Beleidsplan
Stichting Super-G
2021-2025

Beleidsplan Stichting Super-G

Inleiding
De in 2012 opgerichte Stichting Super-G is ontstaan uit een spin-off van de Special Olympics
Nationale Spelen in 2012 in ’s-Hertogenbosch. Met een klein groepje vrijwilligers is Stichting
Super-G gestart om een permanent vervolg te geven aan bovenstaand evenement.
Met succes heeft Stichting Super-G de afgelopen jaren 7 edities van het sportevenement voor
verstandelijk gehandicapten georganiseerd, en is het evenement zowel in aantal deelnemers,
vrijwilligers als sportaanbieders flink gegroeid.

NL

Aantal
deelnemers
150

Manege Het Paardrijk, Berlicum

NL en België

50

Basketbal

Sporthal de Hazelaar, Rosmalen

NL en België

150

Tennis

Tenniscomplex de Schutskamp, ‘s-Hertogenbosch

NL

45

Wielrennen

Wielerbaan de Heuvelen, Nieuwkuijk

NL en België

15

Badminton

Sporthal de Hazelaar

NL en Belgie

20

Toernooisport

Locatie

Herkomst deelnemers

Voetbal

Sportcomplex OJC Rosmalen, De Groote Wielen

Paardrijden

Totaal

630

Met Stichting Super-G willen we blijven inzetten op kwalitatief hoogwaardige
sportontmoetingen voor verstandelijke gehandicapte sporters. Naast het organiseren van ons
jaarlijkse evenement hebben wij meer ambities. Deze zijn in dit beleidsplan beschreven.
Missie (Waarom?)
Sporten en bewegen levert een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van iedereen. Voor
mensen met een verstandelijke beperking is dit niet anders. Sterker nog, de meerwaarde is
voor deze doelgroep misschien nog wel groter: door samen te sporten en bewegen ontwikkelt
de sporter zich en is het mogelijk om te participeren in de sportieve samenleving.
Onze missie is daarom:
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking via sportevenementen
en activiteiten kunnen sporten en bewegen, hier plezier in kunnen hebben en zich kunnen
ontwikkelen.
Visie (waar willen we heen?)
Stichting Super-G groeit door in het organiseren van hoogwaardige (multi)sportevenementen
en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperkting. Soms lokaal, in en voor de
regio ’s-Hertogenbosch, soms provinciaal en natuurlijk landelijk middels het jaarlijkse SuperG multisportevenement. Altijd met de focus op kwaliteit én gezelligheid.
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Doelstelling Stichting Super-G
De Stichting Super-G heeft als doelstelling in haar statuten opgenomen:
Het organiseren van activiteiten en evenementen op sportgebied voor mensen met een
beperking, zodat hun leven een brede maatschappelijke verankering krijgt.
Deze doelstelling vertalen we voor de komende vier jaar in de onderstaande subdoelstellingen
1. Organiseren van het jaarlijkse Super-G sportevenement
Super-G stelt zich ten doel uit te groeien tot het eendaagse grootste multisportevenement
van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking.
a. Behoud van de Super-G kernsporten
b. Groei van het aantal sporten: over vier jaar tenminste 1 sport welke structureel
aan ons aanbod is toegevoegd
c. Groei van het aantal deelnemers: sporten die nog niet aan hun maximale
capaciteit zitten groeien jaarlijks in aantal deelnemers
d. Groei van het aantal partners zowel inhoudelijk als financieel uitbreiding van het
aantal organisaties dat een bijdrage levert aan het Super-G evenement.
De focus zal de komende 3 jaar liggen op het uitbreiden van het sportaanbod.
2. Realiseren van sportactiviteiten door het jaar heen
Doel is om zorginstellingen en het speciaal onderwijs actiever te betrekken door
gezamenlijk clinics en activiteiten te organiseren met als doel de cliënten en leerlingen
enthousiast te krijgen om meer te sporten/bewegen, en ze middels deze activiteiten en
het Super-G sportevenement kennis te laten maken met verschillende
sportmogelijkheden in de omgeving ’s-Hertogenbosch.
a. Ten minste 1 sportactiviteit per jaar organiseren
b. Groei van het aantal betrokken sportverenigingen: meer sportverenigingen in de
omgeving ’s-Hertogenbosch enthousiast krijgen om hun vereniging open te stellen
en te activeren om als sport voor mensen met een beperking aan te bieden.
c. Lokale en regionale partners zijn volwaardig partner in de organisatie van het
sportaanbod
3. Realiseren van meer lokale en landelijke bekendheid
Door onze activiteiten en ambities meer over het voetlicht te brengen creëren we meer
lokale en landelijke bekendheid, draagvlak en betrokkenheid. Dit ter ondersteuning
van bovenstaande doelstellingen.
a. …..
b. …..
Deze doelstellingen worden verder geconcretiseerd in het jaarlijks opgestelde projectplan met
begroting/strategie en een jaarplanning. Hierin worden de doelen, activiteiten en gelden die
hiervoor nodig zijn in kaart te brengen.
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Organisatie
De Stichting heeft een vijfkoppig bestuur (onbezoldigd). Gegevens over Stichting Super-G
zoals KVK, IBAN en de ANBI status kunt u vinden op www.super-g.nl
Onder het bestuur is een coördinator en een vaste groep vrijwilligers actief welke de
overkoepelende taken samen met de bestuursleden oppakken. Op dit moment is dit onder te
verdelen in:
-

Toernooiorganisatie
Side events
Sponsor- en fondsenwerving
Communicatie

De sporttoernooien worden georganiseerd door sportverenigingen/organisaties van de
betreffende tak van sport. Een vaste kern van ongeveer 10 personen is door het jaar bezig met
de voorbereidingen. Hiermee is de ervaring en kwaliteit van toernooiorganisatie op alle
takken van sport gewaarborgd. Daar waar nodig en wenselijk worden de organisatieteams
van de sporttoernooien ondersteund door de overkoepelende organisatie van Super-G.
Tijdens het evenement zijn er rond de 300 vrijwilligers bij de verschillende sporten actief.
Financiën
Deelname aan Super-G is gratis, hierdoor is de drempel tot deelname zo laag mogelijk. De
kosten worden jaarlijks kritisch bezien. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en zoveel mogelijk
ter beschikking gestelde duurzame materialen en diensten.
Dekking van de begroting wordt gezocht middels het aanvragen van subsidies,
fondsenwerving, donaties en het benaderen van sponsoren. Om de continuïteit te waarborgen
en de gewenste uitbreiding te ondersteunen wil het bestuur de financiering verder uitbreiden
met de focus op meerjarige ondersteuning. Om dit te bereiken is een verdere
professionalisering gewenst. Zo kunnen we duurzame relaties opbouwen met betrokken
partners. Dit wordt gerealiseerd middels onder meer professionele ondersteuning t.b.v.
fondsen- en sponsorwerving en een vernieuwd donatie-programma.
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Werkdoelen 2021
Sportaanbod
Wat er mogelijk is qua organisatie van sportevenementen en – activiteiten is, vanwege de
maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie, op dit moment onzeker. Wij volgen
hierin de landelijke aanbevelingen en hebben het welzijn van onze sporters en begeleiders
hierbij op de eerste plaats staan.
Evenement
Het evenement in mei 2021 is geannuleerd. Indien de maatregelen het toestaan zal Super-G in
2021 nog een aanbod realiseren.
Wandelen
De ontwikkeling van wandelactiviteiten in samenwerking met lokale partners zal zodra dit
mogelijk is weer worden opgestart.
Clinics
Er wordt verkend of er clinics kunnen worden georganiseerd ter kennismaking met nieuwe en
reeds bij Super-G aangesloten sporten.
Samenwerking
Ondanks de onzekerheden vanwege de corona-pandemie heeft Stichting Super-G achter de
schermen nauw contact met huidige sportaanbieders en is zij continu actief in het ontdekken
van mogelijke nieuwe samenwerkingen.
In 2021 zal het Super-G convenant met bestaande partners worden afgesloten. Hierin staan
gezamelijke afspraken en ambities weergegeven.
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