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Om onze sponsoren en partners meer te betrekken bij de talenten is er in jan een groot sponsor 
diner georganiseerd. Helaas kon Piet Hofman niet waar maken wat hij had beloofd. Hiermee heb-
ben we een moeizame start gehad qua financiën. Rotterdam Topsport bleef wel ondersteunen eve-
nals onze nieuwe sponsor, LSS Boca. Ferdinand Bestebreurtje is hierin gestapt en met de oprichting 
van Hearts is een mooie samenwerking ontstaan.

Liga Team Windmill
Steeds meer werden onze talenten ingezet voor de liga wedstrijden. Zeker Delano en Artjom heb-
ben zich in het team gebokst en zijn nu eerste keus in het team.
Felix en Rex konden zo nu en dan een voorwedstrijd boksen.
Zelfs is het ons gelukt om de liga wedstijden 2x in eigen huis te organiseren.
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TOERNOOIEN & WEDSTRIJDEN

We konden het afgelopen jaar redelijk wat Internationale ervaring op doen .
Op 31 jan waren we in Denemarken voor een ontmoeting met een Deens Regionaal team Team 
Hull was de eerste dat jaar die naar Rotterdam kwam. Op 28 maart kwamen zij met een prima 
team en de return staat hiervoor nog open. 11 april de eerste liga wedstrijd van dat jaar wederom 
in Rotterdam. Goede ervaringen voor onze jonge talenten. Al heel snel daarna een team uit Berlijn. 
Waarbij jammer genoeg de Duitsers zich niet van hun beste kant lieten zien. Meerdere boksers 
waren te zwaar en konden niet boksen.

Op 6 juni was de opening van de nieuwe zaal door Wethouder Visser en Ton sr.Rotterdam vs.  
Amsterdam stond op het programma wat een enorm succes werd. Volle bak prima sfeer en goede 
wedstrijden. De wedstrijden op 27 juni en 4 juli in België waren zeer nuttig. Dari, Delano en Artjom 
maken steeds meer meters Internationaal gezien.
Na de zomerstop begonnen we met de liga wedstrijd thuis bij Van t Hof op 12 sept. De voorberei-
dingen voor het NK waren begonnen. 22-24 okt Oostenrijk Dolomieten cup , 7 nov Stockholm en 
wedstrijden in Polen zijn gerealiseerd als voorbereiding op het NK.

Rex werd NK kampioen evenals Roy Korving. Ook Rachell Ritfeld wist als afsluiting van haar loop-
baan als boksers nog goud te winnen.Delano verloor van Max van de Pas, Felix van Sammy  
Wagensveld en Abbygail van Linda Ooms. 3 goud en 3 Zilver op het NK 2015 is niet waar we op 
hoopten maar al met al lag het dicht bij elkaar. Als afsluiting van het jaar een prachtig evenement 
in Ahoy waar onze boksers een goede indruk achter hebben gelaten.

Doel was kleine Internationale wedstijden te organiseren en de jongens te laten wennen aan Inter-
nationaal boksen. Dat is prima gelukt. We konden door onze financiële situatie niet altijd optimaal 
voorbereiden( de krachttrainingen door PT Room o.a.) Daarnaast hebben we afscheid genomen 
van Abbygail Deekman en Dari Duarte. Met de komst van Nouchka Fontijn hebben we enorme 
boegbeelden voor Rotterdam Boxing in huis gehaald.

Delano,Felix en Artjom zijn druk bezig met het vinden van talenten op scholen en in de wijk.  
Zij lopen vooral stage en worden intern begeleid tot ass jeugdtrainer.



Wat hebben we gedaan:
• Het hele traject in verdeeld over drie blokken 

met een totaal van 17 trajecten
• Daarnaast een 12 tal introductie lessen op 

scholen en instanties. Dit was met name be-
doeld om jongeren en betrokkene te informe-
ren en enthousiasmeren.

• Daarnaast presenteerde Rotterdam Boxing 
zijn evaluatie van het afgelopen jaar Mattie 
training. Maar liefst 196 kinderen in de leeftijd 
van 8-18 jaar hebben deel genomen aan 
deze trainingen. Obesitas, weerbaarheid en 
agressie reductie trainingen zijn er afgelopen 
jaar verzorgd in heel Rotterdam. Niet alleen 
vonden de leerlingen het leuk en leerzaam 
om te doen. Jeroen Platteschorre( directeur 
vso De Hoge brug) en Annemarie van der 
Jagt (directeur Theresaschool) spraken bei-
den hun waardering uit over het project. Een 
waarneembare gedragsverandering con-
cludeerde zij bij hun leerlingen. Een mooier 
compliment konden we niet krijgen.

• Er zijn 16 intake gesprekken geweest met  
leerlingen voornamelijk voor de zwaardere 
gevallen. Daarnaast 17 observatie rapporten 
voor een totaal van 142 jongeren tot aan juni 
2016. De rest van blok drie word gerealiseerd 
in dec 2016.

• Met een gemiddelde looptijd van 12 weken 
voor een traject zijn er incl. de introductie 
lessen 240 trainingen verzorgd tot aan juni 2016.
De verwachting is dat er nog 45 lessen zullen 
worden gegeven. Daarmee komen we op 285 
waarbij op een aantal projecten twee trainers 
werden ingezet.

• Naast de intensieve trajecten zijn we ook actief 
geweest in de wijken. Bij 12 wijk acti-viteiten 
waren we in 2015 betrokken. Denk aan Kon-
ingsdag, Braderieën, speelmiddagen en natu-
urlijk jeugdland in Ahoy.

• Ook de scholen competitie Challenge 010 is 
weer een succes.18 nieuwe boksers zijn lid ge-
worden en worden een jaar lang getraind door 
Felix Jordan om uiteindelijk mee te doen aan 
de Finale op het schouwburg plein.  
Het Rotterdams kampioenschap boksen.

• Al met al hebben we als Rotterdam Boxing een 
kleine 3000 kinderen weten te bereiken in het 
jaar 2015

Naast de activiteiten hebben we ingezet op 
scholing voor onze docenten. Felix,Delano,
Robert en Pascal hebben meerdere scholings 
momenten gehad en hebben zich ontwikkeld 
tot prima docenten.

MATTIE TRAININGEN  &  MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN 2015

De mattie trainingen zijn dit jaar opgestart in sept 2015.
Met een uiteindelijke begroting van €97.314.00 een mooi resultaat waar we een jaar lang mee aan 



31 jan
28 Feb
14 mrt

28-30 mrt
11 april

17-19 april
25 april

9 mei
6 juni

24 juni     
4 juli

12 Sept

SPORTIEVE ACTIVITEITEN 2015

Denemarken
Rotterdam, Team Hull
Breda
Hvidovre cup Denemarken
Rotterdam, Liga wedstrijden
Balch Forrest Cup, Duitsland
Purmerend
Rotterdam, team Berlijn  
Rotterdam, RTD vs AMS
Gent, Belgie
Antwerpen,Belgie
Rotterdam,Liga wedstijd

Workshop Vocht en Voeding
Breda
Polen
ZNK Rotterdam, Schiedam, 
Eindhoven

Duitsland,Liga
Dolomiten Cup, Oosterijk
RTD vs team Zuid, Eindhoven
Zweden, Stockholm
Rotterdam, NK
Rotterdam, Ahoy

17 Sept
19 Sept
2-4 okt

10-11-17-
18 okt

17 okt
22-25 okt

30 nov 
7 nov 

27-29 nov
21 dec

Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij 6 centrale trainingen voor het Liga team 
en 8 voor de nationale selectie. Rotterdam Boxing heft in 2015 zelf 6 Districktrainin-
gen georganiseerd. Alle talent team boxers zijn lid van de Nationale selectie. Roy en 
Nouchka voor de kernploeg Delano,Artjom en Felix voor de talenten groep



Rotterdam Boxing streeft naar een grotere 
bekendheid van haar organisatie en de bokss- 
port bij een breed publiek en bij specifieke doel- 
groepen. Om dit doel te bereiken zijn in 2015 de 
volgende activiteiten uitgevoerd: 
• Brochure en foldermateriaal: de brochure  van 

Rotterdam Boxing, en een informa-  tiefolder.  
• In januari is er zowel een werkconferentie  over 

de voortgang van de Mattietrainingen als-
mede een Sponsor-event voor het Talent- team 
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 Rotter- dam Boxing  
(www.rotterdamboxing.nl) • Externe com-
municatie: briefpapier en pers- berichten met 
uitingen van Rotterdam Boxing, sponsors en 
partners. 

•  Logo-uitingen op kleding: uitingen van Rot- 
terdam Boxing, sponsors en partners op de 
kleding van de topboksers en begeleiding van 
Rotterdam Boxing. 

•  Co-creaties publicitaire uitingen: onder  
an- dere met publicaties in het Topsport Maga- 
zine. 

•  Aangaan van partner- en sponsor overeen- 
komsten met diverse bedrijven en organisaties 

MARKETING & PR



Stichting Rotterdam Boxing is opgericht op  
14 juni 2010. Bestuur (per 01-06-2015):  
     
• Ronald Blom, voorzitter 
• Paul Rijnbeek, penningmeester
 • Kees Been, secretaris 
 • Ferdinand Bestebreurtje, bestuurslid 

Ondersteuning:  
• Ton Dunk, technisch management 
 

Speciale dank gaat uit naar onze sponsors, 
suppliers en partners die de activiteiten in 2015 
mogelijk gemaakt hebben. 

HeartsSports bv
Rotterdam Topsport 
Rotterdam Sportsupport 
Nederlandse Boks Bond 
Ton Dunk Services
Robert Nokhai, trainer
RBV Van ’t Hof 
Personal Wellness Training
Walenburg Fysiotherapie
Paramedisch Centrum SMA Rotterdam
De Ridder Consultancy
Kevin van der Hor, krachttrainer
Marijke Blom, algemene ondersteuning
Jesse Cabron 
 

Contactgegevens:    
Slachthuiskade 39  
3034 ES Rotterdam T
elefoon: 010 42.33.829 
E-mail: info@rotterdamboxing.nl 
Website: www.rotterdamboxing.nl 
  

ORGANISATIE 

SPONSORS & PARTNERS



FINANCIEN 

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

PASSIVA

Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Subtotaal

Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren
Belastingen
Overlopende passiva
Subtotaal

Totaal

BATEN

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

RESULTAAT

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking 
aan:
Bestemmingsfonds
Continuïteitsreserve

Totaal

647
147

-923
0

1.303
0
414

12.747
750
818
50

0
635

31-12-2013

€

794

-923

1.717

794

2013
€

15.000

14.365

635

635

11.794
18.133

12
0

22.831
0
7.084

24.151
0
0
0

0
935

31-12-2014

€

29.927

12

29.915

29.927

2014
€

145.000

144.065

935

935
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