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"Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that 

little else does. It speaks to youth in a language that they understand. Sport can 

create hope where there once was only despair. It's more powerful than governments 

in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination."  

Nelson Mandela
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1. Inleiding 

 

De stichting Limburg is Beweging is opgericht op 21 december 2012. De stichting stelt zichzelf 

-in het kader van een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Limburg- ten doel 

om het algemeen belang te dienen door het verstrekken van middelen aan organisaties met de 

statuten van Algemeen Nut Beogende Instellingen, inclusief het oprichten en verwerven van, 

het deelnemen in, het samenwerken met, het toezichthouden op, het besturen en beheren van, 

het beschikken over deze organisaties en het verrichten van al wat hier mee verband houdt, of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. Aanleiding 

 

Een leven lang sport en bewegen voor iedereen in Limburg is van groot belang voor een vitale 

samenleving. Het beste uit jezelf halen ongeacht je leeftijd, met en zonder beperking, gewoon 

of speciaal georganiseerd, in de club of in vrije tijd, op school of in de zorginstelling, in de 

breedte- of de topsport, draagt hiertoe bij. 

Sport kan worden ingezet als middel voor de meest uiteenlopende maatschappelijke thema’s 

zoals strijd tegen overgewicht, tegengaan van vereenzaming, versterken van sociale cohesie 

en het vergroten van de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en mensen met een handicap. 

Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar helaas geldt dit niet in 

onze moderne samenleving. De overheid trekt zich verder terug uit het sociale domein en door 

de crisis neemt ook de armoede in de Limburgse samenleving toe. Hierdoor kunnen 20.000 

kinderen, die leven in gezinnen die rond het sociale minimum leven, vaak zaken als contributie 

en sportkleding niet betalen. Hieronder zijn ook kinderen uit gebroken gezinnen die tijdelijk tot 

de doelgroep behoren. Elk kind, ook in Limburg, moet deel kunnen nemen aan sport- en 

beweegactiviteiten. Het haalt kinderen uit een sociaal isolement en geeft hen eigenwaarde.  

Mensen met een handicap hebben extra hulp nodig en maken meer kosten om deel te kunnen 

nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Dit geldt ook voor senioren en chronisch zieken.  

De vele stichtingen die zich inzetten voor sport en bewegen voor bovengenoemde doelgroepen 

zijn veelal non-profit organisaties die grotendeels gerund worden door gepassioneerde 

vrijwilligers. Door de steeds complexere vraagstukken, veranderende wet- en regelgeving en 

het ontbreken van voldoende financiële middelen ondervinden zij steeds meer problemen op 

organisatorisch gebied. 
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3. Werkwijze 

 

De stichting Limburg in Beweging wil financiële middelen verwerven om stichtingen te 

ondersteunen die een sport- en beweegaanbod hebben voor bovengenoemde doelgroepen, of 

die begeleidingsactiviteiten aanbieden om sport- en beweegaanbod voor de bovengenoemde 

doelgroepen mogelijk te maken. 

Middelen en ondersteuning worden ter beschikking gesteld indien de stichtingen en/of 

initiatieven een schriftelijk onderbouwde aanvraag indienen. De stichtingen dienen zelf over de 

ANBI-status te beschikken en zullen desgewenst een (jaar)verslag dan wel begroting moeten 

overleggen. Alleen Limburgse initiatieven worden ondersteund. 

Stichtingen die in aanmerking komen zijn niet gelimiteerd en zijn onder meer: 

▪ Stichting Bijzonder in Beweging 

▪ Iedereen Kan Sporten Limburg 

▪ Gehandicapten sportverenigingen 

▪ Eurochess Adelante kinderen 

▪ Jeugdfonds Sport Limburg 

▪ Volwassenenfonds Limburg 

3.1 Bestuur 

Het bestuur van de stichting Limburg in Beweging ligt in handen van de heer J.M.J Opgenoord. 

Hij is verdienstelijk als: 

▪ Directeur Stichting Huis voor de Sport Limburg 

▪ Directeur Zaak voor de Sport BV 

▪ Directeur The MoveFactory 

▪ Adviseur Jeugdfonds Sport Limburg 

▪ Oprichter en adviseur Stichting Jeugdfonds Sport Limburg 

▪ Oprichter en adviseur Stichting Volwassenenfonds Limburg 

▪ Adviseur Stichting Iedereen Kan Sporten Limburg 

▪ Adviseur Stichting Bijzonder in Beweging 

De bestuurder beoordeelt de aanvragen en geeft een advies over de giften en 

ondersteuningsvraagstukken aan de Raad van Toezicht.  

3.2 De Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.  

▪ de heer Luc Winants, voorzitter  

▪ de heer Ward Vijgen, vicevoorzitter  

▪ mevrouw Susanne Habets, lid RvT  

▪ mevrouw Sigrid de Bruijn, penningmeester 

▪ de heer Noel Leise, lid RvT a.i.  

De Raad van Toezicht beslist over de uiteindelijke toekenning. 
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4. Fondsenwerving 

4.1 Winsten uit Zaak voor de Sport BV 

Zaak voor de Sport BV heeft weliswaar een winststreven, echter in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is de doelstelling geen winstmaximalisatie 

maar missiemaximalisatie. Zaak voor de Sport BV committeert zich dan ook volledig aan de 

missie van de Stichting Limburg in Beweging, namelijk: ‘Een leven lang sport en bewegen 

voor inwoners in Limburg’. Een eventueel positief resultaat zal geschonken worden aan de 

stichting Limburg in Beweging, mits Zaak voor de Sport BV voldoende weerstandsvermogen 

bezit om aan haar (toekomstige) verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. 

4.2 Donaties,  schenkingen en legaten 

Donaties door serviceclubs, jubileumgiften van bedrijven etc. zullen verkregen worden via het 

relatienetwerk van de bestuurder en de Raad van Toezicht. 

Daarnaast kunnen schenkingen en legaten tot de mogelijkheden behoren. 

5. Advisering 

 

Stichting Limburg in Beweging zal onder andere Huis voor de Sport en/of Zaak voor de Sport 

BV consulteren voor organisatieadvies van voornoemde stichtingen. De kosten voor deze 

ondersteuning zullen gefinancierd worden vanuit het werkprogramma van Huis voor de Sport 

of via aanvragen van projectsubsidies bij overheden en/of instellingen. 

6. Financiën  

 

Het bestuur bepaalt de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen. In het kader van “goed 

huisvaderschap” zal de Stichting zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om aan haar 

(toekomstige) verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. Alle overige financiën worden 

uitgekeerd als schenkingen en/of giften aan de voornoemde stichtingen. 

7. ANBI 

 

Stichting Limburg in Beweging heeft de ANBI-verklaring nodig van de belastingdienst, waardoor 

giften aftrekbaar zijn. Een stichting met de ANBI-status hoeft geen successierechten of 

schenkingsrechten te betalen. Uitkeringen die een stichting met de ANBI-status doet zijn in het 

algemeen belang vrijgesteld voor recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan 

een stichting met ANBI-status kan deze binnen de daarvoor geldende regels van de inkomsten 

en vennootschapsbelasting afgetrokken worden. Het beleid van het bestuur is er op gericht om 

blijvend over de ANBI status te kunnen beschikken. 


