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                       MISSIE & VISIE 
 

Stichting De Springplank is een  sportorganisatie in de regio Twente voor mensen met een 

verstandelijke beperking / mensen die moeilijk lerend zijn.  De Springplank is opgericht in 1998 en 

heeft toen de sportactiviteiten overgenomen zoals die tot die tijd onder verantwoordelijkheid van 

MEE-Twente werden  uitgevoerd.  De Springplank heeft als stichting gemiddeld  zo’n 100 - 125 

deelnemers die wekelijks een uur (of meer) sporten met leiding/begeleiding door 40 vrijwilligers en 

De Springplank is aangesloten bij de sportkoepel Gehandicapten Sport Nederland. 

 

Bij de start in 1998 was sporten voor mensen met een verstandelijke beperking nog niet altijd 

vanzelfsprekend en soms zelf onmogelijk (recreatief en/of in wedstrijdverband). Daarom was onze 

doelstelling  toen ook tweeledig: 

- Leden die recreatief willen sporten willen we graag ontspanning en beweging bieden 

- Wedstrijdsporters krijgen de gelegenheid om hun techniek te verbeteren en hun 

mogelijkheden te testen in wedstrijden met medesporters (regionaal, nationaal en 

internationaal). 

                                                                                                                                                                                   

In de afgelopen 25 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest bij reguliere sportclubs zoals de opkomst 

van de specifieke G-afdelingen en nationaal en internationaal de Special Olympics . Daarnaast blijven 

er mensen met een verstandelijke beperking die meer (andere) begeleiding nodig hebben die niet bij 

iedere sportclub geboden kan worden of hebben een vraag waarvoor (nog) geen aanbod bestaat. 

Dit alles was aanleiding om onze missie & visie (en kernwaarden) te herijken en herformuleren. Veel 

van de kernwaarden in de (gehandicapten)sport zijn in algemene zin heel breed van toepassing. Zoals 

het bieden van een veilige (sport)omgeving, betrouwbare begeleiding, duurzaamheid, sociaal, 

zorgzaam  en maatschappelijk betrokken. Wel heeft De Springplank er een aantal kernwaarden 

uitgelicht en deze specifieker benoemd. 

Onze kernwaarden: 

- Gelijkwaardigheid en erkenning 

- Inclusie 

- Respect  

- Verbindend samenwerken 

- Sportiviteit en spelplezier       

 De kernwaarden zijn integraal onderdeel van de hieronder beschreven missie & visie. Onze 

jaarplannen, en de doelen daarin, zijn altijd gerelateerd aan onze missie, visie & kernwaarden.   

Missie:  

De Springplank stimuleert en bevordert sportdeelname door mensen met een verstandelijke 

beperking als een wezenlijk onderdeel van een fit en gezond leven (fysiek, mentaal  en sociaal)     

Waar mogelijk werken we daarvoor samen met reguliere verenigingen/ sportclubs, creëren we met 

elkaar de voorwaarden voor een inclusieve (sport)omgeving en waar nodig delen we onze 

(specifieke) kennis van de doelgroep  met reguliere sportclubs. 
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Visie: 

Sporten levert bij mensen met een verstandelijke beperking een positieve bijdrage aan gezondheid, 

fitheid en zelfvertrouwen. Het brede sportaanbod voor de doelgroep moet aansluiten bij de vraag en 

er moet wat te kiezen zijn. Waar nodig houden wij rekening met de beperking en anderzijds bieden 

wij ruimte aan groei en ontwikkeling van persoonlijke talenten. Met passende begeleiding groeit het 

zelfvertrouwen van de sporters  en daarmee ook de mogelijkheden voor hen tot maatschappelijk 

meedoen. Al onze activiteiten zijn voor de doelgroep toegankelijk en worden laagdrempelig 

georganiseerd.   

Stakeholders: 

In het  kader van het maatschappelijk speelveld, transparantie en verbindend samenwerken is het 

van belang om onze kernwaarden, missie & visie te bespreken en te delen met de belangrijkste 

stakeholders (belanghebbenden). De belangrijkste stakeholders voor ons zijn: 

- Leden van De Springplank, de Sportersraad. 

- Vrijwilligers van De Springplank 

- Mensen met een verstandelijke beperking in Twente  

- Netwerk van de sporters ( familie, zorginstellingen) 

- Scholen voor speciaal onderwijs 

- Gemeenten in Twente / Samen14 

- Vrienden van De Springplank 

- Zorgkantoor Twente/ zorgverzekeraars 

- Sponsoren/ bedrijfsleven /maatschappelijke organisaties 

- Sportverenigingen in Twente 

 


