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1. Aanleiding en initiatiefnemer Renald Majoor

Grote belofte

“In de topsport wordt veel geëist van een atleet. Door de
sportkoepel,  door de club,  de omgeving.  Je  moet talent
hebben.  Je  moet  leven  voor  je  sport,  goed  eten,  goed
drinken,  voldoende slapen.  Je  sport  moet  op de  eerste
plek staan. Je moet fysiek en mentaal sterk zijn.
Je moet doorzetten, een ijzeren discipline hebben."

Wat nou als je aan al die eisen voldoet? Als je geldt als groot talent, als grote belofte,
kandidaat voor het eerste team van Vitesse en misschien zelfs wel voor het Nederlandse
voetbal? En wat als dan ineens alles in elkaar stort doordat iemand die je vertrouwde,
zijn handen niet thuis kan houden? Ik heb het over mijn periode bij Vitesse van 1996 tot
en met 2000.

Van de  ene  op  de  andere  dag  word  je  seksueel  misbruikt  door  een  teamleider  van
Vitesse. Dan wordt het even doodstil. Perplex, verstijfd, vol verbazing, vol ontzetting en
vol walging ook. Dat was wat ik voelde toen dit alles gebeurde. In eerste instantie was er
ook twijfel. Hoort dit bij de opleiding? Nee toch? Is het mijn schuld? Had ik dit kunnen
voorkomen? Onzin natuurlijk.

Opgeven

Je gaat door, zo goed en kwaad als het gaat. Je vecht ervoor. Je hebt immers die droom,
om profvoetballer te worden. Om het hoogste te bereiken. En plotseling gaat het niet
meer; het voetbal, je grootste droom, je leven… Je moet het opgeven. Door die teamleider
die zich niet kon beheersen.

Je probeert je leven op te pakken. Anders in te vullen. Je gaat helemaal iets anders doen.
In mijn geval:  een opleiding tot kok,  werken als kok.  En plotseling gaat  ook dat  niet
meer… Door die teamleider.

Op dat moment moet je constateren dat er iets heel ingrijpends is gebeurd in je leven,
wat niet goed is verwerkt. De pijn komt in alle hevigheid aan de oppervlakte. Er volgen
doktersbezoeken  en  bezoeken  aan  psychologen.  Er  wordt  geconstateerd  dat  je
psychische schade hebt opgelopen. Bij mij is dat in 2016. 
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Er  wordt  een Posttraumatische stress  stoornis  (PTSS)  vastgesteld  door  het  seksueel
misbruik.  Ik  word  behandeld  met  EMDR  (Eye  Movement  Desensitization  and
Reprocessing).

Dan kijk je terug en zie je in dat het seksueel misbruik je leven heeft getekend. En dat je
dit nooit meer kwijt raakt.

Waarheid boven tafel

Dan wordt misbruik binnen de sport in Engeland een groot media item. Er komen grote
misbruikschandalen  aan  het  licht  bij  diverse  topclubs.  Ook  in  Nederland  worden
onderzoeken gestart, door Nieuwsuur, de Volkskrant, het NOC*NSF. De media roepen op
om ervaringen van misbruik in de sport te delen.

Mijn kans om eindelijk gehoord te worden, de waarheid boven tafel te krijgen. Wat had
Vitesse gedaan? Veel dingen zijn langs mij heengegaan. Ik moet nu hulp zoeken om de
stukjes van de puzzel te vinden, het hele plaatje compleet te krijgen. 

Het zoeken van contact met Vitesse en de media (Volkskrant) voelt voor mij als een
opluchting. Het is noodzakelijk voor mij, om verder te kunnen met mijn leven. Om kracht
terug te krijgen, die mij door het zedenmisdrijf is ontnomen. Kracht, die ik nu graag wil
inzetten om mijn negatieve ervaringen, positief aan te wenden ten gunste van de sport,
van Vitesse, van mij.

Veilig sporten

Maar ik wil meer doen. De kracht die ik nu ervaar door het gehoord worden, door het
kunnen delen van mijn ervaringen en het kunnen helpen van anderen die nog niet zo ver
zijn. Die kracht ga ik nu inzetten in mijn stichting De Stilte Verbroken.

Het wordt tijd dat de stilte wordt verbroken. De aangrijpende ervaringen die ik met me
meedraag, vormen de basis voor dit initiatief om mij samen met een aantal anderen hard
te maken voor het tegengaan van misbruik, intimidatie, discriminatie en pesten.

Ik zie mezelf als initiator, als ervaringsdeskundige en als een landelijk ambassadeur, met
als doel dat mensen veilig kunnen sporten en iedere verstoring daarvan bespreekbaar
maken. Als er iets is, moet je daarover kunnen praten. Het niet wegstoppen in schaamte,
in angst voor het breken van je sportcarrière, of je plezier in de sport.

Toekomstvisie
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Mijn toekomstvisie richt zich op het opzetten van een professioneel meldpunt voor het
tegengaan van (seksueel) misbruik. Op bewustwording van de problematiek en actief
beleid  binnen  clubs  en  sportkoepels  om  dit  soort  afschuwelijke  gebeurtenissen  te
voorkomen.

In dit ondernemingsplan zult u alles te weten komen over Stichting De Stilte Verbroken.
Mochten er na het lezen van dit ondernemingsplan nog onduidelijkheden zijn dan kunt u
altijd contact opnemen met mij  via onderstaande contactgegevens.  Ik zou graag mijn
plannen in een persoonlijk gesprek verder toelichten.  

Renald Majoor
Stichting De Stilte Verbroken
info@destilteverbroken.nl
06 – 37556978

2. Achtergrond Renald Majoor

2.1 Personalia 

Achternaam Majoor
Voornamen Renald Altemar
Adres Dennendreef 10
Postcode 7031 WL
Woonplaats Wehl
Geboortedatum 25-11-1982
Geboorteplaats Port-au-Prince (Haïti)
Telefoon 06 – 37556978
E-mailadres renaldmajoor@hotmail.com

2.2 Opleidingen en cursussen 

 SPW (start binnenkort)

 MBO (2001 - 2003), diploma behaald

 CIOS sport gedaan Valkenhuizen Arnhem in opdracht van Vitesse
Geleerd om meerdere sporten te beoefenen 
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 UEFA TC III jeugd (Gediplomeerd jeugdtrainer) (MBO)

 Diploma Pupillen trainer (MBO)

 Koksopleiding Amsterdam niveau 2/3
Elandsgracht/Da Costa straat behaald diploma

2.3 Werkervaring 

Trainerservaring

Seizoen: 2011/2012 Assistent trainer/Teammanager Vitesse 0 - 11
Seizoen: 2012/2013 Assistent trainer/Teammanager Vitesse 0 - 11/Trainer 014 SML
Seizoen: 2013/2014 Assistent trainer/Teammanager Vitesse 0 - 11
Seizoen: 2014/2015 Assistent trainer/Teammanager Vitesse 0 - 11
Seizoen: 2015/2016 Assistent trainer/Teammanager Vitesse 0 - 11
Jeugdloopbaan bij Vitesse

Seizoen: 1996/1997 Trainer: Edward Sturing, Kampioen met de C1
Seizoen: 1997/1998 Trainer: Ruud Wetzel
Seizoen: 1998/1999 Trainer: Theo Bos, Kampioen van Nederland met B1 & A1
Seizoen: 1999/2000 Trainer: Mike Snoei, tweede in de competitie en Beker gewonnen
met A1

　

Werkervaring

Bedrijf: Brasserie Hugo's in Velp
Functie: Zelfstandig werkend kok
Periode: 1 december 2016 tot heden

Bedrijf: Van der Valk Veenendaal
Functie: Ontbijtkok
Periode: 7 april 2015 tot heden
Referentie: Nick Timmers (Mobiel: 06-52013101)

Bedrijf: Van der Valk Hotel Arnhem
Functie: Zelfstandig werkend kok
Periode: mei 2011 tot maart 2015

Bedrijf: Vitesse BV
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Functie: Kok Vitesse selectie
Periode: juni 2012 tot maart 2014

Bedrijf: Call Center Overtoom Amsterdam
Functie: Bedrijf onderzoeken
Periode: 2001 tot 2004

 Ambassadeur Jeugddorp De Glind sinds 2006
 4 evenementen georganiseerd voor dat dorp, waaronder het eerste elftal van De

Graafschap naar de Glind gehaald
 Bedenker en brein achter het Vitesse E Top toernooi (Greenfields 011 toernooi)

2.4 Karakter, Gezinssituatie en financiële situatie

Karakter

Renald is ambitieus, heeft goeie ideeën, organisatietalent,  durft zaken te ondernemen,
gelooft in zichzelf en in wat hij voor ogen heeft, is slagvaardig , een teamplayer, attent,
loyaal  en heel  aardig maar kan ook keihard,  duidelijk en zakelijk  zijn.  Renald is  een
winnaar en kan niet tegen zijn verlies. Daarnaast is hij een familiemens en gevoelsmens
en kan niet tegen onrecht. 

In Bijlage I vindt u drie referenties die meer inzicht geven in de karaktereigenschappen
van Renald. 

Gezinssituatie

Renald heeft een gezin en is in juli 2018 getrouwd met Esther Vos. Zij heeft 2 jongens uit
een eerder huwelijk; Owen (15 jaar) en Marvin (13 jaar). Daarnaast hebben Renald en
Esther samen een dochtertje van 3,5 jaar:  Zaraya.  Het is een warm en leuk gezin; de
kinderen krijgen alle  ruimte om zichzelf  te  zijn en zichzelf  te ontwikkelen.  Het  gezin
woont aan de Dennendreef in Wehl, in een koophuis.

Financiële situatie

Renald is 36 uur per week werkzaam als Directeur – bestuurder en verdient een netto
salaris van € 2.512,-  netto per maand.
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3. Omvang en aard van de problematiek

Naar  aanleiding  van  verontrustende  berichten  heeft  NOC*NSF  in  2017  een
onafhankelijke commissie van drie leden ingesteld,  bestaande uit  voorzitter Klaas de
Vries, oud-staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp en jurist Egbert Myjer. Doel was om
onderzoek  te  doen  naar  seksuele  intimidatie  en  misbruik  in  de  sport.  De
Onderzoekscommissie heeft zich in maart en april op deze opdracht voorbereid en is op
15 mei 2017 met haar werk begonnen. De Onderzoekscommissie kreeg als taak inzicht
te  geven  in  omvang  en  aard  van  de  problematiek.  Voorts  moest  de
Onderzoekscommissie  aanbevelingen  doen  waarmee  NOC*NSF,  sportbonden  en
verenigingen de aanpak van het probleem zouden kunnen verbeteren.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen in het rapport:

 Seksueel misbruik in de sport komt vaak voor, en het is dringend noodzakelijk
dat  sportclubs  snel  veel  meer  gaan  doen  aan  de  vele  incidenten  en  het
voorkomen daarvan.

 Twaalf  procent  van  de  sporters  heeft  als  kind  ten  minste  een  ervaring  met
seksueel  grensoverschrijdend  gedrag.  Vier  procent  zegt  te  maken  te  hebben
gehad met aanranding en verkrachting.

 De commissie bepleit een meldplicht. Bij een verplichte melding moeten gevallen
die  niet  onder  het  tucht-  of  strafrecht  vallen  volgens  de  commissie  door  het
clubbestuur worden afgehandeld, eventueel in overleg met het bondsbestuur.

 Tucht-  en  strafrechtelijke  vergrijpen  moeten  gemeld  worden  bij  het
bondsbestuur. Na overleg met het bondsbestuur moet er een ordemaatregel of
sanctie volgen.

 Vervolgens dient een onderzoekscommissie belast te worden met het vaststellen
van de feiten. De sportwereld beschikt al over zo’n onderzoekscommissie.

 Het Vertrouwenspunt Sport, dat is ingesteld door NOC*NSF, moet op de schop.
Het is onduidelijk wat er met vermoedens van misbruik gebeurt. Ook moet er een
wettelijke  plicht  komen  voor  de  sportwereld  om  vermoedens  van  seksueel
misbruik te melden.

 Medesporters  worden  in  ruim  veertig  procent  van  de  gevallen  als  pleger
genoemd.  De  leeftijd  waarop  de  eerste  ervaring  met  seksuele  intimidatie  en
misbruik plaatshad, ligt bij driekwart van de gevallen onder de zestien jaar.

 De onderzoekscommissie heeft ook onderzoek laten doen naar de 686 gevallen
van  seksuele  intimidatie  en  misbruik,  die  tussen  2001  en  2017  bij  het
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Vertrouwenspunt Sport en zijn voorgangers zijn gemeld. Daaruit blijkt dat zestig
procent van de slachtoffers jonger is dan zestien jaar. In zeventig procent van de
gemelde gevallen is de pleger een begeleider.

 Alle  sportclubs  moeten  direct  zelf  aan  de  slag.  Ze  moeten  ondersteuning  en
begeleiding voor slachtoffers regelen via Slachtofferhulp Nederland en informatie
over vertrouwenspersonen bij clubs of bonden moet standaard zichtbaar zijn in
kantines,  op  websites  en  in  eigen  publicaties.  Ook  moet  het  aantal
vertrouwenspersonen  verder  worden  uitgebreid  en  hun  opleiding
geïntensiveerd.

 De sportwereld kent tuchtrechtspraak bij het Instituut Sportrechtspraak en bij
een aantal bonden. De Onderzoekscommissie vindt dat alle regels en procedures
op  het  gebied  van  seksuele  intimidatie  en  misbruik  moeten  worden
geüniformeerd.

 Hierbij ligt de prioriteit bij de mogelijkheid tot het doen van aangifte. Het moet
niet meer uitmaken of je nog lid bent van een club, en of het om een voorval van
lang geleden gaat. 

Over de samenwerking met gemeenten

De Nederlandse gemeenten geven jaarlijks 1,2 miljard euro uit aan de sport. Voor een
groot  deel  betreft  dat  de  kosten  van  sportaccommodaties.  Voor  een  ander  deel
(86,9 miljoen euro) betreft dat de kosten van gemeenten als bijdrage aan de financiering
van buurtsportcoaches, die in bijna alle Nederlandse gemeenten actief zijn. In totaal gaat
het  om  ongeveer  4.500 buurtsportcoaches  en  combinatiefunctionarissen  (2.911 fte).
Belangrijke doelstelling is mensen meer te laten bewegen.

Gemeenten  willen  graag  verbindingen  tot  stand  brengen  tussen  sport  en  andere
sectoren,  zoals  school  en  gezondheidszorg.  Een aantal  GGD-organisaties  werkt  nauw
samen met buurtsportcoaches en gemeenten. Tijdens bijeenkomsten in het kader van dit
onderzoek gaven enkele GGD-organisaties aan hun kennis en expertise ter voorkoming
van  seksuele  intimidatie  en  misbruik  op  scholen,  ook  te  willen  inzetten  voor
sportverenigingen. Voor haar onderzoek heeft de Onderzoekscommissie contact gezocht
met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

De Onderzoekscommissie in haar rapport over de rol van gemeenten

“Veelbelovend is het ontluikend engagement van gemeenten met deze problematiek. Na
de grote  decentralisaties  van de  afgelopen jaren,  bijvoorbeeld  op het  gebied van de
jeugdzorg, en door de steeds grotere betrokkenheid van gemeenten bij veiligheid in de
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buurten,  is  groeiende  aandacht  voor  de  sociale  aspecten  van  de  plaatselijke
sportbeoefening ook welhaast vanzelfsprekend geworden.

Gemeenten  kunnen  vrijwilligersorganisaties  in  de  sport  enorm  helpen,  zonder  hun
verantwoordelijkheid voor het tegengaan van seksueel wangedrag over te nemen. 
Ze kunnen professionele expertise aanbieden en periodiek lokaal overleg organiseren
tussen  vertegenwoordigers  van  verschillende  verenigingen.  Bovendien  kunnen  de
gemeenten  voorwaarden  verbinden  aan  het  verlenen  van  subsidies  en  aan  het
beschikbaar stellen van accommodaties. Het gaat per slot van rekening ook in de sport
om de veiligheid van hun burgers.”

Aanbeveling Onderzoekscommissie voor gemeenten

“Intensiveer de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in de sport bij hun inzet om
een veiliger sportklimaat te creëren, in het kader van het gemeentelijk beleid op het
gebied van veiligheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg1.”

Rol van Stichting De Stilte Verbroken

De  doelstelling  en  het  plan  van  aanpak  van  Stichting  De  Stilte  Verbroken  sluiten
naadloos aan op bovenstaand rapport.  Seksueel  misbruik in de sport komt nog vaak
voor en deze dient zo snel mogelijk te worden aangepakt. Het is dringend noodzakelijk
dat  sportclubs  snel  veel  meer  gaan doen aan  de  vele  incidenten en  het  voorkomen
daarvan.  Gemeenten en een aantal  GGD-organisaties hebben aangegeven hun kennis,
ervaring  en  netwerk  in  te  willen  zetten  om  deze  problemen  te  bestrijden  en  te
voorkomen. Het is  daarom belangrijk dat er  een partij  komt zoals Stichting De Stilte
Doorbroken om aandacht  voor  het  probleem te  vragen en  samen met  verschillende
partners,  waaronder  de  gemeenten,  sportclubs,  GGD-organisaties  en  Slachtofferhulp
Nederland de problemen aan te pakken en te voorkomen. Stichting De Stilte Doorbroken
kan hierin een coördinerende rol spelen en het boegbeeld vormen in de media.      

De commissie bepleit een meldplicht. Het is dan zeer belangrijk dat iedere sporter weet
hoe  en  waar  hij  zaken kan melden en  dat  dit  mogelijk  wordt  gemaakt  op  een zeer
laagdrempelige manier. Daarnaast moet de sporter weten dat er wat wordt gedaan met
zijn/haar melding door mensen met verstand van zaken. Het doel van Stichting De Stilte
Verbroken is om een landelijk meldpunt en kennisbank te creëren in samenwerking met
Slachtofferhulp  Nederland.  Door  middel  van  een  uitgebreide  campagne  dienen  alle
topsporters en amateursporters op de hoogte te worden gebracht van dit  meldpunt.
Informatie over vertrouwenspersonen bij clubs of bonden moet standaard zichtbaar zijn

1 Bron: https://sportengemeenten.nl/rapport-onderzoekscommissie-onder-leiding-van-oud-minister-klaas-de-vries-
over-seksuele-intimidatie-en-misbruik-in-de-sport/
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in kantines, op websites en in eigen publicaties. Dit zijn zaken waarbij Stichting De Stilte
Verbroken kan ondersteunen en faciliteren. Dat dit nodig is blijkt uit het feit dat Het
Vertrouwenspunt Sport, dat is ingesteld door NOC*NSF, op de schop moet omdat het
onduidelijk is wat er momenteel met vermoedens van misbruik gebeurt. 
Uiteindelijk  draait  het  erom  om  samen  met  onze  partners  een  zo  veilig  mogelijk
sportklimaat te creëren. 

Vertrouwen creëren

Uit verhalen van sporters blijkt dat ze vaak geen idee hadden waar ze hun misbruikzaak
hadden moeten melden.  Degenen die naar NOC*NSF stapten met hun verhaal  waren
vaak ontevreden over  de  afhandeling.  Het  vertrouwenspunt  van de  sportkoepel  zou
fungeren als een doofpot. Hier blijkt uit hoe belangrijk het is dat een meldpunt zichtbaar
is  in  de  media  zodat  iedereen  weet  waar  hij  terecht  kan  om  een  melding  te  doen.
Daarnaast is het belangrijk dat dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij die
vertrouwen weet te creëren voor slachtoffers. 

Oud-minister Klaas de Vries was te gast in het programma Nieuwsuur en presentator
Twan Huys is kritisch. De oud-minister slaat zijn armen over elkaar en reageert steeds
defensiever. 'Wat heeft uw commissie aan de slachtoffers te bieden?', vraagt Huys. 'Nou',
zegt De Vries met zichtbare irritatie, 'deze commissie heeft alleen maar de inspanning
die ze nu gaat verrichten te bieden en de aanbevelingen die er straks uitkomen.'

Vraagtekens

Het optreden van De Vries, dat door sommigen als regentesk wordt bestempeld, stuit
meerdere slachtoffers tegen de borst en doet hen besluiten niet naar de commissie te
stappen. 'Het was niet vertrouwenwekkend', stelt een slachtoffer. 'Voor mij was het niet
duidelijk wat hij met mijn melding zou gaan doen, dus heb ik me niet gemeld.'

Olfers, hoogleraar sport en recht, heeft al voor ze haar medewerking toezegde zorgen
geuit  over  de  opzet  van  het  onderzoek.  Ze  vraagt  zich  af  of  de  commissie  wel
onafhankelijk  genoeg  is:  bij  het  onderzoek  zou  een  medewerker  van  NOC*NSF
betrokken zijn, terwijl die instantie juist wordt onderzocht.

'Ik  had er geen fiducie  in  dat  dit  me iets  zou brengen',  stelt  een man die  meldt  als
jongetje te zijn misbruikt door zijn voetbaltrainer.

Geen antwoord
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Er zijn ook slachtoffers die wél contact hebben opgenomen met de commissie. Zo stuurt
de vader van een meisje dat werd misbruikt door haar volleybaltrainer een lange mail
waarin hij nadrukkelijk stelt dat hij graag wil toelichten wat de rol van de ouders kan
zijn. 
Het is iets waarover hij lang heeft nagedacht, omdat hij er zelf zo mee heeft geworsteld.
'Juist de mensen om een kind heen kunnen zoiets vroegtijdig signaleren', zegt hij.

Maar hij krijgt geen inhoudelijke reactie, alleen een aantal updates van het onderzoek.
'Ik werd bedankt voor mijn brief. Er is nog één procedurele vraag gesteld, en dat was
het. Ik ben niet uitgenodigd. Dat vond ik teleurstellend. Want ik heb echt een verhaal te
vertellen.'

Ook de moeder van Ela Hutten, een getalenteerde zwemster die werd misbruikt door
haar  trainer,  benadert  de  commissie,  op  verzoek  van  hoogleraar  Olfers.  De  moeder
stuurt  de  commissie  een  manuscript  met  daarin  het  uitgebreide  verhaal  van  haar
dochter,  die  onder  meer  beschrijft  hoe  het  jaren  duurde  voordat  de  dader  werd
veroordeeld.

Er komt geen antwoord. Ze wordt niet uitgenodigd om te praten, volgens de commissie
omdat ze haar contactgegevens niet hebben. Zo hoort de commissie bijvoorbeeld niet
dat de veronderstelde dader mogelijk nog altijd actief is in de zwemwereld2.

Uit  bovenstaand verhaal blijkt hoe belangrijk het is om vertrouwen te creëren bij  de
slachtoffers. Slachtoffers moeten weten waar ze zich kunnen melden en moeten zeker
weten dat  hun verhaal  serieus  wordt  genomen en  wat  er  mee wordt  gedaan.  Dit  is
belangrijk om zoveel mogelijk misbruikzaken boven water te krijgen en daarnaast kan
er gerichte actie worden ondernomen om problemen te verhelpen en voorkomen. Hierin
is  Stichting  De  Stilte  Verbroken  uniek.  Deze  stichting  is  speciaal  opgericht  om  deze
problematiek aan te pakken en wordt bestuurd door een persoon (Renald) die zelf te
maken heeft gehad met deze problematiek. Hij fungeert als het gezicht naar buiten en
doet zijn verhaal in de media om zoveel mogelijk aandacht voor de problematiek en
stichting te krijgen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het plan van aanpak van de
stichting  en  hoe  de  stichting  slachtoffers  van  dienst  kan  zijn.  Dit  zal  zorgen  voor
vertrouwen en mensen zullen hierdoor eerder zaken melden.   

2 Bron: https://www.volkskrant.nl/sport/slachtoffers-kritisch-over-aanpak-onderzoek-seksueel-misbruik-in-de-
sport~a4544926/
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4. De stichting

4.1 Gegevens stichting

Tabel 4-1: Kerngegevens Stichting De Stilte Verbroken

Naam bedrijf Stichting De Stilte Verbroken
Rechtsvorm DSV

Adres Dennendreef 10
Postcode 7031 WL
Plaats Wehl
Telefoonnummer 06 – 37556978

Website www.destilteverbroken.nl
E-mail info@destilteverbroken.nl

Banknummer NL42ABNA0248743694
KvK-nummer 69094993

Er is  gekozen voor een stichting als rechtsvorm. De stichting kent geen leden en zal
onder een vermogen met statuten een bepaald doel proberen te bereiken. De stichting is
rechtsgeldig gemaakt door middel van een notariële akte. 

De  stichting  wordt  aangestuurd  door  een  bestuur  met  expertise  op  het  gebied  van
management,  bestuurlijke  ervaring en financiën.  Daarnaast  worden contacten gelegd
met het netwerk van betrokken personen met een maatschappelijke positie,  die mee
helpen denken over  de  te  volgen en in  te  vullen lijn  op het  gebied van werven van
fondsen,  benaderen  van  partners,  marketing,  etc.  Deze  personen  zouden  in  de
profilering van de stichting een belangrijke rol kunnen spelen als “ambassadeurs” in een
raad van advies.
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4.2 Doelstelling

Stichting  De  Stilte  Verbroken stelt  zichzelf  ten  doel  om primair  (seksueel)  misbruik
binnen de sport, en secundair ook intimidatie en pesten uit te bannen. De stichting moet
gaan gelden als landelijk meldpunt voor de sport, in samenwerking met de sportbonden.
Daarnaast wil de stichting de rol van de vertrouwenspersoon binnen de sport relevanter
en makkelijker maken, wederom met als uiteindelijk doel om de genoemde misstanden
bespreekbaar en uiteindelijk onmogelijk te maken.

Het probleem moet bespreekbaar worden,  en daarmee ook behandelbaar.  Wij  willen
met de stichting De Stilte Verbroken een meldpunt zijn, maar ook een kennisbank en een
aanjager van de strijd tegen misbruik en intimidatie. Sporters zijn kwetsbaar, en vaak
afhankelijk van hun trainers en begeleiders. Te vaak wordt daar misbruik van gemaakt.
Letterlijk. Te vaak durven de sporters er met niemand over te praten. Bang voor hun
sportcarrière,  voor  hun  omgeving,  voor  de  consequenties.  En  daardoor  blijft  het
misbruik mogelijk. Dat mag niet. Daar gaan we ons hard voor maken. Samen met een
team van bestuurders en ambassadeurs uit de sportwereld en jeugdhulpverlening. 

Slachtoffers kunnen terecht bij ons met hun verhaal, maar de stichting wordt ook een
kennisbank,  een  startpunt  voor  verdere  hulpverlening  en  een  verzamelpunt  van
verhalen, ideeën en oplossingen.  Het bestuur van de stichting gaat zich inzetten voor
landelijke erkenning en aandacht voor het probleem. Voor preventie en aanpak. Voor
een duidelijkere en relevantere rol van vertrouwenspersonen binnen de sport.

Misbruik, intimidatie en pesten mag nooit meer voorkomen; niet binnen en niet buiten
de sport.

Doelstelling  op  langere  termijn  is  vorm  en  inhoud  geven  aan  een  professionele
organisatie  die  op  basis  van  hiervoor  genoemde  doelstelling,  organisatie  en  inhoud,
uitvoering geeft  aan het  organiseren van activiteiten voor  jongeren en ouderen.  Een
dusdanig financieel draagvlak vinden en creëren zodat de stichting gezond kan draaien,
de directeur bekostigd kan worden, professionals ingehuurd kunnen worden en men
niet alleen maar afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers. De stichting kan op deze
manier ook banen creëren voor jongeren op de langere termijn.

4.3 Waarom een vertrouwenspersoon binnen de sport?
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Renald pleit  met  zijn  stichting  voor  betere  mentale  begeleiding  voor  topsporters  en
extra ogen binnen de amateursporten in de vorm van een vertrouwenspersoon/buddy
waar iedere sporter goed zijn/haar ei kwijt kan. 
De vertrouwenspersoon moet ook echt het vertrouwen hebben van de sporters, en niet
een papieren functie zijn zoals dat nu nog zo vaak is.

Problemen thuis

Het gaat hierbij niet alleen om problemen binnen de sportclub of –organisatie, maar ook
om problemen thuis. Er zijn zoveel problemen binnen gezinnen, soms zichtbaar, soms
ook  onzichtbaar.  Denk  aan  echtscheidingen,  mishandeling,  pesten,  spanningen  door
werk, verslaving, geldproblemen, zorg voor de andere kinderen en ga zo maar door. Dit
heeft allemaal zijn weerslag op het gezin, dus ook op de persoon die sport bedrijft. Niet
elke sporter durft bij de trainer te komen om zijn problemen op tafel te leggen, omdat er
altijd een angst bestaat dat:

 Het ten koste van zijn/haar plaats gaat binnen het team

 Het als gezeur gezien wordt door de trainer

 Je je kwetsbaar opstelt en dat past niet binnen de (top)sport

'Please' gedrag

Met name in de topsport is ook het zogenaamde ‘please’ gedrag een groot ding: alles
willen doen om maar in de smaak te vallen van de trainer(s) en daar heel ver in gaan.
Verder heeft niet elke trainer oog voor persoonlijke problematiek. Veelal zijn trainers
niet dusdanig pedagogisch geschoold dat ze problematieken herkennen en aan kunnen
pakken.

Talent verloren

Uiteindelijk moet de trainer weten waarom een speler niet presteert/rendeert. Doordat
dit stukje vaak niet wordt gezien, gaat veel talent verloren. Door middel van een goede
vertrouwenspersoon kun je als  trainer en als club hier eerder en beter op reageren.
Natuurlijk  is  de  vertrouwenspersoon  ook  de  persoon  bij  uitstek  die  misbruik  en
intimidatie binnen de sport herkent, bespreekbaar maakt en er hulp bij biedt.
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4.4 Preventie, aanpak en nazorg

Stichting De Stilte Verbroken staat en pleit voor preventie, aanpak en nazorg. 

Preventie

 Vertrouwenspersonen integreren binnen de sport. Hiermee kan vroegtijdig een
dreiging worden gedetecteerd en de misstand zelf kan worden voorkomen

 Campagne om het (seksueel) misbruik onder de aandacht te brengen door middel
van tv-reclame, posters, aandacht bij sportverenigingen, scholen en evenementen
met dit thema

 Advies richting organisaties (bonden, clubs) en slachtoffers

 Kennisbank, het begint immers bij weten wat de wegen zijn, antwoorden op hoe,
wat, waar, wanneer, etc.

Aanpak

 Eerstelijns meldpunt De Stilte Verbroken, in samenwerking met Slachtofferhulp
Nederland

 Billboards/banners bij alle clubs, scholen, verenigingen (BVO en amateur) met
toolkit  en  regels  in  kantine  +  telefoonnummer  van  De  stilte  Verbroken  (in
samenwerking  met  Slachtofferhulp  Nederland)  bij  verdachte  situaties
(grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie)

 Bij bellen naar dit meldpunt wordt het direct geregistreerd en de Stichting De
Stilte Verbroken neemt contact op met het bestuur van de vereniging

 Aanspreken en indien nodig aanpakken van daders

Nazorg

Zowel voor de sporter in kwestie als voor de mensen daaromheen is nazorg van grote
waarde. Slachtoffers moeten gehoord worden, serieus genomen worden en begeleid in
het vervolg van hun carrière, in of buiten de sport.
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4.5 Stappen die ondernomen moeten worden

 De  diverse  sportbonden  zouden  een  register  op  moeten  stellen  waarin  alle
contact vertrouwenspersonen van de topsportorganisaties staan vermeld, zodat
bij een melding er direct contact gelegd kan worden

 Elke topsportorganisatie moet vanuit de betreffende bond worden verplicht een
contact vertrouwenspersoon aan te stellen/ te benoemen

 De bond stelt een (functie)profiel op waaraan een contact vertrouwenspersoon
moet voldoen en geeft aan welke positie de persoon binnen de club moet hebben

 De  bond  zorgt  voor  een  cursus/opleiding  die  gevolgd  moet  worden  door  de
contact vertrouwenspersoon waarin de bond samenwerkt met bijvoorbeeld de
(zeden)politie en andere bonden zoals NOC*NSF

 De bond stelt een toolkit beschikbaar waarmee een club zichzelf kan toetsen en
waarin tips staan

 De bonden voeren actief een campagne

 De  bonden  gaan  naar  de  amateurclubs  om  te  helpen,  zaken  bespreekbaar  te
maken en advies te geven

4.6 Toekomstvisie

Het jaar 2018 gaat de stichting gebruiken om de basis neer te zetten in samenwerking
met haar partners. Er komt een grootschalige campagne om (seksueel) misbruik binnen
de sport onder de aandacht te brengen en de rol die de stichting hierin kan spelen. Het is
daarom zeer belangrijk dat de backoffice op orde is zodra er meldingen binnen komen.
De eerste focus hierbij gaat liggen op amateur sportclubs in de regio Oost Nederland,
met als basis Arnhem.   

In 2019 wil Stichting De Stilte Verbroken vier grote evenementen gaan organiseren om
buiten donaties  en giften,  inkomsten te genereren.  Het  eerste  evenement  wordt  een
groot internationaal weekend voetbaltoernooi in Doetinchem waarvoor we regionale en
landelijke aandacht gaan vragen.   

Het tweede evenement wordt een dance evenement voor jongeren waarin we uit gaan
dragen dat pesten en roken niet stoer is. 
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Mogelijke activiteiten op termijn zijn:

 Voetbalschool 

 Voetbaltoernooien

 Voetbalkampen

 Ponykampen met: paarden therapeutische werking, Spel Over de streep 

 Sport events, denk aan clinics  met inspirators uit de verschillende takken van
sport 

 Dance feesten thema's: Misbruik, pesten en discriminatie

Bewegen,  actief  bezig  zijn,  ontmoeten,  mensen  verbinden,  samenwerken,  grenzen
verleggen en talenten ontdekken vormen de basis voor de evenementen. 

Waar staat de stichting over vijf jaar?

 Bij  alle  clubs  Topsport  en  amateursport  een  vertrouwenspersoon  (Toolkit
aangescherpt)

 Alle  clubs  voorzien  van  clipboards  met  wat  te  doen  bij  grensoverschrijdend
gedrag (misbruik), meldlijn bekend 

 1x per jaar grote campagne reclame spots billboards door het land om misbruik
onder de aandacht te houden

 4 grote evenementen in het land dat misbruik en het voorkomen hiervan onder
de aandacht houd 

 Voorlichtingen door het land heen in theaters, bedrijven, clubs, verenigingen en
scholen

 Logenoten bijeenkomsten door het land heen

 Stiltes  verbroken  van  velen  personen  en  ze  goed  geholpen  hebben  in  het
oppakken van hun leven (nazorg)

 Sparringsbijeenkomsten met vertrouwenspersonen voor topsport/amateursport
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 Bijeenkomsten met  deskundige bedrijven die de stichting De Stilte  Verbroken
rijker qua ervaring en deskundigheid maken

 (Machts)misbruik,  intimidatie en pesten op dezelfde manier aanpakken in het
onderwijs en het bedrijfsleven 

5. Partners

Stichting De Stilte Verbroken staat open voor een samenwerking met:

 NOC*NSF

 Alle sportorganisaties en sportbonden

 Overheid / Gemeentes

 Slachtofferhulp Nederland

 GGD-organisaties

 Politie/Justitie

 Artsen, psychologen, zorgverzekeraars

 Juristen

 Bedrijven/instellingen die willen doneren/sponsoren

 Profclubs in de Nederlandse Eredivisie en Jupiler League

Er is reeds een samenwerking aangegaan met de profvoetbalclub Vitesse. Vitesse heeft
een budget  van € 5.000 per  jaar  toegezegd voor  de  komende vijf  jaar  en daarnaast
personele  ondersteuning  voor  80  uur  per  jaar.  Zie  bijlage  2  voor  de
samenwerkingsovereenkomst.  

Daarnaast worden er op dit  moment gesprekken gevoerd met NOC*NSF en de KNVB
over onderstaande punten:
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 Maak  Renald  ambassadeur/boegbeeld  van  de  hele  sport  op  het  onderwerp
“Misbruik in de sport (veilig sportklimaat)”. 

 Verdeling werkzaamheden Renald 2,5 dag NOC*NSF lezingen/activiteiten en 2,5
dag KNVB lezingen en activiteiten.

 Renald gaat een partnership aan met het NOC*NSF waar de KNVB ook onder valt
en zet zich in voor de Topsport en breedte sport.

 Zo'n 85 á 100 lezingen in totaal verzorgen voor zowel NOC*NSF als de KNVB per
jaar. Gage € 600 per dagdeel.

 Renald krijgt € 100.000 per jaar om een event te organiseren met betrekking tot
het thema: veilig sportklimaat doelgroep jongeren en jong volwassenen.

 Overeenkomst voor 5 jaar.

Ook  is  Stichting  De  Stilte  Verbroken  in  gesprek  met  Slachtofferhulp  Nederland.  De
volgende punten worden op dit moment besproken:

 Een samenwerking voor meerdere jaren.

 Wij  willen  gezamenlijk  komen  met  een  onafhankelijk  meldpunt  in  de  sport
Topsport/sport breed.

 Financieel  en  in  de  communicatie  met  elkaar  optrekken en meer  voor  elkaar
betekenen.

 Ontwikkelen en samen organiseren van projecten met betrekking tot slachtoffers
wat uiteraard ten goede komt van de slachtoffers.

 Integreren  binnen  verschillende  type  evenementen  om  aandacht  te  vragen
omtrent seksueel geweld en misbruik binnen de sport.

Potentiële ambassadeurs / Commissie van aanbevelingen

 Joost de Wit (Algemeen directeur Vitesse)
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 Arie Boomsma

 Humberto Tan

 Toon Gerbrands

 Leo Beenhakker

 Stijn Schaars

 Danny Hesp

 Wilfred Genee

 Johan Derksen

Bovengenoemde personen fungeren als promotors en zorgen voor media-aandacht en
ingangen bij bedrijven en instellingen.  
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6. Marketing / Media

Renald heeft reeds zijn verhaal gedaan via verschillende programma’s:

 Artikel in de Volkskrant3 | 06/05/2017

 RTL Late Night (Late-night talk show met Humberto Tan)4 | 08/05/2017

 Talkshow Jinek5 | 12/12/2017

 Artikel in HP De Tijd6 | 14/12/2017

 Omroep Gelderland, De Week van Gelderland7 | 15/12/2017 

 Voetbal Inside8 | 26/01/2018

Het jaar 2018 wordt een jaar waarin we zoveel mogelijk aandacht gaan vragen voor de
problematiek  en  de  stichting.  Daarom  is  het  belangrijk  om  een  gedegen
marketingcampagne  op  te  zetten.  Dit  gaat  Stichting  De  Stilte  Verbroken  doen  in
samenwerking met marketingbureau Alfred te Amsterdam.  

3 Bron: https://www.volkskrant.nl/sport/toptalent-bij-vitesse-tot-zijn-teamleider-hem-misbruikte~a4492840/

4 Bekijk de video: https://vimeo.com/245721997

5 Bron: www.npo.nl/jinek/12-12-2017

6 Bron: https://www.hpdetijd.nl/2017-12-14/de-tranen-van-renald-majoor/

7 Bron: https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/142817503/De-Week-van-Gelderland/aflevering/27645

8 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=G3iK1vFPtY8
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Alfred9 is een reclamebureau dat in 2007 is opgericht door Aad Kuijper, Marcel van Wing
en Patrick de Zeeuw. Inmiddels is het bureau gegroeid tot een club van 45 professionals,
een  solide  management  en  27  merken  waarvoor  ideeën  en  campagnes  worden
ontwikkeld. Campagnes voor Nederland, maar ook vanuit Nederland voor de rest van de
wereld.  Alfred  heeft  vele  campagnes  vormgegeven voor  bekende,  grote  bedrijven  in
Nederland. 

7. Bestuur

Renald Majoor
(Directeur - Bestuurder)

Renald  Majoor  zit  als  directeur  van  de  stichting  in  het
bestuur.  Hij  is  de initiatiefnemer van De Stilte  Verbroken,
nadat hij op twaalfjarige leeftijd zelf bij Vitesse met seksueel
misbruik te maken kreeg. Hij doorbrak vol overtuiging zijn
eigen stilte in mei van dit jaar, door in de Volkskrant en bij
RTL Late Night zijn verhaal te doen. Nu wil  hij  lotgenoten
helpen, en zorgen dat misbruik in de sport bespreekbaar en
voorkomen wordt.

Henk Reimert
(Voorzitter raad van Bestuur)

Henk  Reimert  is  voorzitter  van  de  stichting.  Actief  als
adviseur,  coach en toezichthouder  en strateeg  in  zorg en
onderwijs. Henk heeft veel ervaring in jeugdhulpverlening.
Hij woont in Zevenaar en is vader van drie zonen. Henk is lid
van  Lions  De  Liemers  en  staat  bekend  als  strategisch,
innovatief,  bedachtzaam  en  enthousiast.  “Mijn  motto  is
‘Ieder kind telt’. Dus ieder geval van misbruik, in welke vorm
dan ook, is er een teveel”.

Martine Zuil

9 Bron: http://www.alfred.nl/
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(Lid raad van bestuur)

Martine Zuil, vice voorzitter van de stichting, is als directeur
commercie en marketing verbonden aan Betaald Voetbal De
Graafschap en leerde Renald kennen bij  de KNVB in Zeist.
Woonachtig  in  Rotterdam,  en in  het  verleden onder  meer
actief met haar eigen marketingbureau ‘1326’. Martine is gek
van sport en speelde jarenlang fanatiek hockey, onder meer
bij het Arnhemse Upward. “Intimidatie, machtsmisbruik en
seksueel misbruik; ik denk dat het veel meer voorkomt dan
we denken. Mooi om nu te mogen bijdragen aan de aanpak
hiervan”. 

Jeroen Bruggers
(lid raad van bestuur)

Jeroen Bruggers is penningmeester van de stichting De Stilte
Verbroken.  Hij  is  in  het  dagelijks leven eigenaar van twee
PLUS supermarkten in Winterswijk. Getrouwd met Daphne
en in het gezegende bezit van twee dochters.  Jeroen is lid
van de Rotary in zijn woonplaats en staat te popelen om zich
in te zetten voor de stichting De Stilte Verbroken. Jeroen is
sportief,  enthousiast,  ondernemend  en  energiek  en  staat
altijd positief in het leven. “Als ik mijn steentje kan bijdragen
om  machtsmisbruik  uit  te  bannen,  geeft  me  dat  veel
voldoening.”

Peter Verbeek
(Adviseur)

Peter  Verbeek  is  adviseur  van  de  stichting  De  Stilte
Verbroken.  Hij  heeft  ook  zijn  eigen stichting:  De Stichting
Zinnig creëert kansen voor kinderen in instellingen. Vanuit
ruime  ervaring  in  coaching  en  training,  en  vol  van
enthousiasme  organiseert  het  team  van  Stichting  Zinnig
activiteiten  met  en  bij  jeugdzorgorganisaties.  Peter  is
getrouwd met  Anita  en heeft  drie  zonen.  Hij  woont  in  De
Meern.  “Ook  kinderen  die  dreigen  sociaal  te  worden
uitgesloten buiten hun schuld om,  moeten kansen krijgen.
Daar zet ik me voor in!”

26



Januari 2021

8. Begroting 2019 – 2021 

Tabel 8-1: Exploitatie 2019 – 2021

2019 2020 2021
Omzet 

Omzet Lezingen 60.000€              60.000€              60.000€              

Totaal omzet 60.000€              60.000€              60.000€              

Kosten 
2019 2020 2021

Salaris Renald Majoor 55.740€              55.740€              55.740€              
Reiskosten 10.000€              10.000€              10.000€              
Accountant 750€                    750€                    750€                    
Telefoon 500€                    500€                    500€                    
Representatie 2.500€                2.500€                2.500€                
Onkosten bestuur 7.500€                7.500€                7.500€                
Bankkosten 1.500€                1.500€                1.500€                
Drukwerk 1.500€                1.500€                1.500€                
Website/hosting 1.500€                1.500€                1.500€                
Kantoorkosten 1.500€                1.500€                1.500€                
Onvoorzien 5.000€                5.000€                5.000€                
Administratieve ondersteuning 20.000€              20.000€              20.000€              
Organiseren bijeenkomsten 10.000€              10.000€              10.000€              
Bijscholing/Coaching 2.000€                2.000€                2.000€                

Totale kosten 119.990€            119.990€            119.990€            

Bedrijfsresultaat voor belasting en rente 59.990-€              59.990-€              59.990-€              

Als  Renald  100  lezingen per  jaar  kan geven tegen een jaaromzet  van € 60.000  dan
blijven er per jaar € 60.000 aan kosten open die we dienen te financieren via externe
bronnen.

Daarnaast is het streven om vier grote evenementen per jaar te organiseren waarvoor
we  een  benodigd  budget  verwachten  van  €  100.000  per  evenement.  Een  geschatte
begroting is op aanvraag bij ons verkrijgbaar.  
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Tabel 8-2: Liquiditeit 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ontvangsten 

Omzet Lezingen 5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         

Eigen vermogen -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Lang vreemd vermogen -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Totale ontvangsten 5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         

Uitgaven 

Kosten
Salaris Renald Majoor 4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         
Reiskosten 833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            
Accountant 63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               
Telefoon 42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               
Representatie 208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            
Onkosten bestuur 625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            
Bankkosten 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Drukwerk 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Website/hosting 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Kantoorkosten 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Onvoorzien 417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            
Administratieve ondersteuning 1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         
Organiseren bijeenkomsten 833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            
Bijscholing/Coaching 167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            

Totale uitgaven 9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         

Begin Liquiditeit -             -4.999       -9.998       -14.998     -19.997     -24.996     -29.995     -34.994     -39.993     -44.993     -49.992     -54.991     
Verandering -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       
Eind Liquiditeit -4.999       -9.998       -14.998     -19.997     -24.996     -29.995     -34.994     -39.993     -44.993     -49.992     -54.991     -59.990     

Tabel 8-3: Liquiditeit 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ontvangsten 

Omzet Lezingen 5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         

Eigen vermogen -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Lang vreemd vermogen -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Totale ontvangsten 5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         

Uitgaven 

Kosten
Salaris Renald Majoor 4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         
Reiskosten 833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            
Accountant 63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               
Telefoon 42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               
Representatie 208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            
Onkosten bestuur 625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            
Bankkosten 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Drukwerk 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Website/hosting 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Kantoorkosten 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Onvoorzien 417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            
Administratieve ondersteuning 1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         
Organiseren bijeenkomsten 833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            
Bijscholing/Coaching 167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            

Totale uitgaven 9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         

Begin Liquiditeit -59.990     -64.989     -69.988     -74.988     -79.987     -84.986     -89.985     -94.984     -99.983     -104.983   -109.982   -114.981   
Verandering -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       
Eind Liquiditeit -64.989     -69.988     -74.988     -79.987     -84.986     -89.985     -94.984     -99.983     -104.983   -109.982   -114.981   -119.980   
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Tabel 8-4: Liquiditeit 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ontvangsten 

Omzet Lezingen 5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         

Eigen vermogen -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Lang vreemd vermogen -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Totale ontvangsten 5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         5.000         

Uitgaven 

Kosten
Salaris Renald Majoor 4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         4.645         
Reiskosten 833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            
Accountant 63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               63               
Telefoon 42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               
Representatie 208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            208            
Onkosten bestuur 625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            625            
Bankkosten 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Drukwerk 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Website/hosting 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Kantoorkosten 125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            125            
Onvoorzien 417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            417            
Administratieve ondersteuning 1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         1.667         
Organiseren bijeenkomsten 833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            833            
Bijscholing/Coaching 167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            167            

Totale uitgaven 9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         9.999         

Begin Liquiditeit -119.980   -124.979   -129.978   -134.978   -139.977   -144.976   -149.975   -154.974   -159.973   -164.973   -169.972   -174.971   
Verandering -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       -4.999       
Eind Liquiditeit -124.979   -129.978   -134.978   -139.977   -144.976   -149.975   -154.974   -159.973   -164.973   -169.972   -174.971   -179.970   
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9. Bijlagen

Bijlage 1
Referenties

Arie Boomsma
Tv programmamaker Net5 & eigenaar sportschool Vondelgym Amsterdam

Beste Renald, 

De club zal aan jou een goede hebben. Een betrokken man, met visie en ideeën. Je bent
bijzonder goed in het luisteren naar de wensen van anderen, en daar vervolgens iets
mee te doen. Je neemt graag grote hoeveelheden werk aan, geniet van het opzetten van
projecten en bent een echte teamspeler.  Ik heb je leren kennen als een man die een
moeilijke jeugd heeft omgezet in een productief en positief leven. Je bent inspirerend en
fijn  om  in  de  buurt  te  hebben.  Dus  ja,  van  mij  krijg  je  een  warme  aanbeveling.  En
complimenten aan de club dat ze hier op deze fantastische wijze mee omgaan. 

Hartelijke groet broeder!

Arie Boomsma

Pier Eringa
President directeur ProRail & Vice voorzitter KNVB

Beste Renald,

Ik vind dat je beschikt over de volgende kwaliteiten: 

 Plezierige persoonlijkheid 
 Goed kunnen luisteren 
 Respectvolle omgang 
 Goed zaken kunnen overbrengen 
 Iedereen in zijn kracht zetten 
 Altijd een positieve insteek 
 Ook grenzen kunnen stellen als dat nodig is 
 Plezier in bewegen goed kunnen overbrengen 
 Zich goed kunnen verplaatsen in jongeren en kinderen 
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Je mag me altijd bellen op 06-13620217. 
Pier Eringa 
Albert van ’t Blik
Eigenaar Pack center BV /Vitesse Business club/Bestuur Vitesse

Wij  hebben  Renald  Majoor  goed  leren  kennen  toen  onze  zoon  Jules  in  2014  op  de
academie van Vitesse kwam. Dat begon in het elftal “Onder de 11”. Renald was in dat
team de assistent van Harry Rutgers.  Zijn aanpak verschilde toen al  van alle andere
trainers. Renald is zeer geduldig en technisch waardoor hij de instructies aan de jongens
van het  elftal  goed kon uitleggen.  Er was ook een soort  vertrouwensrelatie  ontstaan
waardoor je eerder bij Renald je vragen neerlegde dan bij de hoofdtrainer. Toen onze
zoon naar  ‘Onder12’  moest  (met  een andere  trainer  en staf)  en privé  in  een lastige
periode terecht kwam, hebben we in overleg met het toenmalige hoofd opleidingen van
de academie, Gerry Hamstra, een beroep gedaan op Renald Majoor. Hij gaf onze zoon
Jules weer het zelfvertrouwen waardoor er een zetje gegeven werd in de juiste richting.
Als bestuurder van stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem kom ik ook voor andere
gelegenheden  op  de  jeugdopleiding  Papendal  waar  ik  ook  van  andere  ouders
teruggekoppeld  kreeg  dat  Renald  Majoor  een  bijzondere  persoonlijkheid  is  die
uitstekend  aanvoelt  hoe  hij  sport  en  begeleiding  van  kinderen  in  de  praktijk  moet
brengen.

Namens Daniëlle de Rijke (moeder van Jules) en Albert van ’t Blik 
06-51293261 (voor nadere vragen bereikbaar)
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