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Missie en doel 

Stichting Paralympisch Aangepast Roeien heeft als doel het aangepast roeien naar 
paralympisch niveau bevorderen. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door deelname aan wedstrijden in para nummers door 
lichamelijk en visueel gehandicapte roeiers te bevorderen, mogelijk te maken en te ondersteunen.  
 

Motivatie 

Om de top te bereiken dient er veel getraind te worden, waardoor er minder tijd te besteden is 
aan een loopbaan wat de financiële middelen van de sporters verkleint. Daarnaast moet een 
deel van de doelgroep leven van een uitkering. 

Voor het bereiken van paralympisch niveau moeten veel kosten gemaakt worden: 

• Lange reistijd met hoge kosten naar centrale training 
• Specifieke krachttraining in gespecialiseerde sportschool of  extra fysiotherapie. 
• Inschrijfgeld voor wedstrijden 
• Botentransport 
• Aanpassingen, zoals speciale protheses en ortheses 
• Aangepaste boten met vaste bank zijn nog maar op enkele plaatsen beschikbaar. 

 

Doelgroep op volgorde van belang voor de doelstelling: 

• Roeiers met een van de statussen voor talenten zoals opgesteld en goedgekeurd door 
KNRB en NOC*NSF. 

• Roeiers die zijn uitgenodigd om te trainen bij een Paralympisch Talent Centrum (PTC) 
en nog geen van de statussen voor talenten bezitten. 

• Potentiële talenten die binnen 1 jaar in staat zouden kunnen zijn uitgenodigd te worden 
voor het PTC dan wel een van de statussen te bemachtigen. 

• Geclassificeerde roeiers die willen participeren aan wedstrijden en niet trainen op het 
PTC. 

 

Activiteiten 
De stichting PAR stelt zich ten doel het bevorderen en stimuleren van aangepast roeien naar 
paralympisch niveau door de doelgroep te ondersteunen en deelname aan wedstrijden te 
vergroten. 

• Ondersteunen van de doelgroep  
• Stimuleren, bevorderen en vergroten van deelname aan wedstrijden 



• Ontwikkelen en bijhouden van een website voor en door paralympische en aangepaste 
roeitalenten 

• Organiseren van evenementen en activiteiten om de paralympische en aangepaste 
roeisport te promoten, te stimuleren en te bevorderen 
 

Financiën 

Inkomsten 
De inkomsten van de stichting bestaan uit het volgende: 

• Bijdragen van sympathisanten 
• Donaties en legaten  
• Advertentiekosten (website) 
• Subsidie, fondsen 

 

Gebruik van financiële middelen. 
De financiële middelen worden aangewend voor de volgende zaken: 

• Kosten gemaakt door  en voor de doelgroep ter bevordering en stimulering van het 
wedstrijdroeien, zoals reiskosten, trainingskampen, kosten buitenlandse wedstrijden 
kosten voor ortheses en protheses, botentransport, huren van boten etc. 

• Deskundigheidbevordering. 
• Kosten komen alleen in aanmerking voor vergoeding als ze niet ergens anders te 

declareren zijn. 
• Stichtingskosten, zoals kamer van koophandel, bankrekening, website (hosting, 

ontwikkeling en onderhoud), drukken van flyers en dergelijke. 
 

 
Voor 2013 en 2014 ligt de focus op  

• het vergroten van de naamsbekendheid en bij doelgroep en in de roeiwereld 
• het aanvragen en verwerven van ANBI status 
• actie via Vriendenloterij  
• crowdfunding actie voor nieuwe boten en aanpassingen 

Op dit moment zijn er in Nederland 2 Trunk Arm vaste bank dubbeltweeën, voor een 
volwaardige wedstrijd is een 3de, nieuwe 2x nodig. 

• Ondersteunen van wedstrijddeelname in ruime zin 
 
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting Paralympisch Aangepast Roeien en 
bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven.  

 
 



Ondersteuning 

Het bestuur van de stichting laat zich adviseren en ondersteunen door adviseurs en 
ambassadeurs. 

Adviseurs  worden gevraagd door het bestuur en hebben een band met de doelgroep, 
bijvoorbeeld paralympisch coach of begeleider. 

Taken : 

• Adviseren over mogelijke aanvragen  
• Aandragen van mogelijke subsidieaanvragers 
• Aandragen van ideeën om paralympisch roeien te bevorderen 

Ambassadeurs worden gevraagd door bestuur. 

Taken: 

• Aanwezig zijn bij evenementen 
• Uitdragen van het doel en de visie van de stichting 
• Ondersteunen bij fondsenwerving 

 
Het bestuur streeft naar 2 adviseurs en 1 ambassadeur voor eind 2013 en 3 ambassadeurs en 
een promotie activiteit voor eind in 2014. 
 
 
Communicatie. 
Het bestuur, voorzitter,  onderhoudt de website en facebook pagina.  
Facebook streven voor 2013- 100 likes en 2014 - 5 00 likes. 
2014 uitbreiding bestuur met bestuurslid PR en Communicatie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


