
Stichting No Limits Sports          
 
 
 
Missie, strategie en doelstelling 
 
Sporten heeft een grote maatschappelijke functie. Sporten en bewegen zorgt voor 
een goede lichamelijke conditie, het werkt ontspannend en sporten in een groep is 
een sociale activiteit. Mensen die regelmatig sporten zijn gezonder, zitten lekkerder 
in hun vel, zijn minder vaak ziek en hebben meer sociale contacten.  
De meeste sportscholen zijn gericht op mensen die al in het bezit zijn van een goede 
lichamelijke conditie. De lessen zijn weinig adaptief en als je het tempo niet kunt 
bijhouden dan is er vaak geen alternatief voor handen. Mensen met een lichamelijke 
of geestelijke beperking kunnen vaak niet aansluiten bij reguliere lessen in een 
sportschool. Zij zijn aangewezen op personal trainers of fysiotherapeuten. Hierdoor 
raken zij vaak in een isolement. 
 
 
Missie en strategie 
 
Stichting No Limits Sports heeft als missie om een sportfaciliteit te realiseren waar 
iedereen welkom is en waar iedereen kan sporten. Stichting No Limits Sports denkt 
in mogelijkheden en kansen ongeacht lichamelijke en geestelijke gesteldheid, leeftijd, 
sekse, ras, geloofsovertuiging, gewicht en seksualiteit. Respect, veiligheid (zowel 
lichamelijk als geestelijk), plezier en sociale cohesie zijn de sleutelwoorden die 
gelden in en rondom het complex.  Stichting No Limits Sports richt zich specifiek op 
vechtsport en vechtkunsten.  
Stichting No Limits Sports onderscheidt zich door specifiek lessen en mogelijkheden 
aan te bieden aan mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Het 
sportfaciliteit is rolstoeltoegankelijk en is in het bezit van een toilet/doucheruimte voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast is het complex in het bezit van 
de eerste rolstoeltoegankelijke boksring van Europa.   
De missie van Stichting No Limits Sports is om een sportfaciliteit te realiseren waarbij 
er een volledige integratie plaatsvindt tussen mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking en mensen zonder een lichamelijke of geestelijke beperking 
waarbij er wordt uitgegaan van mogelijkheden, kansen, krachten van individuen en 
acceptatie van een ieder die meedoet aan de lessen. Hierdoor vergroten we de 
lichamelijke conditie, het algemeen welzijn en de sociale verbondenheid. 
Om deze integratie plaats te laten vinden zullen leerlingen met een beperking in 
eerste instantie individueel getraind worden. Dit is om te beoordelen waar de 
mogelijkheden zich bevinden en wat er nog gedaan moet worden om een integratie 
binnen de reguliere lessen te laten plaatsvinden.  
Naast het aanbieden van sportactiviteiten heeft de stichting als doel om zich in de 
toekomst ook te richten op de weerbaarheid en sociale competentie van (jonge) 
kinderen door hen gerichte trainingen aan te bieden op dit gebied.  

N Limits



Stichting No Limits Sports heeft geen winstoogmerk. Alle gelden die binnenkomen 
zullen 100% ten goede komen voor het verder ontwikkelen van de lessen, de 
aanschaf en/of vervaardiging van aangepaste materialen of aanpassingen in en 
rondom het gebouw, het aantrekken van meer leden en sponsoren en het betalen 
van een gediplomeerd leerkracht om les te geven.  
De missie en de doelstellingen worden bewaakt door het bestuur. Het bestuur 
bestaat te allen tijde uit minimaal drie leden: de voorzitter, de penningmeester en de 
secretaris. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de besluitvorming en de 
uitvoering van de plannen van de stichting.  
 
 
Doelstellingen 
 
Vanuit de missie komen de volgende doelstellingen voort: 

• Het opbouwen van een stabiel ledenbestand waarbij het voorbestaan van de 
sportschool wordt gewaarborgd. 

• Een substantieel aantal van de leerlingen heeft een lichamelijke of geestelijke 
beperking. 

• In contact komen met en vervolgens een goede relatie opbouwen met 
instellingen instanties die te maken hebben met mensen met een beperking. 
Zorgen dat zij op de hoogte zijn van wat wij kunnen bieden.  

• Ten minste 50% van de leerlingen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking neemt deel aan de geïntegreerde lessen met leerlingen zonder een 
beperking. 

• Leden met een beperking starten met een individueel traject om te beoordelen 
waar de mogelijkheden zijn en waar er nog aan gewerkt moet worden om 
integratie in de reguliere lessen te kunnen bereiken. Dit traject duurt in 
principe maximaal 1 jaar. Wanneer na 1 jaar duidelijk is dat het nog niet 
mogelijk is om te kunnen integreren in de reguliere lessen wordt dit met de 
betreffende leerling besproken en wordt er een nieuw plan opgesteld. Het doel 
blijft altijd om integratie in de reguliere lessen te kunnen bewerkstelligen. 

• Stichting No Limits Sports wil zich naast sportactiviteiten ook richten op de 
bevordering van de weerbaarheid en sociale competentie van (jonge) 
kinderen. Hiervoor gaat 1 van de leerkrachten een cursus volgen om dit te 
mogen aanbieden.  

• Niet iedereen is financieel in staat om de volledige contributie te kunnen 
betalen. Stichting No Limits is bereid om hier over mee te denken en samen te 
komen tot een oplossing. Wij gaan ervan uit dat iedereen in staat is om iets te 
betalen en ook hierin streven wij naar volledige integratie en gelijkheid. 
Wanneer blijkt dat het budget van iemand, om wat voor reden dan ook, 
ontoereikend is, willen wij niet dat dit de reden is om niet te sporten. Wanneer 
de stichting beschikt over voldoende leden en financiële mogelijkheden, zijn 
wij bereid om ook hierin adaptief te kijken naar de mogelijkheden en kansen 
voor beide partijen.  

• De sport rolstoelboksen binnen een termijn van tien jaar op te zetten in 
Nederland.  

 
 
Doelstellingen gericht op het financieel beleid 
 



Om de doelstellingen te kunnen bereiken is het van belang dat er voldoende geld 
beschikbaar is voor de stichting. Daarom heeft de stichting aparte doelstellingen 
opgesteld die gericht zijn op het bereiken van een gezond financieel beleid 

• Het opbouwen van een stabiel ledenbestand waarbij het voorbestaan van de 
sportschool wordt gewaarborgd. 

• Het aantrekken van sponsoren die de stichting voor 1 of meerdere jaren 
financieel willen ondersteunen.  

• De mogelijkheid om bedrijven die besluiten de stichting de sponsoren een blijk 
van waardering te geven zoals het vernoemen van het bedrijf op de website, 
het logo van het bedrijf plaatsen op de muur met de ‘Friends of No Limits’ of 
de naam van het bedrijf op of rond de boksring (afhankelijk van de hoogte van 
de donatie).  

• Het onderzoeken en aanvragen van subsidiemogelijkheden zowel op landelijk 
als regionaal niveau. 

• Zorgen voor regionale en eventuele landelijke bekendheid. Public Relations 
zorgt voor meer leden, sponsoren en giften.  


