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BESTUURSVERSLAG ROTTERDAM BOXING 2014
Begin 2010 hebben enkele Rotterdamse organisaties het initiatief genomen om te komen tot
de oprichting van Rotterdam Boxing.
Rotterdam is van oudsher één van de toonaangevende Nederlandse bokssteden. Er is de
laatste jaren weer sprake van sterk toenemende
populariteit van de bokssport. Zowel bij jongeren
in de volks- en achterstandswijken, waar vechtsporten veelvuldig, maar zeker niet altijd op
een verantwoorde wijze en volgens sportieve
uitgangspunten worden beoefend, alsmede
bij een groeiende groep mensen, die de wens
heeft om gezonder te leven en meer te bewegen en daarom in de sportschool meer-en-meer
aan bokstraining doet.
Rotterdam Boxing stelde zich bij de oprichting
ten doel, zowel vanuit maatschappelijk perspectief, als vanuit oogpunt van topsport, om
het boksen in Rotterdam en de omliggende
regio Rijnmond van de nodige impulsen te voorzien. Sinds de oprichting van Rotterdam Boxing
hebben wij ons ingezet om dit initiatief verder
uit te bouwen op basis van de drie pijlers onder
de stichting: breedtesport, talentontwikkeling
en topamateur boksen (Olympisch). Binnen
die drie onderdelen zijn de afgelopen jaren
aansprekende resultaten geboekt.
Rotterdam Boxing bereikt met een gerichte
aanpak, waarbij wordt samengewerkt met
de gemeente Rotterdam en onderwijs- en
maatschappelijke instellingen, steeds meer
jongeren. En vooral jongeren, die opvallend genoeg, anders niet actief sport zouden bedrijven.
Daarnaast zijn er enkele zeer talentvolle boksers
tot het talentteam van Rotterdam Boxing toegetreden. Dit in samenwerking met de boksscholen
in Rotterdam.
2014 is bovenal gebruikt om het fundament
onder Rotterdam Boxing verder te versterken.
In goed overleg tussen Rotterdam Topsport,
Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Boxing is een plan gemaakt waarin de hele piramide van breedtesport, met daarbinnen
onze maatschappelijke jeugd activiteiten, tot

aan Olympische topsport wordt gedekt en
samengebracht.
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In de loop van 2014 zijn een groot aantal
activiteiten ontplooid. Samen met Rotterdam
Sportsupport is het programma “Challenge010”
succesvol voort- gezet.
Gezamenlijk met de breedtesport activiteiten
van Rotterdam Boxing hebben in 2014 ruim
6.000 jongeren in de regio Rijnmond kennis gemaakt met de bokssport.
Het talentteam heeft in 2014 zes (6) talenten
onder contract. Dit team willen wij in de loop
van 2015 verder uitbreiden. Naast het talentteam zullen wij ook beginnende (talentvolle)
wedstrijdboksers (M/V) begeleiden. Dit in goed
overleg en in samenwerking met hun respectievelijke verenigingen.
Met de Nederlandse boksbond zijn afspraken
gemaaktvoor een goede samenwerking voor
wat betreft trainingen binnen de Nationale
selecties en de afstemming van programma’s.
In 2014 is ook een regionaal trainingscentrum
(RTC) voor verdere talentontwikkeling operationeel geworden, dit is een succesvolle samenwerking van Rotterdam Topsport, Nederlandse
Boks Bond, NOC/NSF en Rotterdam Boxing. Er is
een aaneengesloten ontwikkeling gecreëerd
van “district-talentteam-nationale selectie-internationale top”.
Tot slot zijn ook in 2014 de Mattietrainingen,
voor specifieke (jeugd) groepen op knelpunten
als obesitas, weerbaarheid en agressiereductie
zeer succesvol uitgerold. Hiervoor dienen we
ook een aantal fondsen te bedanken die dit
financiëel mede mogelijk hebben gemaakt.
Bestuur Rotterdam Boxing,
Ronald Blom, voorzitter.

Rotterdam Boxing heeft in 2014 haar initiatieven
om boksen sportief op de kaart te zetten met
volle kracht voortgezet. Om dat voor elkaar te
krijgen, zijn drie sterke uitgangspunten
geformuleerd:
1. Boksen als methode in te zetten om jongeren uit Rotterdam te laten werken aan
sportiviteit, discipline en gerichte training
om zo bij te dragen aan meer tolerantie en
wederzijds
respect. Doel is deze groep jongeren blijvend
sport te laten beoefenen. De groep topsporters (onze talenten) fungeert daarbij als
rolmodel. Ze laten zien dat inspanning tot
resultaten, waardering en nieuwe kansen
leidt.
2. Het samenwerken van boksscholen binnen
de regio Groot Rotterdam met als doel om
boksen als een klassieke, Olympische sport, die
voor iedereen toegankelijk en te beoefenen
is, op verschillende niveaus en in de directe
woonomgeving aan te bieden.
3. Hard werken om jonge veelbelovende
boksers (mannen en vrouwen) op Olympisch
niveau te krijgen en daadwerkelijk af te vaardigen naar de Olympische Spelen van de
Tokyo in 2020.

ACTIVITEITEN
Breedtesport
Op het gebied van de breedtesport is Rotterdam Boxing een samenwerking aangegaan
met Rotterdam Sportsupport. Er is een combinatiefunctionaris boksen benoemd die, betaald
door Rotterdam Sportsupport, clinics en bokslessen verzorgt op basis- en voortgezet onderwijs instituten, buurthuizen en boksscholen.
De doelstelling is vijfledig:
• Participatie van jongeren.
• Promotie van boksen als (wedstrijd)sport.
• Inzetten van boksen als didactisch en pedagogisch instrument.
• Ledenwerving boksverenigingen.
• Verbeteren samenwerking tussen scholen,
verenigingen, buurthuizen en Nederlandse
Boks Bond.
In totaal nemen 22 instituten deel aan de activiteiten. Daarnaast zijn in 2014 veel lessen en clinics verzorgd op verzoek van en bekostigd door
scholen in het voortgezet onderwijs. In totaal
worden per week tussen de 400 en 500 jongeren
bereikt (gebaseerd op een gemiddeld aantal
leerlingen per klas van 25). Afgelopen jaar hebben we op deze wijze tussen de 3.600 en 4.200
leerlingen kennis laten maken met de bokssport.
Afgelopen jaar is Rotterdam Boxing verder
gegaan met ons experiment om kinderen kennis

te laten nemen van de bokssport in een buurtlocatie in de wijk Charlois op Rotterdam-Zuid. In
2014 zijn deze activiteiten, op basis van geboekte successen, voortgezet.Hier wordt gewerkt
met twintig kinderen in de leeftijd van acht
tot twaalf jaar afkomstig uit verschillende culturen. Na evaluatie zal bezien worden of deze
activiteit op meerdere locaties op Zuid gestart
kan worden. Er i goede hoop dat daartoe een
samenwerking gevonden kan worden met de
Theresia school (LO) in Bloemhof.
In totaal hebben ca. 150 kinderen de stap gemaakt naar een reguliere sportvereniging en zijn
lid geworden van o.a. een boksclub.
Daarnaast kennen we het unieke project:
“Challenge 010”. Een heuse scholen-competitie
die meer dan 120 jongeren, in 4 verschillende
sportscholen uit Rotterdam tegen elkaar laat
uitkomen.
Voor beginnende boksers (m/v) werden 5 maal
examens georganiseerd. Gebaseerd op het
beheersen van een aantal basisprincipes. Ook
hebben “No Knock Out”wedstrijden plaatsgevonden, bedoeld voor (beginnende) boksers,
die niet de behoefte hebben wedstrijdbokser
te worden, maar wel een keer in de ring willen
uitkomen. In totaal zijn 64 wedstrijden georganiseerd in 2014.

Topsport
Op het gebied van topsport is Rotterdam Boxing
in 2014 enorm gegroeid. Met het aantrekken
van sponsoring door Hearts Sports en RST hebben we met name in de laatste fase van het
jaar flink kunnen groeien.
Dit jaar hebben we bij elkaar 112 wedstrijden
gebokst waarvan 91 winst partijen.
De doelstelling die we vooraf hadden was voornamelijk de boksers zo veel mogelijk ervaring
op te laten doen en daarnaast kleine Internationale wedstijden boksen. Dit is prima gelukt.
Op het afgelopen NK hebben we met 6 boksers
deelgenomen, waarvan er 5 goud en 1 zilver
wisten te behalen.
Met name de Internationale wedstrijden doen
onze boksers goed. Sterke competitie waarin
winst en verlies niet het doel is. Het doel is beter
worden. Leren van deze wedstrijden en zorgen
dat de boksers de nodige ervaring mee nemen
naar de volgende wedstrijd.
Abbygail die aan het WK in Korea heeft
meegedaan was door een ongelukkige loting in
de eerste ronde uitgeschakeld.
Verder heeft Roy 2 Internationale A toernooien
gewonnen in Tsjechië en Oostenrijk.
In de zomervakantie zijn de talentteam boksers
gestart met hun opleiding ass jeugdtrainer.

2 weken lang de praktijk in en zoveel mogelijk
boks lessen verzorgen. Uiteindelijk hebben ze in
twee weken rond de 2000 leerlingen bereikt in
clinics van 20 minuten.
Met PT Room als locatie voor de krachttraining zien we enorme stappen op fysiek vlak van
de boksers. Naast de boks trainingen hebben
de boksers vanaf de laatste periode 2 keer in
de week aan krachttraining gedaan. Dit onder
leiding van Kevin v/d Hor.
Afgelopen jaar hebben we 8 keer een sparringsdag georganiseerd telkens op een andere locatie. Deze centrale dagen werden goed bezocht
door de verschillende clubs uit de regio.
Naast deze dagen zijn er momeneel twee keer
per week centrale trainingen op de dinsdag en
zaterdag ochtend voor iedere wedstrijdbokser
uit groot Rotterdam.
Opvallend afgelopen jaar is de groei die de
boksers maakten als team. Al is boksen een individuele sport, de kracht van het team bepaalt
uiteindelijk het niveau van de atleet.
Niet alleen in de gym mar ook daar buiten is het
een fijne en nette groep atleten die een absoluut uithangbord zijn voor Rotterdam Boxing.
							

Mattie trainingen 2014
Wie had dit gedacht 2 jaar geleden. Meer
dan 100 duizend euro ondersteuning voor het
concept mattie training. Mede door de professionalisering en de begeleiding van ons bestuur
kunnen we spreken over een enorm succes.
Wat hebben we gedaan:
- Voor het gehele traject zijn er verdeeld over
de 3 trajecten een 16 tal introductie lessen
verzorgd. Dit was met name bedoeld om de
jongeren en betrokkenen te enthousiasmeren
en kennis te laten maken met mattie training.
- Er zijn 38 intake gesprekken geweest voor de
met name zwaardere gevallen. En daarnaast
een observatie rapport vanuit de scholen
voor nog 52 jongeren.
- En daarbij 38 rapportages voor obesitas bestrijding
- Er zijn 41 weken actief les gegeven voor de 3
doelgroepen.
- Agressie reductie 78 trainingen verzorgd
- Weerbaarheid 328 trainingen verzorgd
- Obesitas 85 trainingen verzorgd
- Totaal op 491 trainingen waarbij in een aantal lessen 2 trainers. Dit i.v.m. de grootte van
de groep en/of de problematiek.

Bij de agressie reductie training hebben we
vooral ingezet op concrete afspraken maken
met elkaar en woede/boosheid beheersing.
Weerbaarheid primair op houding, sterk staan
en opkomen voor je zelf.
Bij obesitas bestrijding gaat het bovenal om
jongeren aan het bewegen te krijgen en plezier
van sporten te laten onderkennen.
Naast deze intensieve trajecten zijn we ook actief geweest in de wijken.
Bij 8 wijk activiteiten waren we in 2014 betrokken. Denk aan braderieën , speelmiddagen en
de koningsspelen. Daar hebben we de jonge
trainers ingezet en ong 150 kinderen kennis
laten maken met de boksport.
De scholen competitie challenge 010 was een
enorm succes op het schouwburgplein. Met 14
wedstrijden was dit de afsluiting van de scholen
competitie boksen. Een mooie reclame voor de
bokssport.

SPORTIEVE ACTIVITEITEN 2014
11 jan

workshop mentale training

8 febr		

wedstrijden Rijswijk

22 febr

Amsterdam vs. Rotterdam

9 maart
23 maart
15 maart

clubwedstrijden godschalk
clubwedstrijden hof
centrale training Mesa

19 april

centrale training Leon

3 mei 		
boksen Rijswijk
10 mei
boksen Breda
18 mei
boksen van t hof
31 mei 		
finale challenge 010 schouw		
		
burgplein
19 juni 		
finale Ahoy
		
(2500 kinderen 6-10 jaar)
18/29 aug	jeugdland opleidingen weken
talentteam boksers
30 aug
training Apeldoorn
12 sept
26-28 sept

training Crooswijk
Denemarken

4 okt 			
11 okt 		
18 okt
25-27 okt

Mesa sport clubwedstrijden
boksen Breda
workshop mentale coaching
toernooi jeugd Duitsland

1 nov 		
8 nov		
15 nov
22 nov

boksen Den Haag
no knock out wedstrijden
Nederland vs. Denemarken
Boksen Berlijn

13 dec
28-30 dec

boksen Nijmegen
nov NK

MARKETING & PR
Rotterdam Boxing streeft naar een grotere
bekendheid van haar organisatie en de bokssport bij een breed publiek en bij specifieke doelgroepen. Om dit doel te bereiken zijn in 2014 de
volgende activiteiten uitgevoerd:
• Brochure en foldermateriaal: de brochure
van Rotterdam Boxing, en een informatiefolder.
• In januari is er zowel een werkconferentie
over de voortgang van de Mattietrainingen
alsmede een Sponsor-event voor het Talentteam georganiseerd.
• Er zijn twee wervings-video’s gemaakt, die op
grote schaal verspreid zijn, o.a. naar fondsen,
sponsoren, etc.
• Rotterdam Boxing banners: geplaatst bij
evenementen en bokstrainingen.
• Boarding en vlaggen met uitingen van

•
•

•

•

•

sponsors en partners van Rotterdam Boxing:
op locatie van R.B.V. Van ’t Hof.
Internet & Social Media: website van Rotterdam Boxing (www.rotterdamboxing.nl)
Externe communicatie: briefpapier en persberichten met uitingen van Rotterdam Boxing, sponsors en partners.
Logo-uitingen op kleding: uitingen van Rotterdam Boxing, sponsors en partners op de
kleding van de topboksers en begeleiding
van Rotterdam Boxing.
Co-creaties publicitaire uitingen: onder andere met publicaties in het Topsport Magazine.
Aangaan van partner- en sponsor overeenkomsten met diverse bedrijven en organisaties

ORGANISATIE
Stichting Rotterdam Boxing is opgericht op
14 juni 2010.
Bestuur (per 01-06-2015):
					
• Ronald Blom, voorzitter			
• Esther Wijzenbroek, penningmeester
• Kees Been, secretaris			
• Marichelle de Jong, bestuurslid
• Ferdinand Bestebreurtje, bestuurslid
Ondersteuning:				
• Ton Dunk, technisch management			

SPONSORS & PARTNERS
Speciale dank gaat uit naar onze sponsors,
suppliers en partners die de activiteiten in 2014
mogelijk gemaakt hebben.

HeartsSports bv
Rotterdam Topsport
Rotterdam Sportsupport
Nederlandse Boks Bond
Ton Dunk Services
RBV Van ’t Hof
Personal Wellness Training
Walenburg Fysiotherapie Paramedisch Centrum
SMA Rotterdam
De Ridder Consultancy

• Robert Nokhai, trainer
• Kevin van der Hor, krachttrainer
• Marijke Blom, algemene ondersteuning
• Jesse Cabron
		
Contactgegevens:				
SLandverhuizersplein 121				
3072 MH Rotterdam
Telefoon: 010 42.33.829		
E-mail: info@rotterdamboxing.nl			
Website: www.rotterdamboxing.nl		

FINANCIEN

Balans

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

31-12-2013

31-12-2014

€

€

647
147

11.794
18.133
794

29.927

PASSIVA
Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Subtotaal

-923
0

Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren
Belastingen
Overlopende passiva
Subtotaal

1.303
0
414

-923

Staat van baten en lasten

Totaal

BATEN
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie
Overige lasten
Totaal

Totaal

12

22.831
0
7.084
1.717

29.915

794

29.927

2013
€

2014
€

15.000

145.000

12.747
750
818
50

RESULTAAT
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking
aan:
Bestemmingsfonds
Continuïteitsreserve

12
0

24.151
0
0
0
14.365

144.065

635

935

0
635

0
935
635

935

