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VOORWOORD
Ik kijk met een voorzichtig positief gevoel terug op 2021. Corona loopt ten einde maar is
nog niet verdwenen. Voorzichtig wordt nagedacht over hoe het verder moet met de sport in
Nederland. Teruglopende ledenaantallen, verenigingen die continu hun plannen moeten
aanpassen aan nieuwe regels en procedures. Ik geef het ze te doen.
Is er dan nog wel aandacht voor de inclusie van LHBTI+ personen in de sport? Zijn er niet
belangrijkere zaken waar men focus op moet leggen? En toch zien we dat er wel degelijk tijd
en aandacht is om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Misschien wel juist in 2021
omdat men meer tijd voor elkaar heeft en echt luistert naar de ander.
Ik ben er bijzonder trots op dat wij met vrijwilligers en bestuur hebben doorgepakt en nog
meer dan het vorig jaar onze workshops hebben gegeven aan een zeer divers aantal
organisaties. Het penvoerderschap van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 en de deelname als
partner in de Alliantie Sport en Bewegen voor Iedereen hebben wij met verve uitgevoerd. en
zullen we blijven doen tot eind 2022 als deze beide allianties zullen eindigen.
In aanloop naar de EuroGames 2022 in Nijmegen hebben wij in opdracht van de Gemeente
Nijmegen en de Provincie Gelderland, een start gemaakt van een mooi programma
“Gelderland Loves to Move”. Dit doen we met de Gelderse Sport Federatie.
Tenslotte wil ik al onze opdrachtgevers, partners en natuurlijk onze vrijwilligers bedanken dat
zij samen met mij de reis willen maken die mijn broer John ooit is begonnen; naar
Sport voor iedereen!
Karin Blankenstein
Voorzitter

MISSIE - VISIE - STRATEGIE
VISIE
In 2028 is er geen uitsluiting meer van LHBTI+ personen in de sport.
MISSIE
Sport is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar voor een groot aantal
LHBTI+ personen is dat niet zo. Veel van hen nemen afscheid van hun
sportclub en stoppen met sporten als zij merken dat zij “anders” zijn dan hun
teamgenoten en zij er binnen hun vereniging niet over kunnen of willen praten.
De John Blankenstein Foundation vindt dat iedereen hun sport moet kunnen
uitoefenen waar en wanneer men dat wil. De JBF is expert op het snijvlak van sport
en LHBTI+ en weet veel over stereotypering, pestgedrag en uitsluiting en weet dit,
als men echt bereid is, om te buigen naar inclusie en een veilig sportklimaat waar
iedereen zijn of haar talent kan ontplooien.
STRATEGIE
In 2021 heeft de JBF de strategie voor de komende jaren gemaakt. De drie pijlers
waarop de JBF steunt zijn:
1. Educatie
2. Expertise
3. Onderzoek

WORKSHOPS
De JBF is de opleider in sportend Nederland op het gebied van LHBTI+ acceptatie in de
sport. In de komende jaren werkt de JBF aan een portfolio aan workshops en trainingen
bestaande uit:
BASISWORKSHOPS
VERDIEPENDE WORKSHOPS
TRAININGEN
Ieder type workshop of training wordt gegeven door enthousiaste en gepassioneerde
workshopleiders of trainers, vaak vergezeld door een ervaringsdeskundige. Alle
workshopleiders zijn in- of extern getraind en voldoen aan de hoge standaard van de JBF.

In 2021 hebben wij 77 workshops uitgevoerd bij:
14 gemeenten 10 opleidingsinstituten 9 sportverenigingen sportbonden, provincies en overige organisaties Bij sommige organisaties hebben wij meerdere
workshops gegeven.

ALLIANTIE GELIJKSPELEN 4.0
De JBF is expert op het snijvlak van sport en LHBTI+, neemt actief deel aan seminars in binnen- en
buitenland en werkt samen met andere partners in (inter)nationale programma’s.
De JBF is partner in de Alliantie Gelijkspelen en is vanaf 2018 penvoerder. Inhoudsdeskundigen in het
netwerk van de JBF worden ingezet als adviseurs of procesbegeleiders bij (gemeentelijke) overheden,
sportbonden en sportverenigingen.
Naast het geven van de JBF workshops, heeft de JBF in 2021 de meeste tijd besteed aan werkzaamheden
ten behoeve van de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Het penvoerderschap vergt veel coördinatie en
administratie. JBF onderhoudt de contacten met de Ministeries van VWS en OC&W.
Daarnaast voert zij het projectmanagement uit. JBF zit zesmaal per jaar de (online) stuurgroep
vergaderingen voor en ondersteunt de partners bij het uitvoeren van hun activiteiten die in het kader van
de Alliantie Gelijkspelen 4.0 zijn overeengekomen.
De JBF is opdrachtgever van de onderzoeken die door het Mulier Instituut worden uitgevoerd. Ook is een
start gemaakt met de pilot in de gemeenten Den Haag, Leiden, Amstelveen, Groningen, Emmen en
Enschede. Deze pilot loopt door tot eind 2022.
In 2021 is de nieuwe Richtlijn Gender- en Seksediverse Personen gepubliceerd. Deze richtlijn, gepubliceerd
door onze partner NOC*NSF en waaraan de JBF heeft bijgedragen, geeft sportbonden- en clubs
handelingsperspectief bij de inclusie van transgender, intersekse en non-binaire sporters.

GELDERLAND LOVES TO MOVE
In aanloop naar EuroGames 2022 in Nijmegen hebben de Gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland
de opdracht gegund aan de JBF met als doel:
Mensen in Gelderland in beweging brengen: sporten en bewegen is voor iedereen goed en fijn, iedereen is
daarbij welkom.
De doelgroepen zijn:
Diegenen die nog ondervertegenwoordigd zijn in (team)sport en bewegen, met name ouderen, mensen met een
migratieachtergrond. En LHBTI+’ers, de primaire EuroGames-doelgroep.
De JBF heeft samen met de Gelderse Sport Federatie en in nauwe samenwerking met de Provincie
Gelderland en de Gemeente Nijmegen het programma Gelderland Loves to Move opgezet. Te behalen
resultaten:
Gelderlanders bewust maken van het belang en het plezier van een inclusieve sportcultuur
Gelderlanders te informeren over en zo te betrekken bij EuroGames en Love to Move en zo het vergroten van
hun bereidheid tot het omarmen van diversiteit (positieve(re) houding) en het meedoen met/bijdragen aan deze
inclusieve sportcultuur.
LHBTI’ers, ouderen en migranten uit Gelderland actief aansporen tot deelname bij
sportactiviteiten en evenementen, in aanloop naar de EuroGames 2022.
Het totale budget dat JBF beheert in opdracht van de subsidieverstrekkers is € 60.000 euro.
Via de website van de EuroGames kan men een aanvraag indienen die door een
onafhankelijke wordt beoordeeld of deze in aanmerking komt voor een subsidie. De actie is
op International Coming Out Dag van start gegaan door het hijsen van de regenboogvlag op
het stadhuis van Apeldoorn door de Gedeputeerde Sport van de Provincie Gelderland.
De Regenboogvlaggen actie heeft er al voor gezorgd dat bij 100 organisaties in Gelderland
de Regenboogvlag wappert.

FANS
“Als men roept dat fans de oorzaak zijn van onzichtbaarheid van LHBTI+ personen in de
sport, moeten we met de fans en niet over hen praten “
De JBF wil samen met fans zoeken naar mogelijkheden om ook LHBTI+ fans in een veilige en
prettige omgeving te kunnen laten genieten van hun sport en hun club.
In 2021 heeft de JBF twee activiteiten uitgevoerd binnen de Alltogether Challenge. In
het weekend volgens op International Coming Out day heeft de JBF aandacht gevraagd voor
LHBTI+ en sport. Tijdens alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie de Keukenkampioen divisie en
de voetbal voor vrouwen competitie droegen de aanvoerders een regenboogband, waren de
cornervlaggen in de regenboogkleuren en droegen de trainers en verslaggever
regenboogspeldjes. Hoogtepunt was de wereldpremière van de voetbalwedstrijd tussen Telstar
en Volendam waar beide ploegen speciale tenues droegen. Een actie die zelfs door de
ambassade van de Verenigde Staten is opgemerkt.
Samen met SportsGen heeft zij wederom vormgegeven aan Paarse Vrijdag.
Meer dan 100 schoolklassen hebben deelgenomen aan de online lessen van onder
andere onze vrijwilliger Tim Satrowiardjo. En dat alles onder leiding van Humberto Tan en
meester Jochem Uytdehaage.

We delen tenslotte dezelfde passie voor de club.

ORGANISATIE
Bestuur
De Stichting John Blankenstein Foundation heeft een bestuur met zes bestuursleden. In 2021 is één
positie vacant geworden en gebleven. Alle bestuursleden werken onbezoldigd.
Vrijwilligers
In 2021 is het aantal vrijwilligers, ondanks de corona pandemie toegenomen. Momenteel hebben
wij zo’n 25 vrijwilligers en de samenstelling is al net zo divers als de sportwereld waarvoor wij
werken. LHBTI+ en hetero, topsporter en fervent amateur sporter en/of fan; zij zijn multi-inzetbaar
voor workshops en presentaties en als ervaringsdeskundigen vormen zij de kern van onze
organisatie. Ook zij werken op vrijwillige basis tegen een vrijwilligersvergoeding ter dekking van
de onkosten.
Betrokken derde partijen
Om al het werk mogelijk te maken werkt JBF samen met betrokken adviseurs, onderzoekers en
andere deskundigen.

