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Over Stichting PeuterFonds

Het PeuterFonds organiseert, geheel kosteloos, 

sportvisevenementen voor kinderen met ge-

zondheidsproblemen. Kinderen tussen de 5 en 

de 15 jaar. Sinds de oprichting in 2008 hebben 

wij meer dan 50 evenementen georganiseerd en 

daarbij ruim 1000 kinderen de sportvisdag van 

hun leven bezorgd. Hierbij bieden wij een unieke 

één-op-één begeleiding, dat wil zeggen dat ieder 

kind zijn/haar eigen vrijwilliger krijgt voor de ge-

hele dag. 

Het PeuterFonds heeft ruim 150 vrijwilligers door 

heel Nederland en meer dan 35 sponsors binnen 

de hengelsport en inmiddels ook daarbuiten. 

Sportvisserij Nederland is hoofdsponsor. Dit is 

dan ook meteen de reden dat wij dit evenement 

kosteloos kunnen aanbieden. 

Neemt u ook eens een kijkje op www.peuter-

fonds.nl, daar hebben wij een aantal filmpjes 

en een heleboel foto’s van onze evenementen. 

Overigens, de naam PeuterFonds komt van het 

woord ‘peuteren’, dat zoveel betekent als vissen 

met een klein hengeltje, een bargoens woord. 
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Het jaar 2019 is achter de rug en 

we kunnen terugkijken op een 

prachtig PeuterFonds jaar. Door 

het aftreden van voorzitter Rolf 

Bouman eind 2018 was het jaar 

2019 voor ons als bestuur best 

een spannend jaar om aan te 

gaan beginnen. Natuurlijk is er 

niets veranderd aan ons geza-

menlijke doel: kinderen die het 

anders niet kunnen een fantasti-

sche visdag aan de waterkant te 

laten beleven, waarbij plezier en 

veiligheid natuurlijk voorop staan!

Wij streven ernaar om volledig 

transparant te zijn naar alle be-

trokken partijen. Vandaar ook 

onze nieuwe opzet van het jaar-

verslag. Maar zoals gezegd kunnen 

we terugkijken op een fantastisch 

jaar waarbij we vier geweldige 

evenementen hebben gehad, een 

succesvol beursseizoen hebben 

gedraaid maar ook plezier met 

elkaar, en onze fantastische groep 

vrijwilligers hebben gehad. Maar 

bovenal veel kinderen met een 

beperking een fantastische visdag 

hebben laten beleven!

Bestuur en organisatie

Het bestuur is het gehele jaar in de volgende samenstelling geweest:

• Erik Froger: Voorzitter en penningmeester

• Tsak Kin Man: Secretaris

• Juri Froger: Bestuurslid

• Robin Smit: Bestuurslid

Wel zouden wij het bestuur in de toekomst willen uitbreiden met mini-

maal één persoon zodat we net wat slagvaardiger kunnen zijn. Alle inzet 

van het bestuur is geheel vrijwillig geweest en er is dan ook in geen enkele 

vorm gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een vrijwilligersvergoeding. 

De vergaderingen hebben veelal plaats gevonden in onze loods te Lijn-

den. Dit is de opslag voor al onze materialen en is tevens onze parkeer-

garage voor de bus. Door ook hier te vergaderen hebben wij niet alleen 

kosten kunnen besparen maar is het ook een stuk praktischer geweest 

omtrent de organisatie van de evenementen. De week vooraf aan een 

evenement wordt er standaard vergaderd. Na afloop checken wij alle 

hengelsportmaterialen en pakken wij de bus in met alle benodigdheden 

voor het evenement. Hierdoor hebben we direct overzicht over de status 

van de materialen en kunnen we deze, indien nodig,  tijdig aanvullen. 

Op de ochtend van het evenement hoeft dan alleen de bus opgehaald 

te worden terwijl de rest al naar de locatie kan om daar vast de nodige 

voorbereidingen te treffen.

Wat betreft de hengelsportmaterialen zijn de uitgave het afgelopen jaar 

beperkt gebleven tot de aanschaf van klein materiaal welke nodig zijn 

geweest tijdens de evenementen. Dit is ook beter is afgestemd op de 

wensen en signalen van de vrijwilligers.

PeuterFonds
2019

Gezellig een nachtje vissen met het bestuur na een succesvolle 

Themadag Toekomst Sportvisserij in sportcentrum Papendal.

Uitbreiding bestuur

Wij blijven op zoek naar geschik-

te kandidaten voor de uitbrei-

ding van ons bestuur. Eventuele 

kandidaten kunnen zich melden 

via info@peuterfonds.nl of op 

één van de beurzen of visdagen.
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De eerste VISdag van 2019

Vlaardingen,
30 maart

Eindelijk, zaterdag 30 maart staat het eerste 

evenement van Stichting PeuterFonds in 2019 

op de agenda! Na een gedegen en vlekkelo-

ze voorbereiding staan we weer eens aan de 

oevers van Vlaardingen. In 2014 hebben we 

hier met de scouting Maurits-Viool al eerder 

een mooie dag mogen ervaren. Het is nu tijd 

om dat eens over te doen! Ook dit keer heeft 

woningcorporatie Mooiland hun recreatie-

zaal gratis ter beschikking gesteld, een mooie 

ruime zaal en van alle gemakken voorzien. Al 

vroeg in de ochtend hebben we twintig ruime 

stekken opgezet. Dat het juist vandaag prach-

tig weer is met zo’n 17 graden is natuurlijk ge-

weldig! Vanaf het zonnige terras ziet het par-

cours er werkelijk fantastisch uit! 

Mariëlle, Adrie, Lenie en Floor gaan de catering voor 

hun rekening nemen. De dames zijn er al vroeg bij 

waardoor het ontvangst van zowel de vrijwilligers, als 

de kinderen en hun begeleiding tot in de puntjes is 

geregeld. Terwijl de vrijwilligers binnen stromen genie-

ten we van een heerlijk bakje koffie. Er is een trouwe 

aanhang aanwezig maar er zitten ook weer een aantal 
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nieuwe gezichten bij. Roel is er ook. Roel was bij het 

allereerste evenement in 2008 ook aanwezig! Nadat 

het gevecht thuis in zijn voordeel is beslecht, is ook 

de jarige Ian van de partij. Teun is zelfs een dag eerder 

uit Frankrijk gekomen zodat zijn vrouw Lorraine en hij-

zelf ook aanwezig kunnen zijn. Dit is wel veelzeggend 

over onze trouwe en prachtige groep vrijwilligers! Van-

daag zijn er achttien kinderen met een verstandelijke 

beperking en/of gedragsproblemen en ieder kind zal 

de gehele visdag zijn eigen vismaat meekrijgen. Na-

dat we de dag goed hebben doorgesproken gaan we 

de visstekken verder inrichten. Elk plekje krijgt twee 

stoeltjes, een paraplu, schepnet en een vaste stok en 

feederhengeltje. Natuurlijk ook een emmertje voer en 

een doosje maden want we gaan achter de witvis aan. 

Zodra alles gereed is keren we terug naar de recrea-

tiezaal. 

Precies nadat de taart op zijn plek is gezet komen de 

kinderen aan. Het is een prettig weerzien en ik herken 

er nog een aantal van het eerdere evenement. Ik had 

al bekende namen op de deelnemerslijst zien staan 

maar ook een flink aantal nieuwe. Patrick is er ook 

weer bij. Hij is mij altijd bijgebleven. Deze stille autis-

tische jongen praat over het algemeen niet zoveel. Bij 

het vorige evenement heeft hij zijn hart gelucht bij zijn 

vismaat. Vissen is iets wat hij alleen met zijn toen on-

langs overleden vader deed. De meest aangrijpende 

verhalen en gevoelens werden, al starend naar het 

dobbertje, gedeeld. Van zijn begeleiding begrepen wij 

dat hij nog nooit eerder over zijn overleden vader had 

gesproken. Dat hij die dag de meeste vissen had ge-

vangen en er met de beker vandoor ging staat in mijn 

geheugen gegrift. Wat zou mijn vader trots zijn, riep hij! 

Max is er ook weer bij. Dit kereltje 

zit werkelijk de hele dag met een 

glimlach op zijn gezicht. Vooral 

dat zitten schijnt bijzonder te zijn 

want dat is iets wat hij anders nau-

welijks doet. 

Nieuwe gezichten en 

oude bekenden

Adriaan ken ik nog niet. Dit ventje 

schijnt er een sport van te maken 

om weg te lopen. Hij wordt ge-

koppeld aan onze ervaren vrijwilli-

ger Jos, die is wel wat gewend. Pa-

trick komt natuurlijk als eerste aan 

rennen. Direct vraagt hij naar zijn 

vismaat van een aantal jaar gele-

den. Helaas moet ik ontkennend 

antwoord geven maar dit pakt 

hij goed op. Patrick weet precies 

waar hij wil gaan vissen en vraagt 

of hij daar al heen mag. Hij wil het 

uiterste linker plekje van het par-

cours. Welke vismaat hij meekrijgt 

is even van ondergeschikt belang. 

Met onderhandeling en een be-

lofte krijg ik Patrick mee naar bin-

nen. Onder luid gejuich wordt de 

taart aangesneden en krijgen ook 

de kinderen uitleg over de dag. 

Terwijl iedereen van zijn taart ge-

niet is Adriaan met zijn gevonden 

bezem het terras aan het vegen. 

We gaan beginnen!

Nadat iedereen een vismaat toegewezen heeft gekregen en de zwemvesten 

om zijn, wordt er met veel tumult naar de oevers getreden. Iedereen kiest 

positie en ineens heerst er een soort van rust. Dan hoor ik rechts in de hoek 

‘VIS’ roepen! Het blijken Frank en Silas te zijn en een mooi klein baarsje is de 

klos. Ik zie Jos met Adriaan snel richting de vangstplek lopen. Adriaan wil 

dat baarsje nog wel even van dichtbij bekijken. Gelukkig wordt er wat vis 

gevangen en heerst er veel plezier langs de waterkant. Dan zie ik Professor 

Roodsnavel al opgedirkt langs de waterkant struinen. Roodsnavel is onze 

animator tijdens de lunch en hij haalt de meest leuke googeltrucken en 

grappen met de kinderen uit. Tussen de middag staat er voor de vrijwiliigers 

een lekker kopje soep en zijn er diverse belegde broodjes. Voor de kinderen 

zijn er heerlijke pannenkoeken en ook is er nog een broodje knakworst voor 

ze. Terwijl Roodsnavel zijn kunstjes vertoont geniet iedereen van de lunch, 

en de vrijwilligers vooral van een momentje rust.

Onze vrijwilligers, waar zouden we zijn zonder?

We vissen vandaag met reuze interessante maden

De zwemvesten zijn verplicht

Taart!
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Weer verder met vissen

De rust heeft wat de kinderen 

betreft inmiddels lang genoeg ge-

duurd en ze staan weer te pope-

len om te vissen. Ik hoor direct aan 

het geschreeuw dat er her en der 

weer wat wordt gevangen. Ik be-

sluit om even een kijkje bij Patrick 

en zijn vismaat Mart te nemen. Vol 

trots vertelt Patrick dat hij er al vier 

heeft gevangen. Onderweg zie ik 

Jos weer druk met Adriaan heen 

en weer stappen. Max zie ik vol 

trots achter zijn hengel zitten. Dat 

hij nog niets heeft gevangen deert 

hem niet. 

Marit heeft er nu twee maar ik 

hoor van haar vismaat Jay dat ze 

net een flinke brasem heeft ver-

speeld. Zelf is ze er niet rouwig 

om. Ik heb er toch twee, zegt ze. 

Dan hoor ik een hoop gejuich en 

ik begrijp dat Max van de 0 af is! 

Adriaan zit ook twee minuten stil 

en vangt pardoes zijn eerste vis 

ooit! Niet veel later weet hij er ook 

nog een mooie boomstam uit te 

scheppen. Dan begint er lang-

zaam maar zeker toch een eind 

aan het evenement te komen.

In de zaal zijn Mariëlle en Floor 

druk met een popcorn machi-

ne in de weer. Floor is ook nieuw 

voor het PeuterFonds en loopt 

vandaag stage. Haar inzet en en-

thousiasme zijn aanstekelijk en 

mooi om te zien. Als we het vissen 

afsluiten zie ik bij een aantal kin-

deren toch teleurstelling dat het 

al voorbij is. Terwijl de popcorn 

wordt uitgedeeld zit Patrick op zijn stoel stuiteren. 

Hij is werkelijk niet meer te houden en wil nog maar 

één ding weten. Dan begint eindelijk de prijsuitreiking. 

Als we van drie naar één gaan hangt Patrick bij twee 

al in de lampen. En dan hoort hij: Nummer één is Pa-

trick met zeven gevangen vissen! Hij schreeuwt het 

werkelijk uit! Natuurlijk zijn het allemaal winnaars en 

krijgen ze allemaal een medaille! Vooraf hebben wij al 

gezorgd dat ieder kind een rugtasje met visatributen 

heeft ontvangen en nu krijgen ze ook allemaal een 

hengel mee naar huis. Je zou die gezichten eens moe-

ten zien! 

Patrick

Niet veel later zie ik Patrick stil in een hoekje op de 

bank zitten en naar zijn beker staren. Als ik vraag hoe 

het met hem gaat dan zegt hij dat het erg goed met 

hem gaat. “Ik heb nu een stiefvader en twee halfzus-

jes, ben er echt heel blij mee. Alleen mijn stiefvader 

heeft niets met vissen...” Dan is het voor de kinderen 

tijd om afscheid van hun vismaat te nemen. Nadat we 

met z’n allen hebben opgeruimd is het tijd om in het 

zonnetje de dag te evalueren. Althans, het is vooral 

nagenieten want er valt werkelijk geen wanklank. De 

nieuwe vrijwilligers zijn onder de indruk. De band die 

je opbouwt en de persoonlijke verhalen die je hoort 

maken er een bijzondere dag van. Na een hapje en 

een drankje nemen we afscheid en wensen elkaar tot 

ziens. Tot 4 mei om precies te zijn! Dan gaan we met 

Stichting PeuterFonds naar de Berenkuil in Flevoland. 

Het baarsje krijgt alle aandacht

Ook Adriaan weet nog iets te vangen!

Alle kids en hun vismaten van vandaag!

Max is van de nul af!
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Vrijwilligers

Vanwege de veiligheid garanderen wij een unieke één-op-één bege-

leiding tijdens de evenementen, ieder kind krijgt dus zijn of haar eigen 

vismaat mee.. Hierdoor valt of staat het PeuterFonds met voldoende 

vrijwilligers. Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar weer kunnen rekenen 

op een trouwe groep gedreven en enthousiaste vrijwilligers. Maar ook 

het afgelopen jaar hebben we weer nieuwe gezichten mogen verwelko-

men. 

Soms is het even spannend of we voldoende vrijwilligers bij elkaar weten 

te brengen maar bij alle evenementen in 2019 hebben we voor het 

PeuterFonds de ideale situatie gehad. Dit is dat de gehele dag ieder kind 

zijn eigen vismaat heeft en dat wij als bestuur net boven de bezetting 

staan. Door de unieke 1-op-1 begeleiding gedurende de dag ontstaat er 

altijd een mooie band tussen kind en vrijwilliger. Ook het afgelopen jaar 

hebben weer de meest bijzondere verhalen langs horen komen en is het 

volop genieten langs de waterkant geweest.

Doordat wij als bestuur vrij gespeeld zijn kunnen wij meer aandacht aan 

onze vrijwilligers schenken en ook goed het overzicht behouden over 

het parcours. Juist dat extra stukje ruimte komt de kwaliteit ten goede en 

geeft bovendien meer de gelegenheid om plezier met elkaar te maken. 

We beseffen hoe uniek het is om zoveel vrijwilligers te hebben die het 

PeuterFonds meer dan een warm hart toedragen en we dit eigenlijk op 

één of andere manier meer mogen waarderen. We willen hier dan ook 

meer aandacht aan gaan schenken. We zijn afgelopen jaar gestart met 

het afnemen van een ‘interview’ zodat we hier over kunnen berichten 

op Facebook, dan wel de website. Hierdoor kunnen we onze vrijwilligers 

meer het podium geven die ze verdienen!

Onze grote dank 

gaat uit naar: 

Marcel Bakker

Rolf Bouman

Theo en Axel Broersen

Gilles Brouw

Jason en Jay Cline

Henk Corstanje

Jeffrey Croqué

Stefan van Eerden

Richard Evers

Marcel de Greef

Michael en Fred Hage

Leen Harmsen

Theo en Frank ‘t Hart

Martijn Heesakkers

Jos van der Heide

Wim den Hoed

Ronald en Monique Kamp

Marcel en Luca Lania

Minou Maartens

Tonen en Els Makaij

Roel Orsel

Teun en Loraine Pasterkamp

Joep Pigmans

Marijke de Ronde

Walter de Rooy

Arnold en Wesley Schra

Mart Smeets

Ian Tetteroo

Alex Veltrop

Melissa en Petra Vermeulen

Ed de Vreede

Jan en Gonda Wams

Paul Wittkampf

We kunnen putten uit een grote groep vrijwilligers
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Vrijwilliger  
aan het woord

Gezellig nachtje vissen met het bestuur na succesvolle Themadag

Eén van onze trouwste vrijwilligers is Melissa Vermeulen. Ondanks 

de jonge leeftijd van 16 jaar zet zij zich al een aantal jaar zeer fanatiek 

en enthousiast in voor het PeuterFonds. Er zijn maar weinig evene-

menten of beursdagen die ze in het jaar mist. 

Melissa, hoe ben je ooit in aanraking gekomen 

met Stichting PeuterFonds?

Ik zag een rapportage van een evenement op VisTV en vond dit erg leuk 

om te zien. Toen ik hoorde dat je je via de mail kon aanmelden als vrijwil-

liger heb ik dat direct gedaan. Niet veel later kreeg ik hierop een reactie en 

mocht ik een evenement bijwonen.

Sinds wanneer zet jij je in voor het PeuterFonds?

Mijn eerste evenement was in mei 2016, in Den Haag. Ik heb toen enorm 

van deze dag genoten. Na deze dag wist ik direct dat ik dit vaker wilde 

meemaken. Helaas kon ik er bij het eerst volgende evenement in Limburg 

niet bij zijn, maar in dat zelfde jaar nog was ik in Rotterdam wel weer aan-

wezig. Dat was wederom een prachtige dag. Ook ben ik mij gaan aanmel-

den als vrijwilliger voor de hengelsportbeurzen waar het PeuterFonds ook 

altijd aanwezig is.

Had je voordat je met het PeuterFonds bent mee geweest 

al eens gevist?

Ja, ik had wel al eens eerder gevist. Heel vaak is dit niet geweest en dat was 

dan ook nog is voornamelijk in mijn eentje. Dus dat is wel iets anders dan 

wat je op een PeuterFonds evenement meemaakt. 

Wat vind je zo leuk aan het deelnemen van een evenement?

Eigenlijk is de hele dag een happening. Eerst het opbouwen van het par-

cours, dan het ontvangst van de kinderen, het vissen zelf, de uiteindelijke 

prijsuitreiking, alles is een feest! Maar om dan de kinderen met een hengel 

langs de waterkant te zien genieten is natuurlijk bijzonder, ieder evene-

ment weer! Wat ook erg leuk is, is dat mijn moeder ook altijd aanwezig is. 

Eerst was het om mij te brengen en te halen maar ondertussen zet ze zich 

net zo hard in voor het PeuterFonds als dat ik dat doe.

Wat vind je zo leuk aan de beurs? 

De beurs is natuurlijk heel wat anders dan een evenement. Hier proberen 

we vooral geld op te halen met het Rad van Fortuin en de enveloppen 

loterij. Het is leuk om de beursbezoekers te vertellen waar wij met onze 

stichting voor staan en dan hopen dat ze met ons mee willen spelen. Het 

is natuurlijk belangrijk om geld op te halen zodat de evenementen door 

kunnen blijven gaan. Daarbij is het met de vrijwilligers en bezoekers ge-

woon erg gezellig op de beurs!

Wat is je meest bijzondere mo-

ment dat je bij het PeuterFonds 

hebt meegemaakt?

De meest bijzondere momenten 

zijn toch de momenten die je 

met de kinderen mee maakt. Zo 

was er een keer een meisje met 

autisme waarvan werdt gezegd 

dat ze waarschijnlijk de hele 

dag niet zou praten. Dit deed ze 

namelijk niet veel en al helemaal 

al niet in een vreemde situatie. Al 

na een half uurtje vissen begon 

dat meisje tegen me te kletsen 

en dat is eigenlijk de hele dag niet 

meer opgehouden. De meest 

mooie en bijzondere verhalen 

kreeg ik te horen. Dat meisje heeft 

uiteindelijk echt een geweldige 

dag meegemaakt. En ik dus net 

zoveel!

Heb je verder nog iets wat je 

over het PeuterFonds wil ver-

tellen?

Eigenlijk wil ik vooral mensen 

oproepen om ook eens een 

evenement mee te maken. Het 

aanmelden is simpel. Ik zal er in 

ieder geval hopelijk nog vaak zijn!

Melissa in Makkum (2018)
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Doelgroepen
Hoewel wij de evenementen tot in de puntjes regelen en de gehele dag 

kosteloos aanbieden aan de doelgroep blijft het vinden van deze doel-

groepen onze grootste zorg. Dit jaar hebben wij ook flyers laten maken 

welke specifiek gericht zijn voor het informeren van doelgroepen. Op 

deze flyer staat duidelijk wat het PeuterFonds doet en hoe zo’n visdag 

er uit ziet, waarbij benadrukt wordt dat wij deze dag geheel kosteloos 

aanbieden aan de betreffende doelgroep. 

Dit jaar zijn we gaan vissen met scoutinggroep Maurits Viool uit Vlaar-

dingen, kinderen van Sherpa en Woonhuis Evertas uit Baarn, scouting 

Wepadojeb uit Utrecht en scouting Menno Simonsz uit Haarlem. Helaas 

heeft het geplande evenement van oktober in Eindhoven niet plaats 

kunnen vinden doordat de doelgroep, door omstandigheden, toch te 

weinig aanmeldingen had. De tijd en weeromstandigheden lieten het 

niet toe om alsnog een 5e evenement te organiseren. Eindhoven kan het 

komende jaar dus nog op ons bezoek rekenen!

Vlaardingen: 

Vincent

Marit

Jesse

Geert

Mitat

Merlijn

Patrick

Fleur

Francis

Silas

Emre

Max

Adriaan

Frank

Jason

Cato

Birhan

Evi

Kayleigh

Tygo 

De Berenkuil:

Laurens 

Brandon 

Xavier

Martin 

Oscar

David 

Jurre

Damian

Miranda 

Noël 

Hidde

Niels

Deze 58 kids hebben de 

sportvisdag van hun leven 

gehad in 2019:

Utrecht: 

Bo

Bertil

Pheline

Harte

Jalal

Femke

Gijs

Emma

Karel

Romy

IJmuiden:

Casper

Marije

Dennis

Sandro

Dylan

Lisa

Jaimy

Dante

Thom

Hidde 

Shomari

Julia

Petra

Lana

Koen

Thijs

“Hallo vissers van het PeuterFonds,

 

Vandaag heeft Evi de hele dag zitten vissen met haar nieuwe 

hengel en de pet van het PeuterFonds op. Leuk hè? Dit kregen 

we door van haar moeder en wilden we jullie ook even laten 

weten! Nogmaals bedankt voor de geweldige dag gisteren!

 

Met vriendelijke groet,

 

Henriëtte Heijmans

Blauwe Vogels MauritsVioolgroep”
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Het afgelopen jaar is het PeuterFonds lid geworden van een besloten 

Facebook-groep: Scouts Met Een Beperking. Hier zijn zeer leuke reacties op 

binnen gekomen van doelgroepen die in het verleden al een visdag met 

het PeuterFonds hebben mogen ervaren. Nog positiever is dat er nieuwe 

doelgroepen hun interesse tonen. Het blijft voor ons een uitdaging om 

doelgroepen te vinden dus dit is mooie stap. 

Begin november was het PeuterFonds te gast op de netwerkdag voor 

Scouts met een beperking om contacten te leggen met nieuwe doelgroe-

pen. Op deze dag hebben de diverse scouting groepen informatie met 

elkaar uitgewisseld en heeft het PeuterFonds een presentatie gegeven over 

de stichting. Er zijn veel positieve reacties vanuit de zaal gekomen, ook door 

doelgroepen die al eerder een dagje met het PeuterFonds zijn mee geweest. 

Vooral doordat wij de evenementen kosteloos aanbieden konden de 

aanwezige niet geloven dat wij moeite hebben om doelgroepen te vinden. 

Wij hebben op deze dag dan ook contacten kunnen leggen met nieuwe 

doelgroepen waardoor het komende jaar buiten Eindhoven, ook Made en 

Almere een bezoek van het PeuterFonds kunnen verwachten. 

Tijdens deze dag kregen wij ook de tip mee om in het kwartaalblad van 

Scouting Nederland het PeuterFonds kenbaar te maken. Zij hebben het idee 

dat hier veel animo vandaan kan komen. Hier gaan we dus het komende 

jaar ook zeker wat mee doen!

Hoe ziet een PeuterFonds-sportvisdag eruit? 

Meestal verzamelen we rond de klok van 9u30 en heten we de kids welkom. De dag is een groot feest, daarom 

starten wij om 10u00 met een speciaal gemaakte taart en iets drinken. Na een korte, duidelijke uitleg van wat de 

dag gaat brengen krijgt ieder kind een zwemvest om (ten alle tijde verplicht aan de waterkant) en gaat samen met 

een eigen vrijwilliger naar de waterkant om te vissen van 10u30 tot 12u00. 

Rond 12u00 volgt de lunch waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met de dieetwensen van de kinderen. Er 

zal amusement aanwezig zijn in de vorm van een clown of goochelaar om het feest compleet te maken. 

Na de lunch gaan de kids met hun vismaat van 13u00 tot 15u00 weer vissen. Aan het einde van de dag, omstreeks 

15u30 krijgen alle kinderen een cadeautje mee naar huis, worden zij gehuldigd met medailles en ontvangt de win-

naar een heuse beker, de zogenaamde PF-cup! Om circa 16u00 worden de kinderen weer opgehaald.
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De tweede VISdag van 2019

De Berenkuil,
4 mei

Het tweede PeuterFonds evenement van 2019 

gaat van start. Na bijna 6 jaar betreden we 

weer de oevers van Visvijvers De Berenkuil! 

Voor vandaag zijn wind, regen en zelfs win-

terse hagelbuien voorspeld, maar de vrijwil-

ligers zijn goed gestemd en laten zich niet 

kisten! De kinderen van Sherpa en Woonhuis 

Evertas uit Baarn, Huizen en Laren arriveren 

en worden feestelijk onthaald in de speciaal 

voor het PeuterFonds gereserveerde serre. 

pal naast de vijver. Het onlangs compleet 

vernieuwde restaurant ziet er schitterend uit 

en is van alle gemakken voorzien. 

Na een korte uitleg van de dag is het tijd om de 

prachtige taart aan te snijden. Iedereen smult van een 

lekker stukje taart, maar al snel gaan de eerste koppels 

richting de vijver. Uiteraard krijgt ieder kind eerst een 

zwemvest om. Nog voor alle hengels ingeworpen zijn, 

staat er een hengel krom en wordt de eerste forel 

gevangen. Om van een flitsende start te spreken! De 

vangsten vliegen ondertussen ons om de oren en Juri, 

de cameraman van vandaag, rent de benen uit het lijf. 
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Ondertussen zien we in de verte donkere wolken 

langzaam onze kant op komen en het bestuur houdt 

de Buienradar nauwlettend in de gaten. De app voor-

spelt een stevige bui rond 11u45. Dan maar een klein 

beetje improviseren en we starten de lunchpauze 

een kwartiertje eerder dan gepland. 

Professor Roodsnavel is weer van de partij en warmt 

de groep kinderen en vrijwilligers op met zijn goo-

cheltrucjes, want het was toch best fris buiten. Vijf 

minuten later schotelt de crew van Hendrik en Esther 

van de Berenkuil ons een heerlijk buffet voor en ge-

niet iedereen van een bordje patat met snack en een 

lekker frisje. Halverwege de lunch vraagt de professor 

heel even ieders aandacht, want voorzitter Erik blijkt 

vandaag jarig te zijn! Er moet natuurlijk wel even 

gezongen worden voor de jarige job en als cadeau 

ontvangt Erik een gratis behandeling. 

Na de lunch gaan we weer even vissen en het vangst-

festijn van vanochtend zet zich weer voort. In een 

hoog tempo worden er meerdere zilveren krachtpat-

sertjes gevangen en alle kinderen mogen even met 

een vis poseren. De zon komt zelfs af en toe tevoor-

schijn en het is best wel behaaglijk. Aan het einde van 

de visdag woedt er nog een hevige strijd tussen Jurre 

en Martin, zij staan beiden op 7 forellen. Wie wordt 

de grote winnaar? 

We sluiten de dag af in het warme en knusse restau-

rant met een mooie prijsuitreiking. In totaal zijn er 43 

forellen en 2 baarsjes gevangen. De kampioen van 

vandaag is uiteindelijk Jurre geworden, in de laat-

ste minuut wist hij forel nummer 8 te strikken. Alle 

kinderen ontvangen een medaille en gaan huiswaarts 

met een hengeltje, vistuigje en vistasje met leerzame 

visboekjes gesponsord door Sportvisserij Nederland.

Graag bedanken wij iedereen die aan deze dag heeft 

meegewerkt: Sportvisserij Nederland, Professor 

Roodsnavel, SherensCakes, Hendrik & Esther en de 

gehele crew van de Berenkuil en natuurlijk onze fan-

tastische vrijwilligers; Rolf, Jan, Gonda, Theo, Ton, Els, 

Wim, Paul, Teun, Hans, Wesley, Arnold, Theo, Axel, 

Marcel, Dirk en Walter.
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Evenementen

Het afgelopen jaar zijn er vier evenementen geor-

ganiseerd waarbij er met volle teugen is genoten 

door eigenlijk iedereen. Zowel de doelgroepen en 

begeleiding als alle vrijwilligers hebben vier prachtige 

dagen met elkaar mogen ervaren. Kortom, veel blije 

en tevreden gezichten in 2019.

Het jaar hebben we hebben in maart afgetrapt in 

Vlaardingen waar wij gevist hebben in de plaatselij-

ke singels. In mei hebben we de forellen achter de 

vinnen aangezeten in de prachtige visvijvers van de 

Berenkuil in Putten. De laatste stop voor de zomerva-

kantie is het centrum van Utrecht geweest waar wij 

gevist hebben in de Catharijnesingel. Na de zomer 

zijn we in IJmuiden geweest en zijn wij voor het eerst 

sinds het bestaan van Stichting PeuterFonds de zee 

op geweest. 

Dit jaar zijn we rond de evenementen gestart met een 

groepsapp met het bestuur en de aangemelde groep 

vrijwilligers. Hierdoor hebben wij meer communica-

tie met onze leuke groep en dit geeft vooraf natuurlijk 

de mogelijkheid voor het stellen van vragen en/of het 

delen van informatie, ideeën en tips met betrekking 

tot het evenement. Zowel tijdens, als na afloop van 

het evenement kunnen we hier de foto’s en verhalen 

met elkaar delen.

Natuurlijk gaan wij het komende jaar weer voor 

minimaal vijf evenementen. Waarbij de wens is om 

een landelijke dekking te hebben en wat betreft het 

vissen zelf dit zo veelzijdig  mogelijk te doen zodat we 

de vele mooie aspecten van de hengelsport kunnen 

belichten. De eerlijkheid moet wel zeggen dat wij 

hierin afhankelijk zijn van de doelgroepen. Maar het 

allerbelangrijkste blijft natuurlijk het verzorgen van 

een prachtige visdag aan kinderen die dit in hhun 

dagelijks leven niet kunnen meemaken.

Vooraf aan het evenement ontvangt ieder kind 

een rugzakje met diverse hengelsport gerelateerde 

artikelen, zoals een pet van Sportvisserij Nederland, 

meetlint, hakensteker, PeuterFonds stikker en ballon-

nen en een boekje met diverse vissoorten.

Zoals gewoonlijk starten wij de dag met het ont-

vangst van kinderen met een geweldig opgemaakte 

taart. Het afgelopen jaar heeft veelal Sharons Cake 

dit voor ons gedaan tegen een beperkte kostprijs. 

Professor Roodsnavel is ook het afgelopen jaar bij alle 

evenementen present geweest. Hij weet de kinderen 

voor, tijdens en na de lunch op een kostelijke manier 

te vermaken met zijn goocheltrucjes. Traditioneel 

krijgt ieder kind na afloop van het evenement buiten 

een medaille een hengelsetje mee naar huis. Ook 

het komende jaar gaan wij hier natuurlijk mee door. 

Het afgelopen jaar hebben wij deze aangeschaft bij 

de Action. Voor het komende jaar willen wij kijken of 

één van onze sponsors hier wat in kan betekenen om 

deze kosten wat te drukken.

De vangsten hebben er het afgelopen jaar ook niet 

om gelogen en zijn er diverse vissoorten gevangen 

zoals; forel, zalmforel, baars, voorn, brasem, grondel, 

roofblei, zeelt, gul en schar.

Onze dank gaat uit naar: woning coöperatie Mooi-

land, de Berenkuil, Bartolomeus Gasthuis, Aloha 

Beach, The Sport Fishing Company, Eventmaker, 

Hengelsport IJmuiden, SVB Delfland, AUHV, Profes-

sor Roodsnavel alias Harry Vogel, Sharons Cake en 

Beeksma Banket.

Een Vlaardings baarsje
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Sponsors 
en donaties

De financiële sponsoring blijft een uitdaging voor de 

Stichting PeuterFonds. Gelukkig hebben we weer 

kunnen rekenen op onze hoofdsponsor Sportvis-

serij Nederland en hebben ze de financiële bijdrage 

verhoogd naar €400,- per georganiseerd evenement. 

Ondanks dat we het afgelopen jaar maar tot vier 

evenementen zijn gekomen heeft Sportvisserij Ne-

derland besloten dat Stichting PeuterFonds gewoon 

een factuur mag opmaken voor vijf evenementen! 

Daar bovenop is nog een extra donatie van €1000,- 

geschonken omdat het PeuterFonds aanwezig was 

op de Themadag, maar daar later meer over. Ook 

de inhoud van onze rugzakjes die ieder kind voor 

aanvang van een evenement ontvangt zijn groten-

deels afkomstig van Sportvisserij Nederland. 

Onze andere financiele sponsor is Lund/IJsselsport 

Fishing Boat Experience, dat de afgelopen drie jaar 

€500,- per jaar heeft gesponsord. 2019 was het 

laatste jaar van sponsoring gezien wij een termijn 

van drie jaar hadden afgesproken. Ondanks deze 

afspraak heeft Lund/IJsselsport besloten om dit 

bedrag de komende jaren te blijven sponsoren. Erg 

goed nieuws voor het PeuterFonds! Natuurlijk blijven 

wij op zoek naar meer financiële sponsors. In het jaar 

2019 heeft het Stichting PeuterFonds iets meer dan 

€400,- aan financiële donaties ontvangen. Van dit 

bedrag is €140,- binnen gekomen via het crowdfun-

ding platform ‘Whydonate’. De vliegviscommissie 

‘De Haagse Vliegvissers’ van HSV GHV / Groene Hart 

hadden €122,- opgehaald met een veiling. Het gehele 

bedrag is gedoneerd aan het PeuterFonds!  

Wat betreft de sponsoring in natura in de vorm 

van hengelsport materialen kunnen wij nog steeds 

rekenen op een trouwe groep sponsors. Wel komen 

wij tot de conclusie dat we hier te weinig aandacht 

aan schenken en hier best meer dankbaar voor 

mogen zijn. Zo wisten we bij de Visma bijvoorbeeld 

niet meer welke materialen van welke sponsors zijn 

gekomen. Hierdoor hebben we dit ook niet kunnen 

benoemen aan de prijswinnaars en is er op de stand 

dus te weinig aandacht voor geweest. 

Dit hebben we tijdens de beurs in Utrecht direct 

opgepakt door de gesponsorde materialen direct 

te labelen. Dus aan elke prijs hing een kaartje met 

welk standhouder de prijs had gedoneerd. Ook is 

er bij de betreffende standhouder een 

bordje neergezet met ‘wij steunen het 

PeuterFonds’. Hierdoor is het voor ons 

erg duidelijk en overzichtelijk geweest 

wie de prijzen had gedoneerd en dus 

konden we ook daadwerkelijk aan de 

prijswinnaar benoemen van welke 

standhouder de prijs afkomstig was.

Ook Preston heeft het afgelopen jaar een leuke 

donatie in de vorm van T-shirts met de opdruk ‘ we 

love fishing’ aan het PeuterFonds gedoneerd. Wij 

ontvingen een mail dat wij drie doosjes met T-shirts 

konden ophalen op het hoofdkantoor van uitgeverij 

Vipmedia in Utrecht. Na een rondleiding te hebben 

gekregen gingen er drie enorme dozen met T-shirts 

de auto in. Hier gaan wij de komende jaren veel ple-

zier aan beleven op de beurs want ook dit zijn weer 

hele leuke prijzen!

Onze dank gaat uit naar: Sportvisserij Nederland, 

de Haagse Vliegvissers van HSV GHV / Groene Hart, 

Preston, BFTShop.nl, Ahoy Hengelsport, Hertog 

Hengelsport, De Sportvisser Den Haag, 12bb.eu, 

hengelsportwinkel.com, Allinpartikels, TackleShop.nl, 

Visteam Kees Hamelink.com, DRT Events, Martin SB, 

Derkbaits, Decathlon, Publishing House, Fly Supply, 

Evezet, HSV Groot Rotterdam, Toms Creek, Robert 

Grootenboer en kunstschilder Remko.

STICHTING PEUTERFONDS    -  27  -    JAARVERSLAG 2019STICHTING PEUTERFONDS    -  26  -    JAARVERSLAG 2019



Sponsor 
aan het woord

Themadag  

‘Toekomst van  
de Sportvisserij’

Wanneer hoorde u zelf voor het 

eerst over het PeuterFonds? 

Na jullie eerste prachtige visactiviteit 

voor kinderen met een beperking 

en de publiciteit die jullie hiervoor 

verzorgen. Dit zal dus in 2009 ge-

weest moeten zijn.

Wanneer besloot Sportvisserij 

Nederland stichting PeuterFonds 

financieel te sponsoren? 

Dit is al vrij snel na de start van het 

PeuterFonds. Met ondersteunende 

materialen en een beetje financiële 

support. 

Waarom vinden jullie dit 

belangrijk om te doen? 

Het is heel goed om als sportvisserij 

iets te beteken voor mensen die het 

soms minder hebben. Sportvissen 

biedt hiertoe vele mogelijkheden. 

Heel veel mensen brengen jullie 

als PeuterFonds met jullie visactivi-

teiten een beetje geluk en plezier. 

Dit is mooi en het is goed om als 

hengelsport een maatschappelijke 

bijdrage te leveren. Dit zouden we 

met zijn allen nog veel meer kunnen 

en moeten doen. Ik vind het heel 

knap hoe jullie vrijwilligers dit doen. 

Vist u ook zelf nog wel eens? 

Een paar keer per jaar in Nederland 

en op vakantie in het buitenland. Is 

altijd heel leuk.

Wat zou u stichting PeuterFonds 

nog mee willen geven? 

Gaat zo door met dit goede, bijzon-

dere werk. Volgens mij is het voor 

iedereen ook heel leuk en bevre-

digend om te doen. Sportvisserij 

Nederland blijft het PeuterFonds 

steunen.

Het congrescentrum Papendal stond op 22 juni in het teken van de 

hengelsport. Meer dan 200 bestuurders, vrijwilligers en sportvissers 

bezochten de themadag ‘Toekomst van de Sportvisserij’ en gingen 

met elkaar in gesprek.

De themadag draaide om het toekomstperspectief van de sportvisserij. De 

hengelsport staat er anno 2019 goed voor, maar stilstand is achteruitgang. 

Dus is het zaak om vooruit te kijken en te onderzoeken waar ruimte voor 

verbetering mogelijk en/of noodzakelijk is.

Stichting PeuterFonds is door Sportvisserij Nederland uitgenodigt om met 

een stand aanwezig te zijn op de Themadag ‘Toekomst van de Sportvisserij’. 

Dit is voor ons een mooie gelegenheid geweest om te laten zien waar onze 

Stichting voor staat en wat dit kan betekenen voor de hengelsport en de 

maatschappij. Daarbij hebben we de gelegenheid gekregen om aan het 

eind van de middag voor de aanwezige bezoekers een tombola te organi-

seren waarbij Pure Fishing ook nog eens voor extra prijzen zou zorgen. Elke 

bezoeker kreeg een gratis en lot en kon bij ons aan de stand meer loten 

kopen. Hier werd nog veelvuldig gebruikt van gemaakt!

Het is een geweldige dag geweest 

waarbij wij veel aandacht hebben 

gekregen. Tijdens de afsluitende 

tombola werd Stichting Peuter-

Fonds nog eens extra in het zonne-

tje gezet en is ons namens Sportvis-

serij Nederland door Marco Kraal 

een cheque uitgereikt van €1.000,-! 

Als afsluiting kregen wij ook nog 

eens enorme doos met ‘visknuffels’ 

mee terug. Deze kunnen natuurlijk 

weer uitstekend als prijs fungeren 

op de beurs!

Niet veel later ontvangen wij een 

mail van dhr. Joop Bongers; of we 

interesse hebben in de overgeble-

ven visknuffels van de Themadag? 

Na een leuke rondleiding op het 

hoofdkantoor van Sportvisserij Ne-

derland gingen er nog eens drie van 

die enorme dozen met visknuffels 

richting de opslag van het Peuter-

Fonds! 

De hoofdsponsor van Stichting PeuterFonds is Sportvisserij 

Nederland. Al sinds het eerste begin ondersteunt Sportvisserij 

Nederland het PeuterFonds. Dit is zowel financieel, als in de vorm van 

diverse materialen. Dhr. Joop Bongers is de directeur en zag al snel het 

goede in Stichting PeuterFonds. 
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De derde VISdag van 2019

Utrecht,
29 juni

Zaterdag 29 juni vond het derde PeuterFonds 

evenement van 2019 plaats aan de Catharij-

nesingel in Utrecht. Het beloofde een dag 

met tropische temperaturen te worden. In 

overleg met de leiding van Scouting We-

padojeb hebben we daar het programma op 

aangepast. Geen twee korte sessies, maar 

één iets langere sessie in de ochtend en we 

beginnen een uurtje eerder dan gebruikelijk. 

En natuurlijk voldoende water en zonne-

brandcrème.

Om half acht is het voltallige PeuterFonds legioen al 

compleet en krijgen we in het Bartholomeus Gast-

huis een heerlijk bakje koffie. Het is fijn om in onze 

trouwe groep vrijwilligers toch ook weer twee nieuwe 

gezichten te zien. Ed en Joep zijn er voor het eerst bij, 

er staat ze een fantastische dag te wachten. Ook Jordi 

is nieuw, hij komt vandaag de foto’s maken en het 

resultaat mag er zijn! Na de koffie en het doornemen 

van het programma worden de stekjes ingericht en de 

hengels klaargemaakt. Mooi om te zien hoe iedereen 

als een goed geoliede machine samenwerkt, in no-

time is alles er klaar voor en gaan we naar binnen om 

de kinderen welkom te heten.
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Als de kids binnen komen krijgen 

ze een goodie-bag van het 

PeuterFonds met allerlei leuke 

cadeutjes en leerzame boekjes 

van Sportvisserij Nederland. De 

zaal is opgefleurd met ballonnen 

en er staat een schitterende taart 

klaar. Kortom, we gaan er weer 

een feestje van maken! Tsak legt 

ondertussen de kids haarfijn uit 

wat er staat te gebeuren en als de 

taart op is, de zwemvesten zijn 

aangetrokken en iedereen is in-

gesmeerd vertrekken we naar de 

steiger aan de Catharijnesingel. 

Ieder kind met zijn eigen vismaat 

natuurlijk.

Aan de singel staan mooie 

grote bomen waardoor we in de 

schaduw zitten, er staat ook een 

lekker briesje, het is erg aange-

naam op de steiger. Door de 

hitte maken we ons een beetje 

zorgen over de vangsten, maar al 

snel verspelen Bertil en Wim een 

hele flinke voorn. Een paar tellen 

later is het bij Karel en Ronald wel 

raak en gelukkig zijn ze niet de 

enige. Overal wordt vis gevangen, 

waaronder een paar bijzondere 

vangsten! Als bij het passeren van 

een boot de hengel van Romy en 

Jos plotseling het water in schiet, 

vrezen we het ergste. Met een 

netje weet Jos de hengel op te vis-

sen en er blijkt een flinke brasem 

aan te zitten! Romy drilt de vis 

vakkundig af en mag vervolgens, 

samen met Jos, poseren voor 

de foto. Professor Roodsnavel is 

ook weer van de partij en loopt 

al over de steiger om kennis te 

maken met de kids. Plots wordt 

er, vrij paniekerig, om een schep-

net geroepen. Het is weer raak 

bij Romy en Jos, en goed ook! 

Op de vaste hengel is een flinke 

zeelt gehaakt! De vis wordt met 

succes geschept en is zo één van 

de spectaculairste PeuterFonds 

vangsten van de afgelopen jaren. 

Er worden veel verschillende 

soorten gevangen vandaag, naast 

de voorns, brasem en zeelt ko-

men er ook baarsjes, grondels en 

zelfs een kleine roofblei uit!

Inmiddels begint het behoorlijk 

warm te worden en krijgen we 

van het Bartholomeus Gasthuis 

het seintje dat de patat bijna 

klaar is. Voor iedereen komt 

de mededeling dat het er op 

zit als een kleine teleurstelling, 

maar bij het opruimen van de 

visplek merken we dat het de 

juiste beslissing is geweest, het 

warmt snel en hard op. Binnen 

is het gelukkig nog aangenaam, 

als Professor Roodsnavel zijn 

kunsten vertoont en de kinderen 

genieten van de heerlijke lunch. 

Na het eten gaan we door met de 

prijsuitreiking. Hoewel Harte en 

Wesley de meeste vissen hebben 

gevangen (vijf stuks!), gaat Romy 

met de PeuterFonds Cup naar 

huis. Maar natuurlijk is iedereen 

een winnaar, Alle kinderen krijgen 

een medaille en een werphengel 

mee naar huis!

Graag bedanken wij Sportvisserij Nederland, Sherens Cakes, de AUHV, 

scouting Wepadojeb, Fotografie Jordi, het Bartholomeus Gasthuis en na-

tuurlijk onze fantastische vrijwilligers; Wesley, Arnold, Ronald, Monique, 

Wim, Martijn, Jos, Ed, Joep, Walter, Jordi, Melissa en Petra.

In de schaduw is het best lekker toeven!

Romy met haar Zeelt, op de vaste hengel gevangen!

Pheline en Ed met een kneiter van een voorn
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Beurzen

Om onze stand toch weer wat meer op te laten 

vallen hebben wij wat nieuw promotie materiaal aan-

geschaft. Kunststof borden in levensgrote figuren van 

ons logo en een aantal foto’s. Hierdoor heeft onze 

stand net weer even wat meer kleur en uitstraling 

gekregen. Zo blijven we kijken hoe wij met goedkope 

middelen onze stand meer ‘gezicht’ kunnen geven. 

Natuurlijk hebben wij het publiek weer vermaakt met 

ons Rad van Fortuin en ook de bij de enveloppen-

loterij was weer dringen geblazen. We hebben ook 

de Tweedehands Markt weer gehad en dit blijkt een 

groot succes te zijn. Niet alleen het extra geld wat we 

generen door de verkoop van deze materialen is wel-

kom maar het zorgt vooral voor een leuke aankleding 

van de stand, mooie gesprekken, extra aandacht dus 

traffic. 

De Visma is voor ons een groot succes geweest. 

Onze dank gaat dan ook uit naar Lodder Events & 

Producties voor de schitterende stand. En natuurlijk 

naar de diverse standhouders die het PeuterFonds 

een warm hart toedragen en weer mooie prijzen 

gesponsord hebben.

De hengelsport- en botenbeurs in Utrecht is voor 

Stichting PeuterFonds ook een groot succes geweest. 

Eigenlijk heeft alle drie de dagen het rad niet stil 

gestaan en werden ook de enveloppen weer gretig 

getrokken. Natuurlijk gaat onze dank uit naar Dirk 

Drent die namens DRT Events een zeer ruime stand 

beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor hadden wij ook 

voldoende ruimte om onze 2e handsmarkt weer 

onder de aandacht te brengen en ook onze nieuw 

aangeschafte beachvlag kwam goed tot zijn recht. 

We kunnen dan ook spreken over een goed beurs-

seizoen. Zowel op financieel gebied maar zeker ook 

in de vorm van aandacht voor het gene waar wij ons 

allemaal voor inzetten. Dit heeft ook weer geresul-

teert in aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers en 

sponsoren.

Onze dank gaat uit naar: Lodder Events en DRT 

Events

Tweedehands spullen

Zoals eerder vermeld is ook de Tweedehands Markt 

een groot succes op de beurzen geweest. Dit is dus 

zeker iets wat wij willen blijven hanteren, indien dit 

mogelijk is want we zijn natuurlijk afhankelijk van 

nieuwe aanvulling van ‘oude’ spullen. 

Gelukkig hebben we ook het afgelopen jaar weer 

mooie hengelsportmaterialen mogen ontvangen. 

Begin van het jaar hebben wij van de Vliegvisclub van 

GHV / Groene Hart vijf mooie boothengels mogen 

ontvangen met de daarbij behorende reels. Ook 

hebben we via bekenden die het PeuterFonds een 

warm hart toedragen materialen mogen ontvangen. 

Zo hebben we weer verschillende molens, hengels, 

stoelen, viskisten, schepnetten, parasols en meer 

ontvangen. 

Nadat Rolf Bouman een bericht op Facebook had 

geplaats over een doosje vliegen wat onder zijn neus 

was ontvreemd door een bezoeker, kwam spontaan 

Robert Grotenboer een door hem zelf afgebouwde 

hengel doneren zodat we deze konden verkopen. 

Ook Ruben Pels kwam wat overige materialen do-

neren voor de Tweedehands Markt. Op de bewuste 

avond van het Facebook bericht is er ook nog in 

totaal €60,- gedoneerd. Prachtig om te zien hoe zo’n 

gebeurtenis het mooie in de mens naar boven haalt.

We zullen ook op zoek gaan naar de mogelijkheden 

hoe wij hier meer aandacht aan kunnen schenken zo-

dat onze vooraad wordt aangevuld en op peil blijft. 
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PeuterFonds  
in de media

Onze website blijft het visitekaartje naar de bui-

tenwereld toe om uit te dragen waar het Peuter-

Fonds voor staat en waar wij mee bezig zijn. Voor 

het komende jaar gaan we onze website onder-

brengen bij een ander hosting bedrijf waardoor 

wij flexibeler kunnen zijn in onze berichtgeving. 

Natuurlijk zal dit wel binnen ons budget moeten 

vallen. Hierdoor kunnen wij accurater in onze be-

richtgeving zijn naar onze vrijwilligers, sponsors, 

doelgroepen, enz. 

In 2019 heeft Facebook en Youtube geen prioriteit 

voor ons gehad. Hoewel wij hier absoluut de kracht 

van inzien door het meenemen van onze achter-

ban in de avonturen van het PeuterFonds. Dit is 

een bewuste keus geweest gezien wij binnen onze 

organisatie het eerste jaar in een ander samenstelling 

voldoende andere uitdagingen te wachten stonden. 

Voor het komende jaar zullen wij hier zeker meer 

aandacht aan gaan besteden omdat dit buiten het 

informeren van onze achterban ook een middel is 

om onze vrijwilligers en sponsors in het zonnetje te 

zetten.  

Wel is het afgelopen jaar Stichting PeuterFonds weer 

een aantal keer in de media verschenen. Begin het 

jaar stond er echt een artikel in de Beet van ex-voor-

zitter Rolf Bouman. Hierin zien we een geweldig 

terugblik over 10 jaar PeuterFonds. Erg mooi om te 

lezen wat de groep vrijwilligers al deze jaren heeft 

bewerkstelligd en al vele kinderen met een beperking 

een fantastische visdag heeft laten beleven. 

Nieuwe voorzitter Erik Froger heeft een leuk artikel 

geschreven wat te lezen is op de website karper-

wereld.nl. In het artikel ‘wie goed doet, komt goed 

tegemoet’ kan je lezen welke avonturen Erik samen 

met zijn broer en medebestuurslid van het Peuter-

Fonds, Juri Froger beleven. En het is echt waar: wie 

goed doet, komt goed tegemoet! In het visblad van 

de hengelsportvereniging SVB Delfland is ook een erg 

leuk verslag geschreven over het evenement wat wij 

in Vlaardingen hebben meegemaakt. Zelfs de cover 

was voor het PeuterFonds!

In april verscheen judoka Mark Huizinga op TV bij de 

NOS in het programma ‘met het bord op schoot’, 

een variant op het programma ‘Met het mes op 

tafel’ ter gelegenheid van 60 jaar Studio Sport. In 

dit programma kan een bedrag gewonnen worden 

wat gedoneerd wordt aan een eigen gekozen goed 

doel. Mark had vooraf al gekozen dat zijn gewonnen 

bedrag gedoneerd zou worden aan Stichting Peuter-

Fonds! 

Heel toevallig is dit niet geweest gezien dit al eens 

eerder is gebeurt maar dan op omroep Max. Jaren 

geleden is hier een interview op geweest met Rolf 

Bouman en Mark Huizinga. Ook begin dit jaar hebben 

wij Mark gevraagd of hij het misschien leuk vond om 

als fanatiek visser in zijn home town Vlaardingen zijn 

gezicht te laten zien tijdens een evenement. Helaas 

is dit niet gelukt maar hij heeft dus wel op landelijke 

televisie het PeuterFonds benoemd. Wel jammer dit 

hij dit keer niet de kampioen was maar genoegen 

moet moest nemen met een 2e plaats… 
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De vierde VISdag van 2019

IJmuiden,
21 september

Op zaterdag 21 september vond het vierde 

evenement van 2019 plaats. En wat voor één, 

voor het eerst in de geschiedenis van het 

PeuterFonds werd er aan én op zee gevist! Op 

uitnodiging van Nick Marinus van de Sport 

Fishing Company waren we te gast in IJmui-

den. Met een grote groep kinderen van Scou-

ting Menno Simonsz uit Haarlem gingen we 

vissen op de boot Wahoo en op het strand 

van Wijk aan Zee. Onze trouwe vrijwilligers 

waren al vroeg aanwezig om uitgebreid de 

dag door te spreken, op zee vissen hebben 

we immers nog nooit gedaan en dus waren er 

de nodige aandachtspuntjes voor ons trouwe 

PF-Legioen. Het blijft toch bijzonder dat er 

keer op keer zoveel mensen vrijwillig hun 

vrije dag opofferen om een kindje dat het op 

welke manier dan ook niet zo makkelijk heeft 

een fantastische dag aan het water te laten 

beleven.

Rond de klok van 9u00 komen de kids met hun 

begeleiders aanlopen op de kade en kan het feest 

gaan beginnen! Ook voor de kinderen volgt eerst een 

uitgebreide uitleg van wat de dag gaat brengen voor 

de traditionele taart aangesneden wordt. We hebben 

dit keer met 18 kinderen een behoorlijk grote groep 

die we opsplitsen in vier kleinere groepjes die om de 

beurt met de Wahoo gaan vissen. 
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Als alle kids de taart op hebben en hun zwemvest 

aan hebben mag de eerste groep op de boot stap-

pen. De overige kinderen worden met de Powerboot 

van Eventmaker overgevaren naar het strand, een 

avontuur op zich!

Op het strand van Wijk aan Zee gaan onze vrijwilligers 

vissen op alles wat voor de kust zwemt. Tijdens de 

eerste vaart op de Wahoo gaat het gemoedelijk. Er 

wordt niet heel veel gevangen met de hengel, maar 

er komt wel een heel mooi gulletje aan boord als we 

boven een wrak aan het vissen zijn. Omdat we vier 

keer uitvaren hebben we maar een uurtje de tijd op 

de boot. Tijdens het terugvaren naar de Noordpier 

komt de Powerboot nog langs om over de golven die 

de Wahoo achterlaat te stuiteren, super stoer!

Vanaf de tweede tocht van de Wahoo wordt ook het 

sleepnet van stal gehaald en dat blijkt een goede zet! 

Vanwege de tijd en de inmiddels iets aanwakkerende 

wind kunnen we niet zo ver buiten de kust varen, 

waar de betere visgronden liggen. Met het sleepnet 

halen we echt van alles op: krabbetjes, garnalen en 

Blije gezichten op de Wahoo

kleine platvisjes krijgen de volledige aandacht van 

de kinderen. Na de tweede afvaart gaan we lekker 

lunchen bij strandtent Aloha Beach, waar uiteraard 

ook Professor Roodsnavel weer van de partij is om 

de kinderen te vermaken tijdens het eten. Zodra de 

patatjes en de kroketten op zijn 

gaan de kids weer lekker vissen 

en ravotten op het strand. Tijdens 

de derde tocht begint het op 

het strand lekker te lopen met 

de vangsten. Ook wordt er in de 

branding gezocht naar alles wat 

pootjes of vinnen heeft, de lei-

ding van de Scouts hebben ook 

nog een grote vlieger meegeno-

men die het met de oostenwind 

prima deed. Kortom, de kinderen 

hebben een heerlijke dag in IJmui-

den en Wijk aan Zee.

Op de boot hebben ze het zo 

naar hun zin dat we inmiddels 

iets uitlopen op het programma, 

waardoor de vierde en laatste 

afvaart iets korter duurde dan de 

andere drie tochten. Het kon de 

kinderen niet deren. Ze hebben 

heerlijk lopen pielen met de 

hengels en het sleepnet zat weer 

behoorlijk vol met allerlei diertjes 

van de zeebodem. De bak met 

de vangst werd helemaal leeg 

gepluisd onderweg terug naar de 

haven, waar de andere kinde-

ren en vrijwilligers al stonden te 

wachten, die Powerboot is name-

lijk een stuk sneller dan de Wahoo! De prijsuitreiking was een feestje op 

zich. Deze keer hadden we maar liefst twee winnaars! Dennis bleek de 

beste visser op de boot en verdiende daarmee naast een mooie hengel 

de enige echte PF-Cup! Hidde heeft op het strand het meest gevangen 

en kreeg ook een fantastische hengel. Ook de andere kinderen kregen 

een mooie hengel en natuurlijk de PF-Medaille.

Dit unieke PeuterFonds evenement is mogelijk gemaakt door: Sportvis-

serij Nederland, The Sport Fishing Company, Eventmaker, Hengelsport 

IJmuiden, Beeksma Banket, Aloha Beach, Scouting Menno Simonsz en 

natuurlijk onze vrijwiligers: Ronald, Monique, Henk, Alex, Theo, Axel, 

Wim, Jan, Frank, Theo, Jason, Jay, Freek, Marcel, Ton, Els, Martijn, Paul, 

Jeffrey, Minou, Marcel en Luca.

Een platvisje uit het sleepnet

Dat ziet er goed uit!

STICHTING PEUTERFONDS    -  41  -    JAARVERSLAG 2019STICHTING PEUTERFONDS    -  40  -    JAARVERSLAG 2019



Een jaar zonder
PeuterFonds

We schrijven maart 1999, ik ben aan het werk op 

het hoofdbureau van politie in Amsterdam aan de 

Elandsgracht, daar maak ik de toen nog 06-11 (nu 112) 

centrale. Als één van de weinigen chef-monteurs 

heb ik een mobiele telefoon. Het is een Motorola 

van een kilo, met een uitschuifbare antenne en een 

klepje om in te praten. En dan gaat-ie af… Het is mijn 

vriendin: ‘Rolf, ik zie twee blauwe stipjes, ROLFFFF, we 

zij zwanger!!!’

Op 8 oktober dat jaar word ik vader, ik huil van 

blijdschap als ik naar het stadhuis fiets om mijn kleine 

poepie aan te geven. Wat is ze mooi, wat is ze lief, 

wat is ze fantastisch! Ik leef op een wolk, mijn leven is 

compleet. Niks is belangrijker, zelfs als ze op mijn han-

den schijt tijdens het verschonen, ben ik blij en trots: 

‘wat kan jij mooi poepen hè?’ Dan, na een maand of 

twee, blijkt dat er wat mis is. We slapen in het zieken-

huis, we vechten samen voor dit mooie wezentje. En 

tweeënhalf jaar later is alles goed. 

Inmiddels ben ik druk aan het vissen geslagen, ik 

houd zelf een blogje bij, De Peuteraar. Ik vis op alles 

dat zwemmen wil, voorns, snoek, paling, karper. En 

ik bouw langzaam maar zeker een soort van fanbase 

op. En voor die gasten besluit ik eens per jaar een 

roofvisdag te organiseren, eerst met Dennis Tromp, 

the founding father van de The Fish Community, 

later alleen. Het is een succes, op het hoogtepunt 

heb ik maar liefst 5000 euro aan prijzen te vergeven, 

gekkenhuis!

Er blijft inschrijfgeld over, ik weet niet wat ik ermee 

moet. Ruud Schwegler, de man die zijn bootjes ter 

beschikking stelt, weet het ook niet. En dus denken 

we na. Inmiddels heb ik nog een kindje in de wereld 

mogen verwelkomen, een zoon en opeens weet ik 

het! Mijn passies in het leven zijn vissen en kinderen. 

Ruud denkt precies hetzelfde en we smeden een 

plan.

Het is 10 november 2008. Ik ben in Beverwijk. Bij een 

notaris: ‘Ga ik dit echt doen?’, ik doe het. En ik weet 

meteen al dat dit iets wordt voor meerdere jaren. Het 

PeuterFonds is geboren! We gaan vissen met kinde-

ren! Kinderen met dingen, zieke kinderen, kinderen 

die stervende zijn, kinderen die misschien wel 100 

worden in een rolstoel. Het maakt niet uit, we maken 

geen onderscheid, we gaan gewoon! Wat is dit gaaf 

man!

Tien jaar lang mag ik deel uitmaken van een crew 

betrokken mensen, af en toe vergeet ik mijn eigen 

kinderen. We crossen heel Nederland door met ons 

ouwe busje, op iedere beurs staan we. Het is onge-

lofelijk hoeveel bijval we krijgen van alle bedrijven 

binnen de hengelsport, IEDEREEN doet mee! Mijn 

hart is warm, ik ben zo blij en trots!

Ondertussen groeien mijn kinderen op en word ik 

ouder (lees: slomer, vooral moeier), het wordt tijd 

voor een frisse wind. Maar hoe doe je dat? Welke 

gek/gekken is/zijn bereid om zoveel tijd te steken in 

het blij maken van een ziek kind? Gelukkig heb ik een 

breed arsenaal aan mogelijke opvolgers. Met Tsak als 

mijn rechterhand weet ik als snel de Froger-boys te 

strikken. Juri is een master op het gebied van vormge-

ving en Erik (Eer voor vrienden) kan supergoed met 

mensen omgaan. En wat denk je? Ze zeggen ‘Ja’!

En u is het 2020! Een jaar geleden nam ik afscheid als 

voorzitter en het PeuterFonds bestaat nog steeds! 

Ruim 1000 kinderen, sommigen leven niet meer, heb-

ben een fantastische dag beleefd dankzij de mooiste 

stichting van Nederland. Ik vind het best moeilijk. Ik 

mis het. Maar het is goed zo, tijd voor nieuwe ideeën, 

frisse inzichten, dat is goed.

Vorig jaar vloog mijn meisje uit en ook mij zoon is 

alweer bijna 16 jaar. Kinderen moet je op een gegeven 

moment loslaten. Het PeuterFonds was en is mijn 

kindje, mijn derde kindje. Ik hou van het PeuterFonds 

en net als met mijn dochter en zoon, Jula en Ran, 

weet ik zeker dat het allemaal goed gaat komen. Daar 

gaan Erik, Tsak, Juri en Robin wel voor zorgen.
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Dank voor jullie steun!


