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1€ FairCare®
Sporten geeft een energiek en fit gevoel. Prettig en noodzakelijk voor iedereen. Mensen met een handicap hebben regelmatig sporten
extra hard nodig. Zij ervaren meer ongemakken en barrières in hun dagelijks leven dan ieder ander. Sporten maakt niet alleen
lichamelijk maar ook mentaal sterker. Mede dankzij sport kunnen gehandicapten zo zelfstandig mogelijk functioneren. Speciale
middelen en faciliteiten maken het voor hen mogelijk om te kunnen sporten. Dat kost alleen veel geld.
Na het succesvolle concept 1% FairShare®, waarbij het bedrijfsleven één procent bovenop hun budget voor sportsponsoring besteedt
aan gehandicaptensport, is het nu tijd voor 1€ FairCare®.
Veel organisaties die bedrijfsmatig betrokken zijn bij mensen met een handicap hebben de behoefte deze kwetsbare groep te willen
helpen. Met het 1€ FairCare® concept van Fonds Gehandicaptensport kunnen we nu de handen ineen slaan. Het concept is gebaseerd
op wederkerigheid. Bedrijven en instellingen die zich richten op mensen met een handicap en chronisch zieken investeren naar rato
van het aantal cliënten in het stimuleren van de gehandicaptensport. Dat betekent dus een investering van 1 euro per cliënt!
Met deelname aan 1€ FairCare® geeft u een klinkend signaal af naar uw doelgroep. En u helpt het sporten voor mensen met een
beperking toegankelijk en bereikbaar te maken.

Laat de feiten voor zich spreken
Hoe staat de gehandicaptensport er momenteel voor en wat is er nodig?
Laat de feiten voor zich spreken en bekijk wat deelname aan 1€ FairCare® u als maatschappelijk betrokken organisatie oplevert.
1. Sporten heeft een bewezen positieve impact op de mentale en fysieke kwaliteit van leven van mensen met een handicap.
2. Mensen met een handicap sporten gemiddeld maar liefst 33 procent minder dan mensen zonder handicap.
3. Nu sport 65 procent van de gezonde Nederlanders. De doelstelling ligt op 75 procent. Dat betekent een nog grotere 		
achterstand voor de gehandicaptensport. De hoogste tijd voor een inhaalrace.
4. Iedere euro besteed aan het stimuleren van fysieke activiteit levert 0,30 tot 1,30 Euro nettowinst op. Bij mensen met een 		
handicap ligt deze winst naar verwachting nog veel hoger.*
5. Het investeren van 1 euro per klant in sportstimulering levert fittere klanten op en leidt tot lagere zorgkosten*.
6. Partners kunnen deze gegevens en die van het PWC-onderzoek communiceren met hun doelgroepen, zoals gemeenten en 		
verzekeraars.
7. Participeren in 1€ FairCare® kan uw bedrijfsimago positief beïnvloeden. Fonds Gehandicaptensport kan u hierbij helpen.
*Bron: PWC, Bewegen loont! - 2010

Maak het verschil
Veel organisaties halen hun inkomsten direct of indirect uit de zorg aan mensen met een handicap. Uw deelname aan 1€ FairCare®
van Fonds Gehandicaptensport is daarom een logische stap. Dé stap om uw maatschappelijke betrokkenheid juist op het gebied van
sportstimulering zichtbaar te tonen.
Samen kunnen we het verschil maken en de volgende doelen bereiken:
• Mensen met een handicap in de sport worden ‘Fit voor het leven’.
• Een beter en groter sportaanbod onder goede begeleiding en met de juiste middelen en faciliteiten.
• Een breed draagvlak voor het helpen van deze kwetsbare groep die met hulp van veel partijen zoals u actief en met plezier kan
participeren in de maatschappij.
Met het werken aan deze doelen is een nieuw zakelijk platform in de markt gebouwd op de pijlers maatschappelijke betrokkenheid en
wederkerigheid. Leg samen met ons de hoekstenen voor dit platform en maak zo uw eigen betrokkenheid zichtbaar voor mensen en
organisaties die bij u betrokken zijn.
Help daarom mee 1€ FairCare® tot een groot succes te maken en de broodnodige financiële middelen bij elkaar te brengen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Wij hopen u snel als partner te mogen verwelkomen!

Contact
Nike Boor, directeur
telefoon 030 6597320,
e-mail n.boor@fondsgehandicaptensport.nl
of
Joke Gonggrijp, zakelijke fondsenwerving
telefoon 030 6597320, mobiel, 06-5586 8587,
e-mail j.gonggrijp@fondsgehandicaptensport.nl

Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken!
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