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“Door Talentboek gaat Nederlands talent, zoals ik, niet verloren en kunnen wij ons door 

ontwikkelen. Bedankt!” 
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1. Inleiding 

Na op 12 december 2016 uit de startblokken te zijn gevlogen en met 2017 een mooi eerste 

jaar te hebben gedraaid, heeft het Yvonne van Gennip Talent Fonds in haar tweede 

volledige jaar haar bestaansrecht en noodzaak wederom aangetoond. Om in sporttermen 

te blijven, records zijn verbroken, mijlpalen behaald en prachtige prestaties zijn door 

talenten behaald mede door uitkeringen van het fonds en de donaties die zij met 

Talentboek hebben verworven. 

Op 27 juni 2018 ging Talentboek door de miljoen-euro-grens heen. Inmiddels hebben zo’n 

1.150 talenten 1,2 miljoen euro binnengehaald met dit platform voor crowdfunding voor 

sporttalenten. Daarmee is een substantiële financiële impuls aan de sport(beleving) in 

Nederland toegediend en hebben vele talenten geleerd zich te presenteren in de markt. 

Een van die talenten had begin januari 2018 nog een bescheiden crowdfundingcampagne 

om nieuwe ijzers te kunnen kopen voor haar schaatsen. Haar naam was Esmée Visser. 

Om de benodigde € 900,- binnen te halen gaf ze clinics als tegenprestatie voor elke € 100,- 

die gedoneerd werd op talentboek. Een krappe twee maanden later werd Esmée met haar 

nieuwe ijzers Olympisch kampioen op de 5.000 meter langebaanschaatsen en trad ze in 

de voetsporen van Yvonne, de laatste Olympisch kampioene op die afstand. Concreter en 

mooier kunnen we Talentboek niet laten zien! 

 

 

 

Talentboek is zowel voor sporters als supporters 

en bedrijven erg toegankelijk. Het laat bekenden 

en onbekenden bij elkaar komen die een gelijke 

passie of enthousiasme delen. Dat is super mooi 

en hiermee gaat Nederlands talent, zoals ik, niet 

verloren en kunnen wij ons door ontwikkelen.  

 

Bedankt! 

 

- Esmée Visser - 

 

Over dit succes, maar ook over de prestaties van andere (oud)talenten en teams is veel 

te lezen in dit jaarverslag. Voor hun dromen en avonturen doen we het immers. Wij 

danken onze partners, waarvan we onze hoofdpartner de Stichting Goede Doelen 

Nh1816 met naam willen noemen, voor hun ondersteuning om dit mogelijk te maken. 

Dankzij jullie ondersteuning gaat 100% van elke donatie naar het talent.  

 

Niet alleen met Talentboek leveren we bijdrage aan het verwezenlijken van avonturen en 

dromen van talenten en teams. Ook via de directe lijn ondersteunen we de ambitieuze 

sporters. Mede door de steun van de VriendenLoterij hebben we 21 talenten kunnen 

verblijden met een financiële bijdrage. De uitreiking van de cheques vond op 27 juni 

plaats in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Een verslag hiervan is terug te lezen in 

de bijlagen van dit jaarverslag. 

 

Trots zijn we tot slot op onze samenwerking met NOC*NSF, het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur en het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tezamen hebben we een 

talentvoorziening mogen inrichten voor talenten woonachtig in gezinnen op of onder het 

sociaal minimum. Vanuit die voorziening had het Yvonne van Gennip Talent Fonds de 

mogelijkheid om 100.000 euro uit te reiken aan 50 talenten.  
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Met Talentboek en haar directe uitkeringen tracht het Yvonne van Gennip Talent Fonds 

het verschil te maken voor de talenten. Dat alles kunnen wij natuurlijk nooit doen zonder 

onze trouwe partners en de duizenden donateurs die de sport een warm hart toedragen 

en inzien dat alle successen starten met het koesteren van je talent.  

 

Veel dank voor jullie bijdragen. 

 

      
 

 Yvonne van Gennip 
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2. Missie, visie, strategie 

Missie 
 

De missie van het Yvonne van Gennip Talent Fonds is bijdragen aan ontwikkeling naar 

persoonlijk succes van de talenten, participatie van de samenleving in sport en zodoende 

vitaliteit, persoonlijk succes en verbinding te bevorderen.  

Visie  
 

Sport speelt een belangrijke rol in de samenleving, Het draagt bij aan een betere 

gezondheid, legt sociale verbindingen in buurten en wijken. Sport is van opvoedkundige 

waarde. Successen op nationaal en internationaal niveau zorgen voor verbinding en 

enthousiasme in de samenleving. Denk maar aan het succes van Esmée Visser op de 

Olympische Spelen en dat van de voetbaldames op het EK in ons eigen land.  

Sport levert bij uitstek een combinatie van vitaliteit, persoonlijk succes en verbinding. Drie 

dingen die de maatschappij keihard nodig heeft in deze tijd van individualisering en 

verzakelijking.  

 

 

 

“Als jong schaatstalent was ik in de gelukkige 

omstandigheid dat ik me geen zorgen hoefde te 

maken over de financiering van mijn topsportcarrière. 

Daardoor kon ik me zorgeloos richten op mijn 

trainingen en steeds beter worden. Maar dat is niet 

voor iedereen vanzelfsprekend. Mijn drive is om het 

voor ieder kind met talent mogelijk te maken om zich 

optimaal te ontwikkelen, ongeacht de financiële 

situatie.”  - Yvonne van Gennip -  

Strategie 
 

De strategie voor de periode tot en met 2022 ziet er als volgt uit.  

• Doorlopend werven van fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen; 

• Uitbouw van fondsdonaties aan Nederlandse talenten;  

• Verbreden van de funding voor het fonds; 

• Start van de opbouw van een revolving fund binnen de stichting zelf en/of een extern 

revolving feeder-fund dat jaarlijks uit het rendement bijdraagt aan de funding van het 

Yvonne van Gennip Talent Fonds; 

• Het verder opbouwen van een lean and mean organisatie, flexibel samengesteld door 

te werken met overeenkomsten van opdracht, flexibele moderne arrangementen voor 

wat betreft huisvesting, ICT e.d.; 

• Financiële bijdragen aan talenten gaan er meestal mee gepaard dat de talenten zelf 

actief crowdfunding bedrijven, via Talentboek, het door het fonds in standgehouden 

crowdfunding platform; 

• Verder ontwikkelen Talentboek met groei van aangesloten talenten en donaties door 

crowdfunding tot voorbij 2 miljoen in 2020; 

• Talenten die verbonden zijn aan Talentboek worden op kosten van de Stichting 

getraind in persoonlijke public relations, marketing en fondswerving; 

• Actief public affairs bedrijven door de overheid en instellingen te blijven betrekken bij 

het thema talentontwikkeling in de sport.  
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3. Activiteiten 

Het beleid van het Yvonne van Gennip Talent Fonds focust allereerst op selectie en 

vaststelling van donaties aan talenten, ten behoeve van hun ontwikkeling. Dat is het 

hoofddoel.  

Daaraan dienstig zijn onderwerpen als bevordering van sport als goed doel, samenwerking 

met partners en donateurs, crowdfunding en bevordering van participatie van talenten in 

de maatschappij en zakenwereld en, tenslotte, het creëren van een combinatie van 

cultuurtalent en sporttalent. Deze twee kunnen elkaar naar onze stellige overtuiging 

versterken. Op die onderwerpen gaan we hieronder in.  

Selectie en vaststelling donaties 
 

Talenten zijn voor ons personen met een NOC*NSF-talentstatus en/of kwalificatie voor 

Nederlandse, Europese of Wereldkampioenschappen. Uit die groep selecteert het Yvonne 

van Gennip Talent Fonds haar beneficiënten. Toekenning van donaties gebeurt op 

aanvraag. Bij het beoordelen van aanvragen wordt gekeken naar verschillende factoren. 

Daarbij komt ook de inkomenspositie van het gezin in beeld. Ook wordt er op gelet of 

statussen binnen bepaalde sporten makkelijk of minder makkelijk worden toegekend. Het 

talent moet zelf met een goed verhaal komen, gesteund door zijn of haar bond en in veel 

gevallen wordt ook de inbreng van coaches/trainers meegewogen. In principe gaat het om 

éénmalige donaties voor een bepaald doel, zoals materiaal, trainingskosten en reiskosten 

voor wedstrijden in het buitenland. 

Sport als goed doel 
 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds zet zich er voor in om sport meer en beter te 

positioneren als goed doel. De verbinding en energie die sport de maatschappij geeft, 

verdient dat. Goede doelen ontvangen op jaar basis ongeveer € 2,3 miljard van 

particulieren. Hier liggen nog enorme groeimogelijkheden voor de sport. Het Yvonne van 

Gennip Talent Fonds probeert op deze wijze het eigen fonds op te bouwen, van het 

verkrijgen van kleine particuliere donaties tot verbinding met bijvoorbeeld familiefondsen 

die kunnen helpen met het creëren van het revolving fund. Het Yvonne van Gennip Talent 

Fonds zet hierop in, naast het benaderen van bedrijven en instellingen voor sponsoring en 

subsidie.  

Samenwerkingspartners en donateurs 
 

Na de kickstart in 2017 heeft het Yvonne van Gennip Talent Fonds haar samenwerking 

met de VriendenLoterij in 2018 mogen voortzetten. Sterker, nog de eenmalige bijdrage van 

€ 100.000,- werd door de VriendenLoterij omgezet tot een vast benificientschap. Ook de 

samenwerkingen met de Stichting Goede Doelen Nh1816 en ABNAMRO mochten worden 

voortgezet. Dit soort structurele partnerships zijn voor het Yvonne van Gennip Talent 

Fonds van grote waarde. 

Goed nieuws is tevens de continuering van de talentvoorziening in 2018. Mede dankzij een 

subsidie van het ministerie SZW van € 70.000 in het kader van het armoedebeleid, konden 

NOC*NSF, Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Yvonne van Gennip Talentfonds tezamen 

€ 135.000,- doen toekomen aan talenten uit minimagezinnen.  

Goed te zien is ook dat het aantal (particuliere) donateurs fors is gestegen (zij bijlage 4) 
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Allemaal mooie resultaten, maar zoals uit de strategische doelen blijkt, zijn de ambities 

groter. Sponsoren, particulieren, donateurs en (familie)fondsen moeten zorgen voor 

totstandkoming van een werkelijk substantieel fonds met een vermogen dat de jaarlijkse 

ruimte voor donaties genereert, dat alles naast sponsoring. Het Yvonne van Gennip Talent 

Fonds wordt leading in Nederland en zoekt naar een basisvermogen in een revolving fund 

of feeder fund van € 7,5 – 12,5 miljoen.  

Crowdfundplatform Talentboek  
 

Yvonne van Gennip is altijd actief geweest in sport en sportpromotie. Daar ligt haar 

netwerk en expertise. Binnen de organisatie van Sportservice Nederland heeft zij 

Talentboek ontwikkeld. www.talentboek.nl is een platform dat talenten de mogelijkheid 

biedt via crowdfunding geld bij elkaar te halen voor talentontwikkeling.  

Hoe werkt Talentboek?  

 

Elk sporttalent kan zijn eigen pagina aanmaken. Daarop presenteert het talent zich en 

formuleert hij het donatiedoel. Op allerlei manieren, onder meer via social media, worden 

mensen attent gemaakt op het doel. Via het platform kan eenvoudig worden gedoneerd. 

Aan de “achterkant” worden de geldstromen geadministreerd voor elk van de talenten. 

De talenten kunnen het geld opnemen en besteden aan hun donatiedoelen.  

Donaties komen van particulieren, bedrijven, gemeenten en fondsen. Het behoeft geen 

betoog dat juist dit platform bijdraagt aan betrokkenheid van de samenleving (de “crowd”) 

bij talentontwikkeling. Hoe geweldig is het als een talent, waar je aan hebt gedoneerd, 

later met een gouden plak op het podium staat?  

Ondersteuning vanuit het YVGTF 

 

Het Yvonne van Gennip Talentfonds ondersteunt talenten actief met het opzetten van 

goede crowdfundcampagnes.  

Publiciteit werd in 2018 onder meer gegenereerd door de wekelijkse rubriek 

‘TELESPORT-talent‘ in de Telegraaf waar talenten zich presenteren en een extra oproep 

kunnen doen voor ondersteuning (zie bijlage 5 voor de TELESPORT-talenten van 2018).  

Voor de talenten worden workshops georganiseerd, waar zij onder meer worden getraind 

zichzelf te presenteren en zich zakelijk te ontwikkelen. Ook dat is immers van belang 

voor het succes van het talent. Het programma van de workshops omvat onderwerpen 

als: 

• De succesfactoren van een goede crowdfundingcampagne; 

• De valkuilen bij het proces van crowdfunding; 

• Het maken van een goede begroting; 

• Het formuleren van een goed verhaal; 

• Het in kaart brengen van het eigen netwerk; 

• Het bedenken van tegenprestaties; 

• Het gebruik van social media en andere communicatiemogelijkheden 

Resultaten 

 

In bijlage 4 staan de resultaten van Talentboek weergegeven  

http://www.talentboek.nl/
http://www.talentboek.nl/
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4. De organisatie 

Rechtsvorm 
 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds is een stichting naar Nederlands recht.  

Bestuur en Raad van Toezicht 
 

Het bestuur bestaat uit drie leden. Yvonne van Gennip is voorzitter, Kees van Oosten is 

penningmeester, Monique van Bijsterveld is secretaris en Eric van der Burg is algemeen 

bestuurslid. 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door Mart Smeets (sportverslaggever), Marcel 

Beerthuizen (partnership marketeer), Ronald Kleverlaan (specialist crowdfunding) en Hans 

Biesheuvel (voorzitter ONL voor Ondernemers). 

Commissie toekenning ondersteuning 
 

De toetsingscommissie is belast met het opstellen van de selectiecriteria waaraan een 

talent moet voldoen alvorens hij/zij een beroep kan doen op steun van het Fonds. In de 

toetsingscommissie zitten: Charles van Commenée, Robert Eenhoorn en Merel Bas. 

Good governance en ANBI Status 
 

Voor het bestuur staat integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Er zal gewerkt 

worden volgens de code goed bestuur. 

In 2018 is de Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds door de Belastingdienst 

aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn giften, donaties 

schenkingen en nalatenschappen nu geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor gevers en 

ontvangers. 

Jaarrekening 
 

Het bestuur van de stichting legt door middel van een jaarrekening inclusief jaarverslag 

verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De 

jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur 

vastgesteld. Deloitte ondersteunt bij het maken van de jaarrekeningen.  
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Bureau en beloningsbeleid 
 

De organisatie is lean and mean. De bestuurders, dus ook Yvonne van Gennip, 

verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd conform de ANBI-criteria. Voor niet-

bestuurswerkzaamheden zoals beleidsvoorbereiding en –uitvoering, dagelijkse 

werkzaamheden e.d. wordt op basis van een arm’s length overeenkomst een vergoeding 

betaald aan Van Gennip Promotions B.V.  

Verder wordt het Yvonne van Gennip Talent Fonds ondersteund door twee freelancers 

op basis van een overeenkomst van opdracht. 

• Pelle Baas 

• Mark van der Jagt 

 

Alle overeenkomsten van opdracht en de huurovereenkomst zijn zo ingericht dat de 

uitgaven snel kunnen worden aangepast aan de inkomsten en dus de fondsen die ten 

behoeve van de doelstelling worden aangehouden, daaraan ook steeds zo veel mogelijk 

besteed kunnen worden.  
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5. Communicatie  

Communicatiedoelstelling 

 

Om fondsen te kunnen werven voor het Fonds is het van belang dat zoveel mogelijk 

mensen op de hoogte worden gebracht van het doel van het Fonds en de mogelijkheid een 

bijdrage te leveren (gift, donatie, schenking of nalatenschap en sponsoring). 

Communicatieboodschap 
 

In de communicatieboodschap moet de sense of urgency doorklinken anders kan de 

geefvraag niet gesteld worden.    

Doelgroep 
 

De te bepalen doelgroep voor het Fonds hangt nauw samen met het fondsenwervingsplan. 

In principe zijn de volgende doelgroepen (particulieren) te identificeren: 

1. Sporters al dan niet lid van een vereniging; 
2. Sportliefhebbers (actief en passief) 

In te zetten communicatiemiddelen 
 

Naast het feit dat de stichting haar eigen communicatiemiddelen moet ontwikkelen is het 

(zeker in het begin) wenselijk gebruik te maken van de communicatiekanalen van derden. 

Een inventarisatie van mogelijkheden is wenselijk. 

Huisstijl 

Er is een huisstijl ontworpen (logo). 

Website 

Er is een website yvgtf.nl ontworpen voor het fonds die separaat van de reeds bestaande 

website talentboek.nl opereert. Op yvgtf.nl krijgen bezoekers naast informatie over het 

Fonds (bestuur, statuten, beleidsplan, begroting, bestedingsbeleid, etc.) ook de 

mogelijkheid direct te doneren.  Aan talenten en sportbonden wordt de mogelijkheid 

geboden aanvragen in te dienen.  

Media 

Voor de bekendheid zijn de samenwerkingen met Telesport en Allsportsradio belangrijk 

gebleken. In Telesport verscheen elke week een artikel van een talent in de krant. 

Allsportsradio zette de talenten in de picture met hun talent van de maand. In 2018 is de 

social media redelijk tot goed benut.  
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Fondsenwerving 
 

In de eerste twee jaren van het fonds is prioriteit gegeven aan het neerzetten van de 

organisatie, het dusdanig implementeren van Talentboek dat er voor partners en vooral 

voor talenten geen problemen of noemenswaardige veranderingen ontstonden. Dat is 

gelukt. Door die focus op de organisatie heeft het nog ontbroken aan tijd en aandacht voor 

het werven van gelden voor het fonds. Buiten de VriendenLoterij, De stichting Goede 

Doelen Nh1816, ABNAMRO en de samenwerking met Jeugdfonds, NOC*NSF en het 

ministerie SWZ zijn er geen noemenswaardige financiers bijgekomen in 2018. Voor 2019 

behoeft de fondsenwerving aandacht nu de organisatie op de rails staat. 

Fondsenwervingsplan (jaarlijks) 

Omdat het Fonds geen capaciteit nog voldoende middelen heeft zullen er ludieke 

activiteiten ontwikkeld worden. Jaarlijks komt er een fondsenwervingsplan waarin 

aangegeven wordt wat het financiële doel is en hoe dit bereikt wordt. 

Fondsenwervingstechnieken 

Er is een groot aantal mogelijkheden om fondsen te werven. Deze worden ook, met 

succes toegepast, door goede doelen organisaties, te denken valt aan: 

 

1. Direct dialogue Het persoonlijk benaderen van de doelgroep 

2. Direct mail Het benaderen van de doelgroep door middel van post 

of mail 

3. Verkoop Van producten/diensten met een opslag (loterij) 

4. Donateurs/vrienden Het werven van donateurs of vrienden die jaarlijks een 

bijdrage leveren aan het Fonds 

5. Evenementen Het organiseren van een fondsenwervend evenement 

(denk hierbij aan benefietwedstrijden en gala’s). 

6. Collecteren Inzamelen van geld bijvoorbeeld op toernooien 

7. Crowdfunding Digitaal vragen om geld bij vrienden, familie, collega’s 

ten behoeve van een persoonlijk doel 

8. SMS Door het sturen van een sms een donatie doen 

9. Periodieke schenking Zeer betrokken sporters zijn wellicht bereidbereid een 

periodieke schenking te doen (vijf jaar lang minimaal  

€ 250) dit heeft fiscale voordelen voor de schenker 

10. Nalatenschap Geïnteresseerden wijzen op de mogelijkheid het 

Fonds op te nemen als begunstigde in het testament 

11. Acties/Campagnes Veel goede doelen slagen erin ludieke acties en 

campagnes te bedenken waar betrokkenen graag een 

bijdrage aan willen leveren of om betrokkenen aan te 

zetten om een eigen actie te starten, dan wel het 

Fonds als charity partner aan te stellen. 

 

Budget 

Geadviseerd wordt ook jaarlijks een budget ten behoeve van de fondsenwerving vast te 

stellen. Als leidraad wordt 25% genomen van het op te brengen bedrag. 
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6. Financiën 

Inkomsten 
 

De inkomsten van de stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds worden gevormd door 

giften, donaties, schenkingen, nalatenschappen en inkomsten uit sponsoring. 

Partners/sponsors kunnen aangeven of zij specifiek Talentboek willen steunen.  In de 

jaarrekening is dit onderscheid duidelijk weergegeven. 

Momenteel zijn de noodzakelijke inkomsten ter dekking van de organisatiekosten nog te 

veel afhankelijk van een te kleine groep partners. Doelstelling voor het komende jaar is om 

meer partijen met jaarlijks doorlopende overeenkomsten te gaan betrekken bij Talentboek 

zodat een structurele inkomstenstroom gaat ontstaan die minder afhankelijk is van 

eenmalige, grote donaties aan het fonds.  

Besteding 
 

De stichting besteedt het overgrote deel van de geworven inkomsten aan de doelstelling 

zoals geformuleerd in hoofdstuk 1. Het vermogen van de stichting is bestemd voor de 

realisatie van de gestelde doelstellingen. Voor details wordt verwezen naar de 

jaarrekening. 
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Bijlage 1: 
Uitreiking cheques aan sporttalenten 

 

Voor de tweede keer binnen een jaar verlieten 

Nederlandse sporttalenten met een brede grijns 

op hun gezicht het Olympisch Stadion in 

Amsterdam. Op 27 juni werden 21 jonge 

sporters verblijd met een financiële bijdrage van 

het Yvonne van Gennip Talent Fonds. 

 

De oud-olympisch schaatskampioene overhandigde zelf de cheques aan de winnaars van 

de toekomst. Het financiële steuntje in de rug voor de talenten is mede mogelijk gemaakt 

door de VriendenLoterij, één van de partijen die het fonds van Yvonne een warm hart 

toedraagt. Namens de VriendenLoterij sprak Margriet Schreuders (hoofd Goede Doelen) 

de talenten toe tijdens de uitreiking, waar ook Mart Smeets en Yvonne van Gennip het 

belang van talentondersteuning onderstreepten. 

 

Hoe je je als jonge sporter in de kijker kunt spelen bij potentiële donateurs en sponsors 

vertelde Mark van der Jagt, werkzaam bij het fonds, tijdens een korte workshop. 

 

 
 

De 21 talenten die een cheque hebben gekregen van het Yvonne van Gennip Talent Fonds 

beoefenen bij elkaar opgeteld 13 verschillende sporten. Het jongste talent (Jouke Windig) 

dat tot de gelukkige ‘prijswinnaars’ behoorde, was 11 jaar tijdens de uitreiking, de oudste 

(Samantha van Lokven) 23 jaar. De 21 talenten die een cheque hebben gekregen zijn: 

 

1000 euro: Daan Moes (judo), Monique van der Valk (BMX wielrennen), Jouke Windig 

(trampolinespringen), Siem van Dael (schaken), Martijn Reus (trampolinespringen), 

Ghizlane Barraki (turnen), Thijmen Hasselt (karate), Carlo van den Berg (wielrennen), 

Bohdi Baker (BMX), Samantha van Lokven (karate), Mira Stepanova (trampolinespringen), 

Kim Kalee (baanwielrennen), Yamaika Kuijper (karate), Eddie Mulumba (ijshockey). 

 

1500 euro: Enzo Kuworge (gewichtheffen), Finn Achthoven (badminton), Duarte van 

Gijzelen (rugby), Serena Stel (openwaterzwemmen), Caya Scheepens (kunstschaatsen), 

Lynn Snel (karate), Yorick van Deutekom (bowlen). 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizs7Dty5rXAhVK2hoKHWNTDFMQjRwIBw&url=https://www.coczeeland.nl/?page_id%3D182&psig=AOvVaw1PLICopghLsYRi_nTsHEzG&ust=1509530050637438
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Eén van de aandachtige toehoorders was Jouke Windig.  

 

De pas 11-jarige trampolinespringer uit Castricum kreeg een 

cheque van 1000 euro. Dat gebeurde op dezelfde plek waar zijn 

overgrootvader Dick Bessem ooit een belangrijke functie had in 

de Nederlandse sport. Bessem was van 1947 tot 1967 directeur 

van het Olympisch Stadion.     

 

Mede door de bijdrage van het Yvonne van Gennip Talent Fonds 

kan diens achterkleinkind dit jaar deelnemen aan tal van 

internationale toernooien. ,,Ik ben uiteraard hartstikke blij met mijn cheque. En ik vond het 

supercool om Yvonne van Gennip te ontmoeten’’, aldus de stralende trampolinespringer, 

die lid is van Triffis in Alkmaar en binnenkort in die plaats begint aan zijn vwo-opleiding op 

de Willem Blaeu Scholengemeenschap.  

 

Mark van der Jagt had het tijdens zijn mini-workshop over hoe mooi het is om als talent 

een droom te hebben. Die heeft Jouke. Over tien jaar hoopt hij te schitteren tijdens het 

grootste sportevenement ter wereld. ,,Het is mijn droom om deel te nemen aan de 

Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles.’’  

 

Wellicht denkt hij dan nog eens terug aan die mooie junidag van 2018 in het stadion van 

zijn overgrootvader 

Duarte van Gijzelen verbaasd en dankbaar 

 

Rugbyer Duarte van Gijzelen diende in het voorjaar de aanvraag 

in om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Yvonne 

van Gennip Talent Fonds. ,,Ik dacht: niet geschoten is altijd mis. 

Maar zie, ik ben tot mijn verbazing nog beloond ook. Super. Ik ben 

het fonds zeer dankbaar.’’ 

 

Duarte kreeg op 27 juni uit handen van Yvonne van Gennip een 

cheque uitgereikt van 1500 euro. Eerder was hij op Talentboek al 

een actie via crowdfunding gestart om 1250 euro aan donaties bij elkaar te krijgen. 

,,Mensen hadden me naar aanleiding daarvan al wat toegezegd. Maar met deze bijdrage 

ben ik in één klap voor het komende jaar uit de financiële zorgen.’’  

 

De Rotterdammer, die deel uitmaakt van Oranje onder 20, moet 1250 euro per jaar 

ophoesten voor de trainingen van het Nationaal Talenten Centrum van de rugbybond in 

Amsterdam. Met de cheque op zak is hij van die zorgen verlost. ,,Ik heb bijbaantjes gehad, 

maar dat is niet te combineren met sport en school. Daarom is het zo mooi dat donateurs 

en het fonds van Yvonne me helpen.’’ 

 

Als student sportmarketing loopt Duarte stage bij de Stichting Turn-Over. ,,Deze wil 

jongeren die bij voorbeeld een strafblad hebben, helpen op het rechte pad te blijven. Onder 

meer door ze via rugby sociale vaardigheden mee te geven. Na mijn stage blijf ik 

waarschijnlijk werkzaam voor de stichting.’’ 

 

Rugby staat bekend als een harde sport, maar sportiviteit staat er hoog in het vaandel. 

Duarte van Gijzelen: ,,Het is één van de weinige sporten waarin fairplay nog centraal staat. 

Ouders kunnen hun kind gerust op rugby doen. Dat helpt hen bij de opvoeding, omdat je 
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in het rugby normen en waarden aanleert. Aan die levenslessen heb je ook buiten het veld 

veel’’, aldus Duarte, die op 27 juni met een blij gevoel terugkeerde van Amsterdam naar 

Rotterdam. ,,Het was sowieso een mooie bijeenkomst in het Olympisch Stadion. Ik heb na 

afloop nog even gesproken met Mart Smeets en ben op de foto gegaan met Yvonne van 

Gennip. Heel chill allemaal.’’ 

Monique van der Valk: mooi moment na tegenslag 

 

BMX’er Monique van der Valk maakt dit voorjaar en deze zomer 

heel wat tegenslag mee vanwege ernstige problemen met haar 

schouder. Daarom was de uitreiking van de cheque door Yvonne 

een mooi moment voor de 16-jarige Gelderse in een mindere 

periode van haar wielercarrière. Er was alle reden tot lachen in 

een sombere periode. Monique: ,,Ik kan deze zomer niet meedoen 

aan het Europees Kampioenschap in Frankrijk. Ik heb steeds 

problemen met mijn linkerschouder. Waarschijnlijk word ik 

geopereerd en ga ik daarna een herstelperiode in.’’ 

 

De lichamelijke problemen ontstonden vorig jaar. ,,Ik ben toen een keer gevallen waardoor 

mijn schouder uit de kom is geschoten. Dat was heel pijnlijk. Onlangs gebeurde hetzelfde 

tijdens de halve finales van het WK in Azerbeidzjan. Ik lag tweede, toen op het laatste stuk 

de schouder er opnieuw uit ging. Ik zakte van de tweede naar de vierde plaats, maar 

plaatste me nog wel voor de finale. Ik heb de schouder zelf terug gedrukt in de kom en heb 

daarna de finale gereden. Ik heb ‘m nog wel uitgereden en werd voorlaatste’’, aldus de 

havo-scholiere die binnenkort ook nog verhuist naar Papendal om daar op topniveau 

verder te werken aan haar sportcarrière.   

    

Met de ondersteuning van het Yvonne van Gennip Talent Fonds worden haar financiële 

zorgen in elk geval verlicht. ,,Ik ben erg blij met de cheque van 1000 euro. Dat bedrag is 

niet niks. In mijn sport is het vinden van sponsors moeilijk. Financieel hebben we het thuis 

niet heel erg breed. Mijn vader is metaalbewerker en heeft een standaardloon. Mijn ouders 

betalen eigenlijk alles voor me. Aan reis- en verblijfkosten in het buitenland en inschrijving 

voor grote toernooien zijn we duizenden euro’s per jaar kwijt. De cheque komt op een goed 

moment. Heel bijzonder.’’ 

Finn Achthoven wil naar WK in Canada  

 

Finn Achthoven is een talentvolle 18-jarige badmintonner. 

Afkomstig uit Hoorn, nu woonachtig op een kamer op Sportcentrum 

Papendal en achtvoudig Nederlands jeugdkampioen. Hij wil dit jaar 

dolgraag naar het WK voor jeugd in Canada. Finn is lid van de 

Hoornse Badminton Club en maakt deel uit van de Nederlandse 

jeugdselectie.  

Van het Yvonne van Gennip Talentfonds heeft hij een cheque 

gekregen van 1500 euro.  

 

Deze kon hij zelf niet in ontvangst nemen in het Olympisch Stadion.  Zijn moeder nam in 

zijn plaats de honneurs waar tijdens de uitreiking. Finn: ,,Helaas kon ik er niet bij zijn op 27 

juni, omdat ik toetsen had op school (4 vwo). Die kon ik niet laten schieten. Uiteraard was 

ik heel erg blij met de donatie, want in mijn sport wordt niet heel veel gefinancierd. We 

moeten alles uit ons eigen potje betalen en met we bedoel ik mijn ouders. Met die 1500 

euro van het fonds is het mogelijk om mee te doen aan internationale toernooien.’’ 



 

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  ◼  Jaarverslag 2018          18 

 

Niet alleen deze wedstrijden maar ook het verblijf op Papendal (huur, eten) kosten 

honderden euro’s per maand. De ouders van Finn zijn al meer gaan werken en geven 

minder uit aan uitjes en vakanties om hem op topniveau te kunnen laten badmintonnen. 

Finn: ,,Maar daar zit een grens aan. En zelf kan ik er naast mijn sport niet bij werken. Ik 

train twee keer per dag en moet naar school.’’ 
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Bijlage 2: Talentennieuws 

Goud voor Esmée! 

 
 

Hoe vaak zal het gebeuren dat we bij het vermelden van een sportieve prestatie van 

“onze” talenten het hebben over Olympisch Goud? Wat een verhaal! In december 

spaarde Esmée Visser nog op Talentboek voor nieuwe ijzers onder haar schaatsen. Met 

die nieuwe ijzers plaatste ze zich voor de 5000 meter langebaanschaatsen op de 

Olympische Spelen en werd ze even later Europees kampioen op de 3000m. Maar het 

feest was nog niet over. Op 16 februari 2018 schreef Esmée geschiedenis en trad ze in 

de voetsporen van de initiatiefneemster van Talentboek, Yvonne van Gennip. Exact 30 

jaar na de gouden rit van Yvonne in Calgary werd Esmée de tweede Olympisch goud 

winnares op de 5.000m.   

.. en zilver voor Chris 
 

 
 

Het is alweer enige tijd geleden dat snowboarder Chris Vos met crowdfunding op 

Talentboek begon. In 2015 startte Chris zijn campagne die hem uiteindelijk naar Zuid-

Korea moest brengen. Drie jaar later maakt Chris deel uit van het Mentelity Foundation 

Team van Bibian Mentel, is hij als motivational speaker te boeken en is in zijn boek 

‘XTREME’ fantastisch de weg beschreven van nooit-meer-kunnen-lopen naar 

professioneel snowboarder. En ondertussen …. Chris weet zich te plaatsen voor 

Pyeongchang, wordt vierde bij de Banked Slalom Races en wint zilver op de 

Boardercross Races. We feliciteren Chris en danken hem zeer voor de betrokkenheid die 

altijd behouden heeft voor Talentboek en voor de nieuwe talenten. Een rolmodel! 

 



 

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  ◼  Jaarverslag 2018          20 

Meer talentennieuws 
 

 

Zoë Soraya Klunder nationaal een ‘buitencategorie’ 

Zoë Klunder feliciteren wij met haar vijfde Nederlandse titel 

op rij in het Sambo worstelen. Sambo is een onbekendere 

verdedigingsport in Nederland. Zoë staat nationaal misschien 

wel op eenzame hoogte, ook internationaal laat zij van zich 

horen. Op 15 jarige leeftijd deed ze mee aan het WK U19 in 

Servië. Nipt verloor ze de strijd om de derde plaats tegen de 

19 jarige meiden. Een wereldprestatie! 

  

 

Samantha van Lokven op weg naar Tokyo 

Samantha is hard op weg naar plaatsing voor Tokyo 2020 

waar Karate-kata voor de eerste keer op het Olympisch 

programma staat.  Voor plaatsing moet ze goede prestaties 

halen bij de World Cups. Na een teleurstelling in Parijs en 

een negende plaats in Rotterdam wist ze in Duitsland de 

eerste plaats te bereiken. Hulde! Ondertussen werd ze ook 

nog even voor de zevende keer op rij Nederland Kampioen. 

  

 

Acro-gymnasten naar WK 

De acro-meiden Lynn, Lotte en Zoë zijn afgelopen kwartaal 

eerste geworden op de plaatsingswedstrijd voor het NK (13-

19). Team Ismay, Kaya en Zola werden Nederlands 

kampioen (11-16). Beide teams hebben zich geplaatst voor 

het WK Acro in Antwerpen. Om dat te kunnen betalen zijn ze 

een crowdfundingactie begonnen. Bekijk de campagnes van 

Team LLZ en ChTeam IKZ. 

  

 

Daniël Giacon haalt brons op EJK 

Talentboek en zijn donateurs ontvingen van Daniël Giacon 

een digitale ansichtkaart met de groetjes uit Sotsji. Daar had 

de 17-jarige floret-schermer de bronzen medaille veroverd op 

het Europees Jeugd Kampioenschap. Daniël behaalde deze 

plak door in de kwartfinale de sterke Italiaan Vellutti Franzi 

met 15-7 te verslaan. 

  

 

Daniël en Koen zijn kampioen! 

Op 2 juni werden Daniël en Koen voor de derde keer op rij 

Nederlands Kampioen Paratriathlon in de klasse PTVI. Na het 

zwemonderdeel werd gelijk de leiding genomen en op het 

fietsonderdeel werd de voorsprong verder uitgebouwd. Op het 

looponderdeel werd een van de snelste tijden van het seizoen 

genoteerd en daarmee was de titel binnen! 

  

https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-acrogym/geef-en-streef-mee-naar-het-wk.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-acrogym/geef-en-streef-mee-naar-het-wk.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-acrogym/help-ons-te-schitteren-op-het-wk.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-acrogym/help-ons-te-schitteren-op-het-wk.html
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Julian prolongeerde NK-titel en deed mee aan WK 

Julian Bijsterbosch van Team TVE Oegema is erin geslaagd 

zijn titel op het Nederlands Kamioenschap BMX te 

prolongeren. Het NK werd op 7 en 8 juli in het Noord-Hollandse 

Uithoorn verreden met meer dan zeshonderd 

deelnemers. Eerder behaalde Julian de halve finale bij het WK 

in Baku, Azerbeidzjan. 

  

 

Ondanks arm uit de kom toch zevende 

Net als Julian nam ook BMX-er Monique van der Valk deel aan 

het WK in Azerbeidzjan. Tijdens de halve finale schoot haar 

arm uit de kom, maar wist ze zich desondanks te plaatsen voor 

de finale. Met een ingetapete arm deed ze daar aan mee. 

100% kon ze niet geven. Ze eindigde als zevende. Een 

topprestatie. 

  

 

Succesvolle Nederlandse delegatie op WK Acro 

Veel acro-gymnasten zien in crowdfunding dé manier om hun 

sport te financieren. Mede dankzij Talentboek kon een 

Nederlandse delegatie afreizen naar het WK Acro in 

Antwerpen. Topprestatie was de bronzen medaille voor het 

team Ismay, Kaya en Zola in de categorie dames groep jeugd. 

  

 

Motorrijden op het allerhoogste niveau! 

Dat wilde Bo Bendsneyder blijven doen.  Een 

intentieverklaring van een Nederlandse ploeg had hij al, alleen 

het budget was nog niet rond. Mede dankzij crowdfunding is 

het geld er nu wel en rijdt Bo de komende twee jaar in dienst 

van het Drentse team NTS RW Racing GP. De negentienjarige 

Rotterdammer komt uit in de Moto2-klasse. 

Bekijk het interview met Bo op nos.nl >> 

  

 

Daan Moes gaat op voor het WK Judo 
Na goud te hebben behaald bij de European Junior Cup Judo 
in Kaunas en een 5e plaats in Coimvra, sleepte Daan Moes dit 
kwartaal zilver binnen op de European Cup in Gdynia. 
Daarmee plaatste Daan zich voor het EK (Sofia, Bulgarije) en 
het WK junioren (Bahamas) later dit jaar. Voor zijn ‘road to the 
Bahamas’ is Daan een crowdfundingcampagne gestart op 
Talentboek. Lees meer >> 

  

 

Jordy Mol presteert op trampoline en markt 

Het gaat goed met trampolinespringer Jordy Mol. Bij het NK in 

Ahoy Rotterdam behaalde hij een bronzen plak (synchroon 

met Martijn) en een zilveren (individueel) met een record van 

51.435 punten. En op de jaarmarkt in Niibbixwoud haalde hij 

een mooie bijdrage op voor zijn crowdfundingcampagne op 

Talentboek. Lees meer >> 

https://nos.nl/video/2249835-bendsneyder-blij-met-contract-in-moto2-had-ook-anders-kunnen-lopen.html
https://nos.nl/video/2249835-bendsneyder-blij-met-contract-in-moto2-had-ook-anders-kunnen-lopen.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/judo/the-road-to-the-bahamas.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/judo/the-road-to-the-bahamas.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-trampolinespringen/help-mij-hoger-springen.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-trampolinespringen/help-mij-hoger-springen.html
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Top-crowdfunder Jordy in actie 

Dat crowdfunden ook topsport is bewijst Jordy Mol telkenmale. 

Nu heeft hij weer Louis van Gaal voor zijn karretje weten te 

spannen. Tijdens een bijeenkomst van Talent United wist hij 

de topcoach te verleiden voor een foto met in zijn hand de 

quote van Yvonne: “Met een kleine bijdrage voor Jordy maakt 

u een groot verschil! Samen op weg naar de top, hoe mooi is 

dat?” Lees meer over de campagne van Jordy >> 

  

 

Europees goud voor Talentboeker Marieke Keijser 

Met Ilse Paulis behaalde Marieke Keijser op het EK roeien in 

Glasgow de gouden medaille. In de lichte dubbeltwee 

bereikten de dames na een rustige start als eerste de finish 

met meer dan een seconde verschil op de nummer twee, 

Polen. Eerder was Marieke, nog als zeventienjarige roeister 

actief op Talentboek met de nationale meisjesselectie roei-

junioren en ontving ze via Talentboek een bijdrage van 

Randstad als ondersteuning voor haar examentraining. 

  

 

Naomi verovert eerste EK turnmedaille sinds 2002 

Begin dit jaar had Naomi Visser een crowdfunding campagne 

op Talentboek. Ze was namelijk kort daarvoor gevraagd om in 

Heerenveen te trainen onder toptrainer Vincent Wevers. 

Daardoor woont ze doordeweeks in Heerenveen wat veel 

extra kosten met zich meebrengt. In Heerenveen heeft ze zich 

samen met haar collega turners optimaal kunnen 

voorbereiden op het EK in Glasgow, met een prachtig bronzen 

medaille als resultaat! Gefeliciteerd Naomi (en Céline, Tisha, 

Vera en Sanne)! 

  

 

Ook Harrie Lavreysen pakt goud in Glasgow 

Op het onderdeel sprint pakte baanwielrenner Harrie 

Lavreijsen al brons bij het EK in Glasgow. Samen met Jeffrey 

Hoogland en Roy van den Berg stond de oud-talentboeker uit 

Luyckgestel echter op het hoogste podium. In de finale van het 

onderdeel teamsprint waren ze veel te sterk voor Frankrijk die 

tweede werd. 

  

 

Vier maal goud voor Lars Bottelier en Serena Stel 

Met trots kunnen we melden dat de Talentboekers Serena Stel 

en Lars Bottelier in juli in de prijzen zijn gevallen tijdens het NK 

openwater zwemmen voor senioren. Serena won bij de dames 

goud op de 10 km, zilver op de 5 km en brons op de 4x500m 

mixed estafette. Lars Bottelier domineerde bij de mannen, 

waar hij maar liefst driemaal goud veroverde. Op de 10km, de 

5 km en de 4x500 team estafette won hij het eremetaal. 

  

https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-trampolinespringen/help-mij-naar-de-top1.html
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-trampolinespringen/help-mij-naar-de-top1.html
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… en Lars wint meer! 

Misschien wel zijn mooiste prestatie levert Lars Bottelier 

echter in Capri-Napels. Bij deze 36 kilometer lange wedstrijd 

waar alleen de allerbeste senioren aan mee mogen doen 

behaalde Lars een prachtige podiumplaats. Dat is met stip zijn 

mooiste prestatie uit zijn openwater zwemcarrière. De 21 

jarige IJmuidenaar heeft hiermee laten zien bij de absolute top 

te behoren. 

  

 

Meer topprestaties in het zwemwater 

Meer internationaal zwemsucces behaalde Bas Takken. Bij 

het EK zwemmen in Glasgow behaalde Bas in zijn categorie 

op de 400 meter vrije slag een zilveren medaille in een 

geweldige tijd, een nieuw Nederlands record.  

  

 

Nederlandse softbalster winnen zilver op EK  

Het softbalteam U22 met “onze” Onaisha Franka heeft haar 

Europese titel net niet kunnen verdedigen. In de finale in het 

Slowaakse Trnava verloren ze met 4-5 van Italië. Ondanks 

volle honken in de zevende en laatste slagbeurt, greep 

Nederland net naast de winst. (bron: softbalsite.com)  

  

 

Een van de jongste Talentboekers is Stijn 

De tienjarige karter Stijn van der Meer heeft al twee 

succesvolle campagnes op Talentboek achter de rug en scoort 

ook sportief goed. Door snelheid, slim rijden, een goede 

afstelling en een 4e, 2e en 1e plaats in de 3 manches behaalde 

de Haarlemmer in het Limburgse Venray de dagzege bij het 

NK viertakt van Chrono Karting in de Parolin Rockyklasse. 

  

 

Talentboekers in Talent Team NL 

Tijdens de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires hebben 

maar liefst 4 van de 42 sporters een historie op Talentboek. 

Judoka Mark van Dijk had in 2016 nog een campagne, 

badmintonner Dennis Koppen voerde dit jaar twee campagnes 

uit, tennisser Jesper de Jong spaarde eerder voor deelname 

aan een Jeugd Grand Slam en gewichtheffer Enzo Kuworge 

was Telesport-talent en haalde daarmee een mooi bedrag op. 

In Buenos Aires droeg Enzo de Nederlandse vlag het stadion 

binnen en behaalde hij de bronzen medaille. 
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Zoë wint brons in Tbilisi 

Sambo worstelen is een grote sport in landen als Oezbekistan, 

Mongolië, Oekraïne, Armenië, Roemenië, Litouwen, maar ook 

in landen uit Centraal Amerika en natuurlijk in Rusland. In 

oktober kwamen de beste worstelaars uit die landen bijeen in 

Tiblisi (Georgië) voor de Wereldkampioenschappen Youth & 

Juniors.  De Oldambster Zoë Soraya Klunder behaalde daar 

een wereldprestatie. Alleen in de halve finale moest ze het 

onderspit delven tegen de latere winnares Anastasiia 

Goncharova uit Rusland. In de stridj om brons won Zoë 

overtuigend met 10-2 van de Costa Ricaanse kampioen Nicole 

Azofeifa Castro. 

  

 

Maaike Bennink goed op weg naar de PS 

Paraskiër Maaike Bennink heeft in Landgraaf drie keer goud 

behaald op internationale wedstrijden. Twee keer betrof het 

een eerste plaats bij een wedstrijd van de World Paralympics 

Association. Hiermee doet ze goede zaken op weg naar de 

Paralympische Spelen waar Maaike als eerste Nederlander uit 

wil komen in het paralympisch skiën. In deze discipline gaat 

de visueel beperkte Maaike achter een buddy aan op gaar 

gehoor de sneeuwpiste af. 

  

 

Debuut Jordy Mol op Jeugd WK 

Trampolinespringer Jordy Mol debuteerde in november op het 

Jeugd WK dat gehouden werd in Sint-Petersburg, Rusland. 

Als 17-jarige behaalde hij in de competitie 17 t/m 21 jaar 

sprong hij zich met een persoonlijk record naar de 33e plaats. 

Samen met zijn maatje Roel Teilers ging het nog beter. Bij het 

synchroonspringen werden ze 7e van de wereld. 

  

 

Bas Takken pakt wereldrecords 

Op de valreep van het jaar veroverde paralympisch zwemmer 

en talentboeker Bas Takken niet alleen overwinningen bij het 

ONK op de korte baan, maar verbeterde hij ook 2 

wereldrecords. Op de 1.500 waren zijn eindtijd en tussentijd 

op de 800 meter goed voor een wereldrecord. Maar daar bleef 

het niet bij. Datzelfde toernooi zwom Bas tevens 3 Europese 

records en een Nederlands record.  

  

 

Esmée nu ook Nederlands kampioen 

Je zou het bijna vergeten dat Esmee Visser nog geen 

Nederlands Kampioen was geworden op haar 5 kilometer 

lange baanschaatsen. Na haar Olympische titel in februari op 

haar in december gecrowdfunde nieuwe ijzers, lag dat toch 

voor de hand? Deze titel kwam echter zo onverwachts. Pas op 

30 december 2018 werd talentboeker Esmée voor de eerste 

keer Nederlands kampioen op de 5km.  
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Bijlage 3: Overig nieuws 

Foto:  

Roy Beusker Fotografie 

Goed nieuws van de VriendenLoterij 

Tijdens het VriendenLoterij Goed Geld Gala 2018 werd het 

Yvonne van Gennip Talent Fonds niet alleen verrast met een 

fraaie cheque van 100 duizend euro, maar kreeg ze ook te 

horen dat een bijdrage van de VriendenLoterij voor de 

komende drie jaar zeker is. Hoofd Goede Doelen, Margriet 

Schreuders: “Ik vind het belangrijk dat ieder kind de kans 

krijgt om de top te bereiken. We steunen dan ook graag het 

project van een oud-topsporter die iets terug wil geven aan 

de samenleving.” Lees meer over het Goed Geld Gala >> 

  

 

Yvonne en Jordy in RTL Koffietijd 

Mede dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kan het 

Yvonne van Gennip Talent Fonds door middel van donaties 

talentvolle sporters de kans bieden de top te behalen, 

waaronder trampolinespringer Jordy Mol. RTL Koffietijd bracht 

een reportage over de VriendenLoterij, Yvonne en Jordy. 

Lees meer en bekijk de uitzending >> 

  

 
Foto: Huub Snoep 

Eerste bijdragen vanuit de talentvoorziening 

In het vorige jaarverslag kondigden we met trots een nieuwe 

financiële voorziening aan voor talenten t/m 18 jaar uit 

gezinnen op het sociaal minimum. Dankzij deze 

samenwerking met het Jeugdsportfonds, NOC*NSF en het 

ministerie SZW hebben we inmiddels de eerste talenten 

kunnen helpen uit de sporten tennis, gymnastiek, karate, 

badminton en schermen. Vanwege het succes wordt de 

regeling in 2019 voortgezet. Lees meer over de regeling >> 

  

 

Schaatsen met Nh1816 en haar partners 

Talentboek wordt al vele jaren ondersteund door de Stichting 

Goede Doelen Nh1816. Als dank voor deze steun en het 

vertrouwen heeft Yvonne een schaatsclinic op haar 

Haarlemse “thuisbaan” aangeboden aan de medewerkers 

van de verzekeringsmaatschappij Nh1816 en de 

sleutelprojecten van hun goede doelen stichting, Carré, 

KNGF Geleidehonden, Artis, KNRM, Spoorwegmuseum en 

het Leerorkest. 

Lees meer over de Stichting Goede Doelen Nh1816 >> 

  

 

Telesport-prijzenpakket 

Wekelijks bood TELESPORT een talent de kans zichzelf te 

presenteren. Als extra steun voor de kampioenen van 

morgen. Om de donaties voor deze talenten te stimuleren 

maakten hun donateurs kans op prijzen uit het TELESPORT-

talent-prijzenpakket. Elders in dit jaarverslag zijn de talenten 

en de prijswinnende donateurs te vinden.  

https://yvgtf.nl/nieuws/61-het-yvgtf-treedt-toe-tot-groep-vaste-beneficiënten-van-de-vriendenloterij.html
https://yvgtf.nl/nieuws/61-het-yvgtf-treedt-toe-tot-groep-vaste-beneficiënten-van-de-vriendenloterij.html
https://yvgtf.nl/nieuws/65-met-de-vriendenloterij-in-kofffietijd.html
https://yvgtf.nl/nieuws/65-met-de-vriendenloterij-in-kofffietijd.html
https://yvgtf.nl/nieuwe-financiële-voorziening-voor-talenten.html
https://yvgtf.nl/nieuwe-financiële-voorziening-voor-talenten.html
https://sport.talentboek.nl/hoofdpartner-nh1816.html
https://sport.talentboek.nl/hoofdpartner-nh1816.html
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Talent Centraal  

In 2018 werd het derde jaar van Talent Centraal afgerond en 

ging een nieuw, derde seizoen van start. Dankzij de steun 

van ABN AMRO kunnen de samenwerkende partijen 

Sportmaatschappij, Sporttop, Helden en Talentboek weer 

vele talenten voorzien van inspirerende workshops en 

praktische ondersteuning. In acht maanden tijd worden de 

talenten ondergedompeld in kennis en inspiratie van 

ervaringsdeskundigen uit de sport-, kunst- en cultuursector 

én het bedrijfsleven.  

Lees meer over Talent Centraal >> 

  

 

Workshop crowdfunding voor Talent Centraal 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds heeft binnen het 

programma een workshop crowdfunding aangeboden en 

talenten begeleidt in hun campagnes. Mooi om te zien is dat 

de expertise opgedaan met sporttalenten ook heel goed werkt 

bij culturutalenten. Met onder andere de singer-songwriters 

Sylvia Aimee en Melanie Reindertsen zijn succesvolle 

campagnes uitgevoerd waarmee funding werd gevonden voor 

het opnemen van hun eerste EP. 

  

 

Achterhoek Younited on Tour 

Met een reeks workshops toert Achterhoek Younited met 

Topsport Gelderland langs talenten en sportorganisaties. 

Woensdag 19 oktober werd het gemeentehuis in Borculo 

bezocht waar Mark van der Jagt van het Yvonne van Gennip 

Talent Fonds een workshop ‘Crowdfunding & Sponsoring’ aan 

mocht bieden aan de talenten. In zo’n workshop formuleren de 

talenten op praktische wijze hun ambitie en ontwikkelen ze 

een campagne om het noodzakelijke geld daarvoor te 

genereren. 

  

Gemeenten en provincies als partner van Talentboek 

Voor gemeenten, regioverbanden en provincies heeft het YVGTF een 

samenwerkingsmogelijkheid ontwikkeld waarmee zij hun talenten, verenigingen en 

andere sportprojecten een enorme boost kunnen geven. Op een eigen webpagina onder 

Talentboek staan alle lokale talenten, partners, nieuws, activiteiten en campagnes helder 

gepresenteerd. Lees voor meer mogelijkheden het artikel op de website >> 

  

ANBI 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is goed nieuws als je ons wilt steunen met een 

financiële bijdrage. De ANBI-status geeft je als donateur namelijk de mogelijkheid een 

financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken. En wel van de inkomsten- en de 

vennootschapsbelasting. Meer weten? Kijk dan op de site van de belastingdienst >> 

 

  

https://sport.talentboek.nl/nieuws/talentboek-nieuws/slot-event-talent-centraal.html
https://sport.talentboek.nl/nieuws/talentboek-nieuws/slot-event-talent-centraal.html
https://sport.talentboek.nl/nieuws/talentboek-nieuws/uw-gemeente-als-partner-van-talentboek.html
https://sport.talentboek.nl/nieuws/talentboek-nieuws/uw-gemeente-als-partner-van-talentboek.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften
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Bijlage 4: Rapportage Talentboek 

Talentboek is het crowdfundplatform van het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Op 

www.talentboek.nl kunnen officiële sporttalenten zich presenteren en in contact komen met 

donateurs die willen bijdragen aan hun sportcarrière en sponsoren die zich graag willen 

verbinden aan de toekomstige toppers. Met Talentboek ontwikkelen de talenten zich 

tevens maatschappelijk. Zo maken ze een plan waarin hun financiële behoeften inzichtelijk 

worden en moeten ze nadenken over tegenprestaties voor hun sponsors en donateurs. Ze 

starten met ondernemen, leren zichzelf te vermarkten en bouwen een eerste fanbase op. 

Totaaloverzicht t/m 31 december 2018 
 

De Talentboek boegbeelden 
 

Op 31 december 2018 hebben 16 Nederlandse topsporters zich aangesloten bij 

Talentboek, tezamen goed voor 27 gouden Olympische medailles: 

 

Deborah Gravenstijn (judo), Ellen van Langen (atletiek), Epke Zonderland (turnen), Esther 

Schouten (boksen), Esther Vergeer (rolstoeltennis), Ireen Wüst (langebaan schaatsen), 

Jessie Kramer (handbal), Lobke Berkhout (zeilen), Marianne Vos (wielrennen), Yvonne van 

Gennip (schaatsen), Saskia Kosterink (softbal), Teun de Nooijer (hockey), Ronald Florijn 

(roeien), Peter Blangé (volleybal), Nicolien Sauerbreij (snowboarden) en Pieter van den 

Hoogenband (zwemmen). 

 

 
 

"Met Talentboek krijgen talenten handvatten om zichzelf te ontwikkelen.”' – Teun de Nooijer  

Meetmomenten Totaal aantal 

talenten & teams 

Totaal aantal 

donaties 

Totale som  

donaties 

Gemiddeld 

bedrag per dag 

31-12-2013 173 492 € 12.745 €   35 

31-12-2014 383 2.295 € 84.076 € 195 

31-12-2015 668 5.088 € 258.603 € 478 

31-12-2016 862 8.430 € 495.509 € 649 

31-12-2017 927 12.223 € 814.195 € 873  

31-12-2018 1.146 17.455 € 1.161.292 € 951  
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Talenten en teams 
 

Op 31 december 2018 stond het aantal geregistreerde talenten op 1111. Dat is een 

toename van 192 talenten in 2018. Het aantal geregistreerde teams stond op 35. De 

toename daarvan in 2018 bedraagt 27 teams 

Ontwikkeling aantal talenten & teams 

 

 

In juni 2017 is het talentenbestand opgeschoond. Uit de teller zijn de talenten gehaald die 

op dat moment geen talentstatus meer hadden. 

Waar komen de talenten vandaan?  
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Welke status hebben de talenten? 

 

 
 

Verhouding mannen-vrouwen 

 

Van de talenten is 44% man en 56% vrouw. 

De 10 grootste sporten op Talentboek? 

 

Gymnastiek    126 talenten  

Judo     107 talenten  

Schaatsen     99 talenten 

Atletiek     80 talenten 

Tennis     53 talenten 

Zwemmen    49 talenten  

Karate     40 talenten 

Zeilen      32 talenten  

Wielrennen    32 talenten  

Kunstrijden en synchroonzwemmen 29 talenten  
 
155 talenten hebben aangegeven aangepast sporter te zijn 
 

Meetdatum: 19-10-2018  

  

15%

32%

27%

21%
5%

Bonds (136 talenten) Belofte (299 talenten) Nationaal (246 talenten)

Internationaal (196 talenten) Topsport (51 talenten)
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Donatiedoelen en -bedrag 
 

Op 31 december 2018 staan er 77 lopende en 1.015 afgeronde campagnes op Talentboek. 

Het totaal gedoneerde bedrag is € 1.161.292,- (toename van € 347.097,- in dit jaar) 

Aantal campagnes 

|

 

Gedoneerd bedrag per jaar 
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Gemiddeld bedrag per donatie – gemiddeld gedoneerd per dag 

 

 

Totaal gedoneerd bedrag en aantal donaties 

 

 

€26 €40 
€62 €71 €84 €66 

€ 35 

€ 195 

€ 478 

€ 649 

€ 873 

€ 951 

€-

€100 

€200 

€300 

€400 

€500 

€600 

€700 

€800 

€900 

€1.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gemiddeld bedrag per donatie Gemiddeld bedrag per dag

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

€ -

€ 200.000 

€ 400.000 

€ 600.000 

€ 800.000 

€ 1.000.000 

€ 1.200.000 

€ 1.400.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Opgehaald bedrag cumulatief Aantal donaties cumulatief



 

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  ◼  Jaarverslag 2018          32 

Social Media 

Ontwikkeling van het aantal volgers per social media account  

 

Meetmomenten Facebook Twitter Instagram LinkedIn 

31-12-2013 107 165 - - 

31-12-2014 774 380 - - 

31-12-2015 1249 628 444 - 

31-12-2016 1445 769 476 46 

31-12-2017 1675 895 503 123 

31-12-2018 1832 943 473 245 
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Bijlage 5: TELESPORT-talenten 

In 2018 bood TELESPORT wekelijks een talent de kans zichzelf te presenteren. Als extra 

steun voor de kampioenen van morgen. Om de donaties voor deze talenten te stimuleren 

maakten hun donateurs kans op prijzen uit het TELESPORT-talent-prijzenpakket.  

De TELESPORT-talenten uit 2018 
 

 

Diane van Es (18) uit Rotterdam Week: 03 

Hoe langer, hoe beter 

Omdat haar zussen aan atletiek deden, ging Diane deze 

sport als zesjarige ook beoefenen. Zoals iedere jonge atlete 

deed zij in het begin van alles. Speer- en discuswerpen, 

hoog- en verspringen, noem maar op … lees verder > 

Donaties: € 709,99 

  

 

Naomi Visser (16) uit Papendrecht Week: 04 

Topper tussen turntoppers 

Wie in een ‘grote’ sport als het turnen de internationale top 

wil bereiken, moet er al op jonge leeftijd heel veel voor over 

hebben. Dertig uur trainen per week is eerder regel dan 

uitzondering. Naomi wil een topper worden … lees verder > 

Huidige donaties: € 765,- 

  

 

Sander Nooij (20) uit Purmerend Week: 05 

Daar komt de schutter 

Toen hij als veertienjarige rondkeek op de Open Dag van de 

schietvereniging in Purmerend dacht Sander Nooij: 'Dit is wat 

ik zoek'. Hij kon zich meteen aanmelden als lid. Sindsdien 

maakt hij een stormachtige ontwikkeling …lees verder > 

Huidige donaties: € 1.125,- 

  

 

Daniël Knegt (34) Koen de Leeuw (25) Week: 06 

Daniël en Koen vertrouwen elkaar blindelings 

Daniël Knegt uit Hazerswoude is blind. Hij raakte zijn 

zichtvermogen kwijt ten gevolge van een ernstig ongeval in 

2005 waar hij als militair bij betrokken was. Zijn hoofd was 

verbrijzeld. Hij verloor zijn zicht … lees verder > 

Donaties: € 210,- 

  

 

Kanopolo Week: 07 

Kanopoloteams vol ambitie 

In een kleine sport als kanopolo komt Nederland soms tot 

grote daden. Oranje (heren) werd in 2004 en 2012 

wereldkampioen. Behalve de senioren brengt Nederland ook 

een vrouwen- en mannenploeg onder 21 … lees verder > 

Huidige donaties: € 5.470,- 

https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-wk-03-diane-van-es.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-wk-03-diane-van-es.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-wk-04-naomi-visser.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-wk-04-naomi-visser.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-wk-05-sander-nooij.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-wk-05-sander-nooij.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-6-daniel-en-koen.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-6-daniel-en-koen.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-6-kanopolo.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-6-kanopolo.html
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Samanta van Lokven (23) uit Tilburg Week: 08 

Samantha wil Historie schrijven 

Karate maakt over twee jaar in Japan voor het eerst deel uit 

van de olympische familie. Samantha van Lokven hoopt dat 

historische moment mee te maken en wellicht als eerste 

Nederlandse karateka het olympisch … lees verder > 

Huidige donaties: € 985,- 
 

  

 

Enzo Kuworge (16) uit Nijmegen Week: 09 

Enzo een gedreven reus 

Als het aan Enzo Kuworge ligt, krijgt Piet van der Kruk 

eindelijk een opvolger. Van der Kruk was in 1968 de laatste 

Nederlandse olympische gewichtheffer. Kuworge hoopt in 

2020 de halter omhoog te kunnen trekken … lees verder > 

Huidige donaties: € 405,- 

  

 

Donna Jansen (19) uit Spijkenisse Week: 10 

Donna wil Esther Vergeer achterna 

Van haar achtste tot haar veertiende rende Donna Jansen 

fanatiek en vrolijk over de tennisbaan. Daarna ging het tot 

haar grote verdriet niet langer meer door haar handicap. Ze 

werd toen voor het eerst beperkt door … lees verder > 

Huidige donaties: € 710,- 

  

 

Djoao Lobles (17) uit  Den Helder Week: 11 

Djoao maakt geslaagde comeback 

Djoao Lobles was door een onderbeenblessure – mede het 

gevolg van een groeispurt - anderhalf jaar uit de running. 

Maar vorig jaar maakte de hardloper met succes zijn rentree. 

Tot zijn eigen verbazing won hij in Hongarije … lees verder > 

Huidige donaties: € 1.511,- 

  

 

Amber van der Kruk uit Julianadorp Week: 12 

Parazwemster Amber (17) is een doorzetter 

Toen Amber van der Kruk haar A-diploma zwemmen had 

gehaald, kreeg zij te horen dat dat vanwege haar 

verstandelijke beperking (IQ van 54) het hoogst haalbare 

was. Met die boodschap nam ze geen … lees verder > 

Huidige donaties: € 1.202,- 

  

 

Ruendrick Piternella (16) Week: 13 

Ruendrick uit Capelle aan den IJssel wil prof worden 

Als klein kind begon Ruendrick te honkballen met de ambitie 

beter te worden dan zijn vader en broer. Inmiddels heeft hij 

een ‘hoger’ doel. “Ik heb er alles voor over om mijn sportieve 

droom te verwezenlijken: profhonkballer … lees verder > 

Huidige donaties: € 215,- 

https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-7-samanta-van-lokven.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-7-samanta-van-lokven.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-8-enzo-kuworge.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-8-enzo-kuworge.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-9-donna-jansen.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-9-donna-jansen.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-11-djoao-lobles.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-11-djoao-lobles.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-12-amber-van-der-kruk.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-12-amber-van-der-kruk.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-13-ruendrick-piternella.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-13-ruendrick-piternella.html
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Denise Blankenzee (17) uit Julianadorp Week: 14 

Besmet met bowlingvirus 

Ze voelt zich al sinds haar zevende thuis in de wereld van pins, 

spares en strikes. Denise zegt dat ze van jongs af aan besmet 

is met een virus dat bowling heet. ,,En het mooie is dat je in 

deze sport nooit uitgeleerd bent … lees meer > 

Huidige donaties: € 701,50 

  

 

Marij van der Mast (18) uit Eindhoven Week: 15 

Marij vindt openwaterzwemmen ‘chill’ 

Als kind voelde Marij zich al als een vis in het water. Ze deed 

aan synchroon- en wedstrijdzwemmen, waterpolo en 

schoonspringen. De Bredase, tegenwoordig woonachtig op de 

campus van het CTO in Eindhoven …lees meer > 

Huidige donaties: € 1.920,- 

  

 

Duarte van Gijzelen (18) uit Rotterdam Week: 16 

Rugbyer met een missie 

Rugby staat bekend als een harde sport, maar sportiviteit staat 

er hoog in het vaandel. Duarte van Gijzelen: “Het is één van 

de weinige sporten waarin fairplay nog centraal staat. Ouders 

kunnen hun kind gerust op rugby … lees meer > 

Huidige donaties: € 2.315,- 

  

 

Wesley de Haas Week: 17 

Wesley was er heel vroeg bij 

“Ik zat al op peutergym toen ik anderhalf was’’, aldus de havo-

scholier. Hij kreeg het turnen met de paplepel ingegoten. “Mijn 

moeder, oma, tante en oom waren ook turners. Ik vind turnen 

zo mooi omdat … lees verder > 

Huidige donaties: € 1.090,- 

  

 

Europees Kampioenschap Optimist Week: 18 

Zeiltalenten ontmoeten hun helden in Scheveningen 

Voor het eerst in de zeilhistorie finisht de beroemde Volvo 

Ocean Race in Nederland. Terwijl ’s werelds beste zeezeilers 

binnenvaren, strijden tegelijkertijd op dezelfde plek de beste 

talenten van nu om de Europese titel Optimist… lees meer > 

Huidige donaties: € 148,75 
 

  

 

Nederlands honkbalteam onder 12 Week: 19 

Honkbaltalentjes hopen op Europese titel 

Tijn Fredrikze is met zijn tien jaar de jongste speler in het 

Nederlands U12 honkbalteam dat meedoet aan het Europees 

Kampioenschap. De talentvolle werper van Neptunus 

Rotterdam hoopt met Oranje te schitteren … lees meer > 

Huidige donaties: € 8.950,90 

  

https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-14-denise-blankenzee.html
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Fleur Schouten (17) uit Nieuw-Vennep Week: 23 

Vliegen naar verspringrecord 

Enkele dagen voor zij 17 werd, gaf Fleur Schouten zichzelf in 

het laatste weekend van mei een prachtig verjaardagscadeau. 

In het Zwitserse Nottwil verbeterde zij in haar paralympische 

klasse het Nederlands record verspringen … lees meer > 

Huidige donaties: € 365,- 

  

 

NL Honkbalteam onder 16 jaar Week: 24 

Honkbaltalenten verdedigen titel 

Het NL honkbalteam onder 16 jaar zorgde vorig jaar voor een 

unieke prestatie. Als eerste Europese ploeg won het jeugdige 

Oranje in Amerika de Colt World Series; zeg maar de 

officieuze wereldtitel in hun leeftijdscategorie … lees meer > 

Huidige donaties: € 15.363,60 

  

 

Bodil van Wijnbergen (19) Amsterdam Week: 25 

Bijleren in Australië 

Ze judode vroeger en was een groot talent in jiu-jitsu. Vijf jaar 

geleden maakte Bodil van Wijnbergen kennis met rugby. Ze 

kreeg meteen de smaak te pakken. Van Wijnbergen: ,,Niet 

alleen vanwege het fysieke aspect … lees meer > 

Huidige donaties: € 1.485,- 

  

 

Robin Duson (16) uit Hoorn Week: 26 

Stapje voor stapje naar de schaaktop 

Robin begon met schaken in groep zes van de basisschool. 

Met het schoolteam van De Tandem werd ze vijf jaar geleden 

kampioen van West-Friesland. Daarna haalde ze diverse 

keren tijdens het NK jeugd het podium … lees meer > 

Huidige donaties: € 970,- 

  

 

Enzeli de Ruiter (18) uit Nieuw Vennep Week: 27 

Zelfverzekerd dankzij karate 

Als zevenjarige ging Enzeli de Ruiter op karate om beter voor 

zichzelf op te komen. “Nieuw-Vennep, mijn woonplaats, is een 

boerendorpje. Mijn moeder die afkomstig is van Curaçao, was 

er één van de weinigen met een donkere … lees meer > 

Huidige donaties: € 960,- 

  

 

Wietse Waninge (20) uit Amersfoort Week: 28 

Mijn leven bestaat uit zwemmen, studeren en slapen 

Wie als topsporter wil oogsten, zal eerst als talent moeten 

zaaien. Wietse Waninge doet dat. Hij heeft er alles voor over 

om later zijn dromen - meedoen aan EK’s, WK’s en 

Olympische Spelen – te kunnen waarmaken … lees meer > 

Huidige donaties: € 1.620,- 

https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-23-fleur-schouten.html
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Stijn van der Meer (9) uit Haarlem Week: 29 

Stijn wil Max Verstappen achterna 

Toen hij vijf jaar was, mocht Stijn van der Meer met zijn vader 

mee naar de Masters of Formule 3 in Zandvoort. Hij zag Max 

Verstappen winnen en wist één ding zeker: net zo’n goede 

coureur worden als zijn idool … lees meer > 

Huidige donaties: € 850,- 

  

 

Tobie Tjin-A-Ton (19) uit Maarssen Week: 30 

Hoop op Noord-Amerikaans profavontuur 

Als driejarige krabbelde Tobie al op zijn ijshockeyschaatsjes in 

het rond. Dat kon ook haast niet anders in een familie die 

idolaat is van die sport.  Zijn oom Tonny Collard is één van de 

beste ijshockeyers die Nederland … lees verder > 

Huidige donaties: € 0,- 

  

 

Hugo Pos (19) uit Zaandam Week: 31 

Kanosprinter weet wat diep gaan is 

Dertig jaar geleden behaalde Nederland voor het laatst een 

olympische kanomedaille. Mede om die reden stelt Hugo Pos 

zich wat bescheiden op als het gaat om zijn sportieve dromen. 

Nederland is een klein land in de kanowereld … lees meer > 

Huidige donaties: € 1.000,- 
 

  

 

Bryan Zonderop (18) uit Hazerswoude Week: 32 

Gaaf om achter de vlag het stadion binnen te lopen 

Wat zij kan, kan ik ook’, dacht achtjarige Bryan Zonderop toen 

hij zijn zus Lasonya bezig zag op de taekwondomat. En dus 

meldde hij zich ook aan om de van origine Koreaanse 

zelfverdedigingsport te gaan beoefenen … lees meer > 

Huidige donaties: € 425,- 

  

 

Naomi van Krevel (18) uit Spijkenisse Week: 33 

Judoka voor stage naar Japan 

De wasmachine en moeder Laila in het gezin Van Krevel 

maken dagelijks overuren. De zussen Larissa en Naomi en 

hun broertje Joshua stoppen ieder zo’n vijf keer per week hun 

judopakken in het apparaat. … lees meer > 

Huidige donaties: € 510,- 

  

 

Brian Wassink (17) uit Hoofddorp Week: 34 

Met geduld naar badmintontop 

Op hun weg naar de top denken sommige sporttalenten nog 

wel eens te veel op de korte termijn. Ze stillen hun honger naar 

succes liever nog gisteren dan vandaag. Maar het is juist de 

kunst om stapje voor stapje naar je … lees meer > 

Huidige donaties: € 665,- 

https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-29-stijn-van-der-meer.html
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Bo Bendsneyder (19) uit Rotterdam Week: 35 

Bo hoopt op steun van motorsportfans 

De kans is groot dat de enige Nederlandse Grand Prix-coureur 

komend jaar in de Moto2 uitkomt voor het enige Nederlands 

raceteam in de GP. Bo Bendsneyder en NTS RW Racing GP 

hebben onlangs een intentieverklaring … lees meer > 

Huidige donaties: € 19.707,- 

  

 

Nard Tieleman (14) uit Sint Kruis Week: 36 

Hoog springen en ver reizen 

Nard Tieleman heeft zes nationale titels bij de jeugd behaald. 

Misschien is hij ook wel officieus Nederlands jeugdkampioen 

reizen. Ga maar na. Hij woont vlak bij de Belgische grens. Zijn 

ouders rijden hem elke week naar … lees meer > 

Huidige donaties: € 2.465,- 

  

 

Jessica Gorissen (18) uit Amsterdam Week: 37 

Jessica is een doorzetter 

Toen ze een jaar of zes was, stapte Jessica Gorissen voor het 

eerst de judomat op. “Ik wilde als klein meisje mijn twee 

pestende broers kunnen terugpakken.’’ Twaalf jaar later judoot 

Jessica nog steeds en wel in de klasse … lees meer > 

Huidige donaties: € 368,- 

 

Tony Boon (16) uit Assendelft Week: 38 

Tony vindt uitlaatklep in baanwielrennen 

Tony Boon heeft dit jaar met succes een switch gemaakt naar 

het baanfietsen. Twee maanden geleden werd hij in zijn eerste 

internationale wedstrijd knap zevende. “Terwijl de concurrentie 

op duur materiaal reed en ik op mijn stalen … lees meer > 

Huidige donaties: € 480,- 

  

 

Lotte Hosper (16) uit Utrecht Week: 39 

Vroeg uit bed en in bad 

Als de meeste mensen zich om half vijf nog eens lekker 

omdraaien, staat Lotte Hosper op. Een uur later start de 

zwemtraining in Zeist. Om half acht is het snel douchen, 

omkleden en naar school. Lotte zit in de … lees meer > 

Huidige donaties: € 335,- 

  

 

Megan Hollander (20) uit Hoorn Week: 40 

Megan maakt intense tijd door 

Badminton staat in 2020 in Tokio voor het eerst op het 

programma van de Paralympische Spelen. Megan Hollander 

hoopt er dan bij te zijn. Om haar droom te realiseren is ze 

onlangs verhuisd van Hoorn naar Arnhem, … lees meer > 

Huidige donaties: € 2.262,50 
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Gijs Brouwer (22) uit Venhuizen Week: 41 

Gijs gaat voor de Grand Slams 

Gijs Brouwer zet alles op alles om te slagen als toptennisser.  

,,Mijn ambitie is om binnen drie jaar een plek bij de beste 

honderd spelers op de ATP-wereldranglijst te bemachtigen en 

om me op den duur te plaatsen voor de … lees meer > 

Donaties: € 2.660,- 

  

 

NTC Rugby Week: 42 

Rugbytalenten: meten is weten 

Heeft iemand een lastig karwei voor de boeg waarbij veel 

helpende handen nodig zijn? Een verhuizing bij voorbeeld of 

de sloop van een pand. De veertig jongens - en één meisje – 

van het Nationaal Talenten Centrum (NTC) … lees meer > 

Huidige donaties: € 320,- 

  

 

Carmen Koedoord (21) uit Hoorn Week: 43 

Carmen: “Ik heb mijn vrijheid terug” 

Carmen Koedood werd drie maanden te vroeg geboren. 

Daardoor heeft zij spasmen in al haar ledematen. ,,Ik kon 

lopen tot mijn twaalfde, maar sindsdien ben ik 

rolstoelafhankelijk.’’ In 2014 raadde haar … lees verder > 

Huidige donaties: € 390,- 

  

 

Margot van Eijl (16) uit Oosterhout Week: 44 

Margot heeft Parijs als bestemming 

Parijs is voor Tour-renners een eindbestemming waar ze elke 

zomer drie weken lang naar uit kijken. Softbalster Margot van 

Eijl droomt ook van succes in de Franse hoofdstad. Ze zal wel 

nog even geduld moeten hebben, want … lees meer > 

Huidige donaties: € 165,- 
 

  

 

Joey Alders (19) uit Anna Paulowna Week: 45 

Joey gaat voor de titel in Formule 4 

Waar een ‘mannendag’ al niet toe kan leiden. Joey Alders ging 

acht jaar geleden met zijn vader en broer voor de lol een 

middagje karten. Hij was tijdens het familie-uitje meteen de 

snelste. Niet veel later had Joey een … lees meer > 

Huidige donaties: € 1.930,- 

  

 

Andy Buijk (16) uit Wateringen Week: 46 

Andy leert van verliezen 

Voetbal vond hij niet leuk en tennis ging hem te langzaam. Zo 

kwam Andy Buijk als achtjarige terecht bij badminton. Een 

sport die soms denigrerend als campingactiviteit wordt 

omschreven, maar op topniveau flitsend is om … lees meer > 

Huidige donaties: € 845,- 

https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-41-gijs-brouwer.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-41-gijs-brouwer.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-42-ntc-rugby.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-42-ntc-rugby.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-43-carmen-koedood.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-43-carmen-koedood.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-44-margot-van-eijl.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-44-margot-van-eijl.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-45-joey-alders.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-45-joey-alders.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-46-andy-buijk.html
https://sport.talentboek.nl/telesport-talent/telesport-talent-week-46-andy-buijk.html


 

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  ◼  Jaarverslag 2018          40 

 

Isabella Strang (11) uit Wateringen Week: 47 

Isabella vindt vliegen door de turnhal het leukst 

Toen ze op haar vijfde haar oudere zus Rebecca bezig zag op 

diverse turntoestellen wist Isabella Strang één ding zeker: ze 

wilde ook turnster worden. Rebecca is inmiddels gestopt, maar 

Isabella heeft de smaak zes jaar later … lees meer > 

Huidige donaties: € 1.245,- 

  

 

Stef Brandsen (19) uit Woerden Week: 48 

Schaatser Stef Brandsen: “De start is mijn wapen” 

Stef Brandsen kon als achtjarig schaatsertje nog maar amper 

pootje over toen hij al verkondigde ooit naar de Olympische 

Spelen te willen. Elf jaar later heeft hij die ambitie nog steeds. 

Daar heeft hij ook alle reden toe. Stef behoort … lees meer > 

Huidige donaties: € 305,- 

  

 

Sterre den Duijn (17) uit Valkenswaard Week: 49 

Sterre voelt zich vrij in het softbal 

Sterre den Duijn kan zich niets voorstellen bij een leven zonder 

softbal. ,,Ik ben ermee grootgebracht. Mijn vader honkbalde 

vroeger, mijn moeder softbalde. Ik ging als peuter met hen 

mee. Toen ik vijf was, ben ikzelf gaan softball … lees meer > 

Huidige donaties: € 380,- 

  

 

Arjan Knipping (24) uit Eindhoven Week: 50 

Jonge vader die topzwemmer wil zijn 

Nog een paar weken en iedereen zal nog eens terugblikken op 

het bijna voorbije 2018. Als Arjan Knipping dat doet, is er voor 

hem maar één conclusie mogelijk. ,,Ik heb een mooi en 

bewogen jaar achter de rug.’’ Op 25 juli beviel … lees meer > 

Huidige donaties: € 35,- 

 

Eline Gabriele (16) uit Zoetermeer Week: 51 

IJshockeygoalie Eline staat haar mannetje 

Toen Eline Gabriele als achtjarige tijdens een klassenuitje snel 

bleek te zijn op haar schaatsjes kreeg ze de tip te gaan 

ijshockeyen. Dat advies volgde ze op. Acht jaar later is zij een 

stoere keepster in de ijshockeyhal. Eline: … lees meer > 

Huidige donaties: € 110,- 
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Prijswinnaars 
 

Donateurs aan de TELESPORT-talenten maakten kans op prijzen bij hun donatie aan de 

kampioenen van morgen. De gelukkige prijswinnaars in 2018 zijn: 

 

• Met z’n vieren naar Artis en Micropia:  

Edwin van der Kruk voor een donatie aan Amber van der Kruk 

Iwan Ebbing voor een donatie aan Jessica Gorissen 

• Health pakket van Vitaminstore:  

Ron Stuurman voor een donatie aan Daniel & Koen 

Demi Alders voor een donatie aan Joey Alders 

• 2 KLM economy class vliegtickets:  

Arnold van Alewijk voor een donatie aan Kano - Polo Team (U21) en Angelique 

Peijnenburg voor een donatie aan Honkbalteam U12 

Michael van Doorn voor een donatie aan Stijn van der Meer 

Peter van der Drift voor een donatie aan Bo Bendsnijder 

Mark Kastelein voor een donatie aan Andy Buijk 

• Kofferset TeamNL van Princess Traveller:  

Astrid van der Stroom voor een donatie aan Naomi Visser 

Gabi Preiss voor een donatie aan Duarte van Gijzelen 

Anneke Veneman voor een donatie aan Hugo Pos 

Maria Dadi-Mul voor een donatie aan NTC Rugby 

• Running schoenen van New Balance: 

Ryanne Ooms voor een donatie aan Wesley de Haas 

Imke Redder voor een donatie aan Wietse Wanninga 

• Weekend- of midweekverblijf bij Center Parcs: 

Sylvia Rijtema voor een donatie aan Denise Blankenzee 

• Exclusieve rondleiding bij de KNGF Geleidehonden: 

Ed en Dominiek Rutters voor hun donatie aan Marij van der Mast 

Peter Hoekstra voor een donatie aan Enzeli de Ruiter 

• Schaatspakket van Viking: 

Nathalie Moorman voor de donatie aan Samantha van Lokven 

• Twee kaartjes voor een voorstelling in Carré: 

Theo van Himtum voor de donatie aan Djoao Lobles 

Peter Sprokkereef voor een donatie aan Bryan Zonderop 

• Driedaags arrangement bij Van der Valk Hotel Wolvega: 

J.B.M. de Ruijter voor een donatie aan Enzo Kuworge 

• Rondje Haarlem arrangement bij Van der Valk Hotel Haarlem: 

Michaël van Liempt voor een donatie aan Robin Duson 

• Driedaags arrangement bij Van der Valk Hotel Emmeloord: 

Jan en Jolanda Boon voor een donatie aan Tony Boon 

• Driedaags arrangement bij Van der Valk Hotel Leeuwarden: 

Elly Wieling voor een donatie aan Nard Tieleman 

• Driedaags arrangement bij Van der Valk Hotel Ridderkerk: 

E. van Deutekom voor een donatie aan Naomi van Krevel 

• Driedaags arrangement bij Van der Valk Hotel Sneek: 

Frank Vlaar voor een donatie aan Gijs Brouwer 

Gefeliciteerd! 
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Wij bedanken alle prijsleveranciers van het afgelopen 
jaar. 
 

      
 

      
 

      
 

 

 

 

Ik ben echt ontzettend blij hiermee, nogmaals super bedankt! 

Dank je wel. 

Groetjes, Angelique, prijswinnaar KLM tickets 
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Bijlage 6: Partners 2018 

 

Hoofdpartner Talentboek 
 

Partner Yvonne van Gennip 
Talent Fonds 

  
 

 

Projectpartners Talentboek 
 

  

 

 

Facilitair partners 
 

  
 

 

 

 
Mediapartners 

 

  

 

 

Overige partners en donateurs 
 

Daarnaast maken vele overige partners en donateurs het mogelijk dat vele talenten hun 

dromen kunnen verwezenlijken. Dank aan allen. 
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