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Voorwoord

De zomer van de sport zou het worden. Met een EK-voetbal 
in tal van landen, waaronder Nederland, met de Olympische 
Spelen in Tokio, de Formule 1 in Zandvoort, de start van 
de Vuelta in Utrecht, de Invictus Games in Utrecht en niet 
te vergeten onze eigen Life Goals Games in Almere. Een 
sportzomer om van te dromen, dachten we, maar toen liep 
alles anders.
 
Het jaar 2020 stond ook bij ons in het teken van de 
coronapandemie. Op meerdere vlakken. Allereerst bij de 
mensen voor wie het allemaal doen: kwetsbare mensen die 
we via sport in beweging proberen te krijgen. De lockdown 
zorgde ervoor dat ze niet naar hun trainingen of wedstrijden 
konden. Dat betekende ook: geen kopje koffie of praatje voor 
de training, en dus nog meer op jezelf teruggeworpen worden.
 
Onze organisatie zag zich voor een uitdaging geplaatst. 
Rustig afwachten tot het virus zou overwaaien was geen 
optie. Verder sociaal isolement van de deelnemers aan 
onze programma’s lag op de loer. We zijn dan ook meteen 
overgeschakeld op het online aanbieden van oefeningen, 

spelvormen en work-outs via onze huiskamersessies. 
Daarnaast besloten we om een strategische herijking versneld 
door te voeren. We werkten al nauw samen met gemeenten 
bij het opzetten en uitvoeren van sportprogramma’s. Nu 
ontwikkelen wij in samenwerking met partners ook landelijke 
programma’s voor kwetsbare doelgroepen. Ook startten wij de 
Life Goals Academie. Verderop in dit jaarverslag gaan we dieper 
in op deze herijkte strategie.
 
Tot slot terug naar onze doelgroepen. Mensen die toegang 
hadden tot sport zijn blijven sporten, mensen voor wie het 
lastig is om te bewegen en mee te doen zijn aan de zijlijn 
terechtgekomen. De verschillen zijn groter geworden, de 
sociale mobiliteit kleiner. Dat betekent plat gezegd dat we in 
2021 volop aan de bak moeten met zijn allen. Ik zie uit naar de 
periode dat we weer het veld in kunnen met zijn allen. Dat we 
elkaar weer ontmoeten. Hopelijk zie ik jullie tijdens de Life Goals 
Games in Utrecht die wij in september gaan organiseren.
 
Henk Dijkstra,  
voorzitter bestuur Stichting Life Goals Nederland

Waar we bang voor waren werd bewaarheid. 
De coronapandemie heeft geleid tot een toename 
van sociale uitsluiting, depressie en eenzaamheid.

Inhoud

Stichting Life Goals Nederland bedankt al haar 
partners. Dankzij de steun van onze partners 
zijn wij in staat geweest om ook afgelopen 
jaar weer vele kwetsbare mensen bij te staan. 
Tot onze landelijke partners behoren:
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Gemeenten maken zich grote zorgen over deze groep. En 
terecht, want door het overhevelen van taken van de landelijke 
overheid naar gemeenten loopt de emmer bij hen over. 
Binnen de jeugdzorg zijn grote problemen, de GGZ kent lange 
wachttijden, er zijn geen betaalbare woningen, corona beperkt 
het toekomstperspectief van jongeren (geen stages of zicht op 
een eerste baan) en gemeenten bezuinigen op de wijkgerichte 
aanpak waardoor preventief werk vervalt. 

‘Huishoudens met een vlekje’
Wie regelmatig in de armere wijken met sociale huurwoningen 
komt, weet waarover het over hebben. Deze wijken worden 
het afvalputje van de maatschappij. Het exclusieve domein van 
‘huishoudens met een vlekje’, zo constateerde een onderzoek 
in opdracht van woningcorporaties in 2020. Er wonen veel 
kwetsbare mensen die nauwelijks in staat zijn zichzelf te redden. 
Veel mensen ook met een licht verstandelijke beperking of 
psychiatrische problemen. Volgens Trimbos Instituut hadden 

in 2018 hadden naar schatting 840.000 jongvolwassenen 
(18-35 jaar) een psychische aandoening, op een totaal van circa 
3.650.000. Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat ongeveer 
12.000 jongeren kampen met jeugddakloosheid. 60 procent 
van de jongeren die dakloos raken waren eerder al in beeld bij 
hulpverleners.

Corona heeft het sociale isolement van deze groep alleen 
maar versterkt. We zien dat op ons werkterrein, de sport. 
Worden er geen speciale sportprogramma’s voor kwetsbare 

mensen georganiseerd, dan bewegen deze mensen niet. Juist 
mensen die voor hun gezondheid en sociale contacten het 
meeste baat hebben bij sport en bewegen, nemen niet deel. 
Terwijl mensen die hun wel weten te vinden in de maatschappij 
ondanks de corona toch blijven bewegen. Een pandemie van 
bewegingsarmoede dreigt te ontstaan, die vooral de kwetsbare 
bevolking dreigt te treffen.

Eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling
Wat kan Stichting Life Goals Nederland voor deze mensen 
betekenen? Wij richten ons op de meest kwetsbare groepen. 
Mensen die de aansluiting dreigen te verliezen en het zelfstandig 
niet redden zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, 
zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde 
mensen die in de opvang zitten. De mensen uit onze doelgroep 
hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel 
meer grip op hun leven willen krijgen. Sport en beweging kan 
voor hun de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling zijn, zo 

De mensen uit onze doelgroep hebben met
 elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel
meer grip op hun leven willen krijgen. Sport en
beweging kan voor hun de eerste stap naar
persoonlijke ontwikkeling zijn.

Waarom bestaat Stichting 
Life Goals Nederland?

hebben wij in de jaren dat we bestaan herhaaldelijk gezien. 
En sporten is goed voor de gezondheid. Kwetsbare mensen 
in beweging krijgen is belangrijk, want lager opgeleiden leven 
maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid dan hoger 
opgeleiden. De coronacrisis gaat er ongetwijfeld nog een schepje 
bovenop. In 2040 moeten de gezondheidsverschillen met 40 
procent zijn afgenomen, luidt de ambitie van het ministerie 
van Volksgezondheid. Als aanjager van lokale en landelijke 
sportprogramma’s voor kwetsbare mensen, als kenniscentrum 
van sport voor deze doelgroep en lobbyist voor onze achterban 
binnen de zorg- en welzijnsector en sportwereld zullen wij er 
alles aan doen om de kloof te overbruggen.

De tweedeling in de samenleving wordt een steeds groter probleem waarbij de situatie van kwetsbare 
mensen is verslechterd. In het afgelopen zijn we een aantal verontrustende ontwikkelingen die 
bij elkaar een explosieve cocktail vormen. Zo zien we steeds meer mensen die rond hun 18e jaar 
uitvallen. Dan stopt de jeugdzorg, stoppen de praktijkscholen want de leerplicht eindigt, belanden ze 
in de bijstand, uit het zicht en in de Participatiewet. Die wet heeft kwetsbare mensen alleen meer in de 
hoek gedrukt. Repressie werkt niet, zo hebben politici inmiddels ook ervaren, vertrouwen geven wel.

Missie
Stichting Life Goals Nederland wil bijdragen aan 
een samenleving waarin niemand buitenspel staat. 
Wij gebruiken de kracht van sport om mensen te 
inspireren weer mee te doen.

Visie
Stichting Life Goals Nederland ontwikkelt 
sportprogramma’s om sociale doelen te realiseren. 
Binnen al onze programma’s gebruiken wij de 
kernelementen uit de sport als metafoor voor het 
leven. Daarmee inspireren we mensen die het zelf 
(even) niet meer redden.
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Ongeveer de helft van de bevolking sport wekelijks, de 
andere helft niet of nauwelijks. Juist de mensen die voor 
hun gezondheid en sociale contacten het meeste kunnen 
profiteren van sport en bewegen nemen niet of nauwelijks 
deel. Op deze mensen richten wij ons. Kwetsbare mensen 
die niet zomaar lid worden van een voetbalvereniging, een 
sportschool binnenwandelen of met een stel vrienden 
gaan wielrennen. Omdat er sociale, financiële, fysieke of 
emotionele barrières zijn. Zij hebben behoefte aan een veilige 
sportomgeving met een aanbod dat specifiek op hen is 
afgestemd.

De programma’s van Life Goals zijn zo samengesteld 
dat kwetsbare doelgroepen zich welkom voelen en een 
persoonlijke ontwikkeling kunnen doormaken. Met coaches 
die weten waar ze het over hebben, de praktijk kennen en de 
uitdagingen van deelnemers kennen en daarnaar handelen. 
Voor al onze programma’s geldt dat sport niet slechts een 

doel is, maar het middel. Wij gebruiken sport als vliegwiel 
voor sociale verandering:

Sociaal kapitaal
Sport vergroot het sociaal kapitaal van mensen 
(vaardigheden, netwerk en verbinding).

Gedrag
Sport draagt bij aan gedragsverandering van mensen (meer 
zelfvertrouwen, minder antisociaal en crimineel gedrag).

Lichamelijke gezondheid
Sport en bewegen is gezond voor het lichaam en verkleint de 
kans op hart- en vaatziekten.

Geestelijke gezondheid
Sport en bewegen stimuleert de ontwikkeling van cognitieve 
vaardigheden.

Een aanpak die 
aantoonbaar werkt
Stichting Life Goals Nederland werkt als aanjager van innovatieve sportprogramma’s voor 
kwetsbare mensen. Dat doen wij lokaal, door gemeenten te helpen bij het opzetten en 
uitvoeren van sportprogramma’s voor specifieke doelgroepen. En dat doen in samenwerking 
met landelijke partners. Met de Life Goals Academie zorgen we voor kennisoverdracht. Vanuit de 
academie verzorgen we een breed aanbod aan opleidingen en cursussen. Zo bevorderen we het 
deskundigheidsniveau op het gebied van sport als middel.
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Life Goals Sessies
Sport heeft verschillende positieve effecten op de 
persoonlijke ontwikkeling van de sporters. Zo leren sporters 
samenwerken, beter communiceren en hun emoties beter 
onder controle te houden. Onderzoek laat zien dat sporters 
deze vaardigheden ook mee kunnen nemen naar hun leven 
buiten de sport en dat de impact van sportprogramma’s 
groter wordt als deze ontwikkeling expliciet gemaakt wordt. 
In de Life Goals Sessies maken we deze ontwikkeling expliciet. 
Deelnemers leren in workshops om zowel sportvormen als 
klassikale vormen in te zetten om het gesprek aan te gaan 
over specifieke onderwerpen als positiviteit, samenwerken, 
vertrouwen en doorzettingsvermogen. De  sessies helpen de 
zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. 

Monitoring
Met de monitor die Life Goals heeft ontwikkeld, is het mogelijk 
de impact van onze programma’s te meten en resultaten 
hard te maken. Het monitoringsprogramma is ontworpen om 
de maatschappelijk impact van sociale initiatieven in kaart 
te brengen. Coaches en begeleiders kunnen de inspanningen 
en resultaten van deelnemers real-time volgen. Gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen 
kunnen na afloop van het programma een rapportage met 
harde data ontvangen.

Life Goals Festivals
De Life Goals Festivals zijn maatschappelijke sport-
evenementen waarbij deelnemers van verschillende van 
onze sportprogramma’s samenkomen om te sporten.  
Al onze evenementen staan volledig in het teken van 
ontmoeting en verbinding en dragen bij aan de volharding 
en motivatie van deelnemers.

Maatschappelijke 
Sportcoach

Life Goals 
Sessies

Events

Life Goals
Monitor

Deelnemer

Life Goals Methodiek
Al onze programma’s hanteren een uitgewerkte en 
bewezen methodiek. Deze is ontwikkeling om persoonlijke 
ontwikkeling te stimuleren en sociale verandering te 
realiseren. De Life Goals methodiek is gebaseerd op 
praktijkervaring in de afgelopen tien jaar en wordt 
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van onder 
andere Wageningen Universiteit, Universiteit van Utrecht 
en Windesheim Zwolle. 

De Life Goals Methodiek bestaat uit vier pijlers:

Maatschappelijke Sportcoaches
Aan de basis van een Life Goals programma staat een door 
ons opgeleide sportcoach. Hij of zij heeft een opleiding gevolgd 
die is verzorgd door de Life Goals Academie. De opleidingen 
zijn bedoeld voor zorgprofessionals, buurtsportcoaches, 
sporttrainers en coaches maar ook sporters uit de kwetsbare 
doelgroepen zelf. De sportcoaches zijn verantwoordelijk voor 
het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers zich 
kunnen ontwikkelen. Omdat de juiste aanpak zo belangrijk is, 
leiden wij de coaches zelf op. In de opleiding wordt veel tijd en 
aandacht besteed aan coaching en begeleiding van de doelgroep.

In al onze opleidingen koppelen we de theorie aan de 
dagelijkse praktijk. We combineren denken en doen en kijken 
altijd wat cursisten zelf nodig hebben. 
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In het verslagjaar hebben we grote stappen gezet met 
het ontwikkelen van programma’s in samenwerking met 
landelijke partners. Dat zijn verschillende ministeries en 
vermogensfondsen die zich het lot van kwetsbare mensen 
aantrekken, sport willen inzetten als middel voor deze 
doelgroep en op zoek zijn naar een goede partner. 

Betrokkenheid bij verschillende landelijke projecten
Die focus heeft geresulteerd in de betrokkenheid van Life 
Goals bij verschillende landelijke projecten. Zo zag Set Your 
Life Goals het licht. Dit programma richt zich op kwetsbare 
jongeren die hun maatschappelijke diensttijd (MDT) via sport 
willen inzetten. Zo doen ze iets goed voor andere mensen 
en ontdekken ze zelf hun eigen talenten. Life Goals Youth 
biedt jongeren die eerder met justitie zijn gekomen een 
nieuw perspectief. In het Life Goals Actieprogramma dak- en 
thuisloze jongeren bieden we sportprogramma’s aan voor 
jongeren zonder een dak boven hun hoofd. En natuurlijk het 
programma Joining Forces voor Defensie waarin militairen 
via onze sportmethodiek nieuw perspectief krijgen geboden. 
Ook organiseren we sportevenementen voor deze doelgroep 

zoals de Homeless World Cup in 2015 en de European Life 
Goals Games in Utrecht in 2021. Op onze website staat het 
volledige overzicht van landelijke programma’s waarbij Life 
Goals betrokken is.

Intensieve samenwerking gemeenten
Naast de landelijke projecten werken we nauw samen met 
gemeenten. Uit ervaring weten we dat veel gemeenten 
het lastig vinden om sport voor kwetsbare mensen aan te 
bieden. Onze aanpak is gebaseerd op de positieve gezondheid 
methodiek. Die gaat uit van veerkracht en eigen regie. We 
werken daarbij intensief samen met lokale zorginstellingen. 
Life Goals zorgt onder meer voor een behoeftenonderzoek, 
de verbinding tussen sectoren en deskundigheidsbevordering. 
Ons doel is dat gemeenten zelf de uitvoering en borging 
verzorgen, wij helpen vanaf de zijlijn. 

Inmiddels zijn we in 34 gemeenten actief. De resultaten 
van onze inspanningen houden wij nauwgezet bij. Enkele 
gegevens over 2020:

• Life Goals werkt in 34 steden

•  Iedere euro in een Life Goals Programma levert 3 euro 
maatschappelijk rendement (Society Impact, 2019)

• Life Goals bereikt 5.000 unieke deelnemers

• 59% van de deelnemers zet stappen op de participatieladder

• 48% van de deelnemers staat positiever in het leven

• 57% heeft zijn emoties beter onder controle

Grote stappen gezet met nieuwe 
landelijke programma’s

Strategische herijking om 
nog meer mensen te bereiken
We bieden verschillende diensten om kwetsbare mensen via sport in beweging krijgen. Wij helpen 
gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van sport voor kwetsbare groepen. Daarnaast ontwikkelen 
wij in samenwerking met landelijke partners programma’s voor kwetsbare doelgroepen. De Life Goals 
Academie zorgt tenslotte voor kennisbevordering. 

Opleiding Voor wie

Cursus Maatschappelijke Sportcoach  Zorgmedewerkers, buurtsportcoaches, sporttrainers en coaches

Cursus Coaching en licht verstandelijk Sportprofessionals en -vrijwilligers gehandicapten

Kennismakingscursus Impact en Evaluatie  Programmamanagers, directeuren, buurtsportcoaches en externe adviseurs

Life Goals Sessiesq Sportcoaches 

Life Goals Monitor  Programmamanagers, directeuren, (buurt)sportcoaches en externe adviseurs

Academie als kenniscentrum
De Life Goals Academie de derde pijler onder 
Life Goals. De academie is ons kenniscentrum 
en verzorgt een breed aanbod aan opleidingen 
en cursussen. Het doel van deze opleidingen is 
het deskundigheidsniveau op het gebied van sport 
voor kwetsbare mensen te vergroten. Wij richten 
ons op zorgprofessionals, buurtsportcoaches, 
sporttrainers en coaches, maar ook op deelnemers 
aan onze programma’s. De academie ontwikkelt de 
opleidingen zelf in samenspraak met specialisten uit 
het werkveld. 
In 2020 hebben we het aanbod van de academie verder 
uitgebreid. Ons aanbod aan opleidingen, cursussen en 
meer bestaat uit:
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Hoogtepunten 
2020

Life Goals Youth
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief 
te bieden en strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw 
preventief sportprogramma gericht op jongeren die rond 
hun 18de jaar buiten boord dreigen te raken. Veel van deze 
jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en 
kampen met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte 
sportprogramma bieden wij gemeenten de helpende hand 
om deze jongeren te bereiken. Life Goals Youth wordt in 
10 gemeenten uitgevoerd en gaat ongeveer 500 jongeren 
bereiken.

Set Your Life Goals
Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten 
en tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is 
bedoeling van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Sinds 
2020 kunnen kwetsbare jongeren dat ook via de sport. 
Honderden jongeren uit Bergen op Zoom, Enschede, Alkmaar, 
Purmerend, Amsterdam, Harderwijk en Utrecht kunnen de 
komende jaren kiezen voor een MDT bij Set Your Life Goals. 
Zo maken ze met sport het verschil en werken ze aan hun 
eigen toekomst. 

Life Goals Games 2021 
in Utrecht
In december 2020 werd bekend dat de European Life Goal 
Games in Utrecht worden gehouden. Er doen ongeveer 400 
deelnemers uit tien Europese landen mee. Mensen die geen 
toegang hebben tot het reguliere sportaanbod. Voornaamste 
doel is de doelgroep meer zelfvertrouwen te geven en meer 
sociale contacten te laten opdoen. De games worden tijdens 
de nationale sportweek (21-27 september) op en rondom het 
Jaarbeursplein gehouden. Utrecht was een van de steden die 
zich kandidaat hadden gesteld voor de games.

Nieuwe Life Goals 
Programma’s Life Goals 

Actieprogramma 
dak- en thuisloze 
jongeren
In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en 
Thuisloze Jongeren. Het actieplan gaat uit van de 
algemeen geldende mensenrechten. Het programma 
streeft naar een forse vermindering van het aantal 
dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland. 
Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van 
nieuwe dak- en thuisloze jongeren. Als onderdeel 
van het Actieplan Dak- en Thuisloze jongeren biedt 
Life Goals sportprogramma’s aan. In 5 gemeenten 
sporten wekelijks 100 jongeren onder begeleiding 
van een Maatschappelijke Sportcoach. Zo werken ze 
aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan een beter 
toekomstperspectief.
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Als we in 2020 één ding hebben geleerd is dat vooruitkijken 
moeilijk is. Voor 2020 rekenden we op een spetterende 
sportzomer met tal van grote evenementen. In werkelijkheid 
was het moeilijk en gedurende verschillende periodes 
onmogelijk om zelfs een training te organiseren. Wat 
2020 ons ook geleerd heeft: Life Goals heeft een flexibele 
organisatie die snel in staat is zich aan te passen aan 
nieuwe omstandigheden en de noodzaak om kwetsbare 
mensen te helpen is groter dan ooit. 

In 2020 hebben we de basis gelegd voor verschillende 
landelijke projecten, samenwerkingen met nieuwe 
gemeenten en evenementen. Ook hebben we de Life Goals 
Academie verder geprofessionaliseerd. Deze is nu in staat 
een groot aantal opleidingen en cursussen aan te bieden 
zodat het kennisniveau op het gebied van sport als middel 
wordt vergroot. 

We hebben hoge verwachtingen van nieuwe programma’s 
als Set Your Life Goals, het Life Goals Actieprogramma dak- 
en thuisloze jongere, Life Goals Youth en Joining Forces. 
We zijn er bovendien van overtuigd dat onze inspanningen 
erin resulteren dat we in 2021 het aantal samenwerkingen 
met gemeenten verder uitbreiden. Datzelfde geldt voor de 

diensten van de Life Goals Academie. In 2020 hebben we 
door corona een stap op de plaats moeten zetten, maar 
we hebben niet stilgezeten. De professionalisering van de 
academie en het aanbod van de academie zal in 2021 zijn 
vruchten afwerpen.

2021 wordt ook het jaar van de European Life Goals Games. 
Een groot sportevenement waarbij 400 deelnemers uit tien 
landen naar Utrecht komen om daar gezamenlijk te sporten 
en te verbroederen. Dat doet denken aan de Homeless World 
Cup die we in 2015 in Amsterdam organiseerden. Door de 
grote media-aandacht zorgt een dergelijk groot evenement 
ook voor positieve beeldvorming van de doelgroep. 

Het komende jaar zullen wij blijven investeren in 
samenwerkingen met gemeenten en in nieuwe landelijke 
programma’s. Gezien de toenemende problematiek van 
de doelgroep wordt 2021 een uitdagend jaar, waarbij ook 
de coronapandemie voor onzekerheden gaat zorgen. Het 
goede is dat de Life Goals organisatie heeft laten zien met 
dergelijke onzekerheden om te kunnen gaan.

Hartelijke groet, Arne de Groote,  
directeur Stichting Life Goals

Vooruitblik van de directie

Uitdagend jaar, met veel 
kansen en onzekerheden
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Van het resultaat van € 471.168 zal een totaalbedrag van 
€ 35.000 worden gebruikt voor het aanleggen van een 
reservering voor fondsenwervende activiteiten in 2021. 
Het restant van € 436.168 zal worden toegevoegd aan de 
continuïteitsreserve van de stichting.

In 2020 is een bedrag van € 10.000 besteed aan 
aanpassingen van socials en website. De hiervoor bedoelde 
bestemmingsreserve valt vrij in de continuïteitsreserve. 

De huidige bestemmingsreserve bestaat daarmee uit de 
volgende posten: 

• Een bedrag van € 150.000 voor de European Life Goal 
Games in 2021 

• Een bedrag van € 20.000 voor Life Goals events in 
2021 

• Een bedrag van € 20.000 voor een Life Goals congres 
in 2021

• Een bedrag van € 35.000 voor fondsenwervende 
activiteiten in 2021

Het bestuur realiseert zich dat de winst van €471.168 
ongebruikelijk is voor een ANBI instelling van deze omvang. 
Het bestuur is in 2020 vanwege de bijzondere corona-
omstandigheden geconfronteerd met niet te voorziene 
onderbestedingen op de organisatie van sportactiviteiten 
en evenementen. Hiervoor vraagt het bestuur begrip.

Financieel 
overzicht 2020
De balans per 31 december 2020 en de staat van de baten 
en lasten over 2020 zijn ontleend aan de jaarrekening 
van 2020. Onderstaande cijfers zijn een samenvatting 
van en ontleend aan de jaarrekening 2020 waarin de 
volledige financiële gegevens over 2020 zijn opgenomen. 
De volledige jaarrekening is te vinden op de website van 
Stichting Life Goals Nederland: www.stichtinglifegoals.nl

Staat van baten en lasten 2020

 in euro’s 2020 2019

Omzet
Omzet dienstverlening 470.282 228.276
Overige opbrengsten  828.558  707.589

Totaal omzet 1.298.840  935.865 
 
Kosten
Personeelskosten 418.828 384.240
Huisvestingskosten 20.903 30.552
Kantoorkosten 290.733 222.856
Reis en verblijfkosten 21.689 41.331
Verkoopkosten 48.050 139.994 
Afschrijvingskosten 900 712
Overige kosten  25.573 47.908

Totaal bedrijfskosten 826.677 867.593

Resultaat voor interest en belasting 472.164 68.272

Overige baten en lasten
Financiële baten en lasten -996 -

Nettowinst 471.168  68.272
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Stichting Life Goals Nederland prijst zich gelukkig over goede en trouwe partners 
te beschikken. Ook in een crisisperiode waarin iedereen het moeilijk heeft en 
inkomsten terugvallen, zijn onze partners ons en daarmee de doelgroep trouw 
gebleven. Eens te meer is gebleken dat dit werk alleen maar gedaan kan worden 
in goede samenwerking. Samen maken we het verschil voor kwetsbare mensen. 
We danken onze lokale en onze landelijke partners voor het vertrouwen.

Onze partners

Rabobank Foundation
Samen sterk. Dát is de kracht van een 
coöperatie. Het is ook het idee achter de 
Rabobank Foundation, het maatschappelijke 
fonds van de Rabobank. Investeren in 
de zelfredzaamheid van mensen is het 
belangrijkste doel. De Rabobank Foundation 
heeft Life Goals de afgelopen jaren financieel 
gesteund voor het verwezenlijken van nieuwe 
Life Goals programma’s.

Adessium Foundation
Adessium Foundation streeft naar een 
samenleving die mensen stimuleert in harmonie 
te leven met elkaar en met hun omgeving. 
Adessium Foundation steunt Life Goals 
Nederland financieel bij het verwezenlijken van 
nieuwe Life Goals Programma’s. 

Ministerie van Volksgezond, 
Welzijn & Sport 
Het Ministerie van VWS ondersteunt Stichting 
Life Goals Nederland middels een tweejarige 
subsidie. Deze subsidie is bestemd voor het 
uitrollen van Life Goals Programma’s door 
heel Nederland. Het ministerie legt hierbij de 
nadruk op onze taak als organisatie in de vorm 
van netwerkvorming, bewustwording en de 
algehele bevordering van sportparticipatie van 
kwetsbare groepen. 

VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke 
initiatieven (goede doelen organisaties, clubs, 
verenigingen) die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een steuntje in de 
rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen 
in de samenleving en een volwaardig bestaan 
kunnen leiden. Ook steunt de VriendenLoterij 
mensen in hun ambitie om een bijdrage aan 
de maatschappij te leveren.  Sinds 2017 krijgt 
Stichting Life Goals Nederland voor 5 jaar 
lang een bijdrage van €200.000,- per jaar. De 
loterij steunt Life Goals Nederland financieel 
voor het verwezenlijken van nieuwe Life Goals 
programma’s. 

Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods 
liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. 
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden 
mensen met professionele zorg en begeleiding. 
Met hun brede zorgaanbod kunnen zij bijna 
iedereen helpen en ondersteunen. Iedereen 
heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des 
Heils wil mensen die kans geven. Al sinds de 
oprichting van Stichting Life Goals Nederland is 
het Leger des Heils betrokken bij de organisatie 
van onze activiteiten en is daarom ook een zeer 
gewaardeerde partner. Het Leger steunt ons met 
een financiële bijdrage en advies. Al jaren zijn 
deelnemers van het Leger des Heils aangesloten 
bij onze lokale sportprogramma’s. 

Onze belangrijkste partners in 2020 waren:
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Bestuur
Henk Dijkstra Voorzitter
Valentijn Jacobs Penningmeester
Wim Ludeke Secretaris

Team
Arne de Groote Directeur
Wessel Schaling Landelijk Coördinator
Renske Welling  Office Manager
Dico de Jager Coördinator Ontwikkeling & Beleid
Shahira van der Zon Programma management
Tom van der Ketel Accountmanager
Minke van der Kooi Accountmanager
Claudia Takman Junior Programma management

Deelnemersraad
Jasper Lamboo
Simon Wodzik
Bas van Muijsenberg
Luca Ranieri
Priscilla Dos Santos Matias
Joey Bouti
Patrica Mackaaij

Raad van Inspiratie
Erik Scherder Professor Klinische Neuropsychologie
Fred Paling Lid Raad van Bestuur UWV
Jacco Groenenveld Regiodirecteur Reclassering Nederland
Johan Wakkie Voormalig directeur KNHB
Peter Coenen Voorzitter CJVV
Cornel Vader Directeur Leger des Heils  
Welzijns- en Gezondheidszorg

De organisatie

Netwerk lokale coördinatoren

ALKMAAR  Jan Beuckens Life Goals Alkmaar

AMERSFOORT  Raymond Woesthoff Life Goals Amersfoort

AMSTERDAM  Tom van Ketel Life Goals Amsterdam

APELDOORN  Bas van den Hoogen, Bernard de Vries Life Goals Apeldoorn

BERGEN OP ZOOM Lucas Herrings Life Goals Bergen op Zoom

DEN BOSCH  Ires Libert Life Goals Den Bosch

DEN HAAG  Martin de Jong Life Goals Den Haag

DORDRECHT  Marloes Spaans Life Goals Dordrecht

EMMEN  Stefan Sanders Life Goals Emmen

ENSCHEDE  Jasper Agelink, Mattijs van den Berg Life Goals Enschede

GOUDA  Jelle Melkert, Denise Blom Life Goals Gouda

LEIDEN  Joey Wilmot Life Goals Leiden

NIJKERK  Lara Kreikamp Life Goals Nijkerk

NIJMEGEN  Rik Jansen Life Goals Nijmegen

PURMEREND  Pauline Sepers, Aline Slijkerman Life Goals Purmerend

SMALLINGERLAND Sandra Bos Life Goals Smallingerland

UTRECHT  Barry Molenaar, Lex van Dalfsen Life Goals Utrecht

VEENENDAAL Ate Brouwer Life Goals Veenendaal

VLAARDINGEN  Annemarie Meijers-Mudde, Suzanne van Reij Life Goals Vlaardingen

WAGENINGEN  Wouter Kolthek Life Goals Wageningen

ZEIST  Michel Hofstede Life Goals Zeist
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Stichting Life Goals Nederland
Stichting Life Goals Nederland
Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
info@stichtinglifegoals.nl
www.stichtinglifegoals.nl

Teksten
Stichting Life Goals Nederland

Lay-out
De Toekomst

Fotografie
Lennaert Ruinen 
Bertina Kramer 
Karym Ahmed 

ANBI status
Stichting Life Goals Nederland 
beschikt over een ANBI status.

12

https://www.facebook.com/StichtingLifeGoals
https://twitter.com/stlifegoals
https://www.linkedin.com/company/stichting-life-goals-nederland/
https://www.instagram.com/stlifegoals/
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