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1. DE MENTELITY FOUNDATION
De Mentelity Foundation is een initiatief van pro-snowboarder Bibian Mentel. Het doel van de
stichting is kinderen en jong volwassenen met een beperking volop aan het sporten te krijgen
én zelfs een stapje verder; het opleiden van jonge talenten met een lichamelijke beperking
voor internationale wedstrijden en de Paralympische Winterspelen.
Waarom? Bibian Mentel verloor op 27-jarige leeftijd, net
voordat ze zich probeerde te kwalificeren voor de Olympische
Winterspelen in Salt Lake City (2002), haar onderbeen aan de
gevolgen van een agressieve vorm van botkanker. Tegen de
verwachtingen in stond Bibian 4 maanden na haar amputatie,
voordat ze überhaupt weer kon lopen, weer op haar
snowboard. Dit was al een overwinning op zich, maar Bibian
deed er nog een schep bovenop; 7 maanden later was ze
Nederlands Kampioen (bij de validen!). Sindsdien doet Bibian
Mentel weer mee aan wedstrijden en is ze o.a.
Wereldkampioen Para-snowboarden 2010 en 2012, 2013 en
winnares van de Paralympische Spelen in 2014.

Per 1 april 2012 is de Mentelity Foundation officieel van start
gegaan en maakt de stichting zich hard voor het sporten met
een lichamelijke beperking, waarbij de focus op boardsports
ligt. Het doel is om de kwaliteit van- en het plezier in het leven
te vergroten door middel van sporten. Het vormen Anno 2012
zijn er nog steeds artsen, specialisten, fysiotherapeuten, begeleiders, prothesebouwers etc.
die van mening zijn dat ‘normaal’
sporten niet meer mogelijk is voor mensen met een
beperking. Tijd om deze gedachtegang te veranderen en naar de mogelijkheden te kijken
i.p.v. de beperkingen.
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2. WIE WE ZIJN
Per 1 april 2012 is de Mentelity Foundation gestart. De Mentelity Foundation is een initiatief
van pro-snowboarder Bibian Mentel en heeft als doel kinderen en jong volwassenen met een
lichamelijke beperking volop aan het sporten te krijgen.
§ 2.1 “Kijk naar de mogelijkheden i.p.v. de beperkingen”
Sporten is voor ieder mens een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven, het houdt je
immers gezond en fit. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor validen, maar ook voor de minder
validen! Anno 2012 zijn er nog steeds artsen, specialisten, fysiotherapeuten, begeleiders,
prothesebouwers etc. die van mening zijn dat ‘normaal’ sporten niet meer mogelijk is voor
mensen met een beperking. Tijd om deze gedachtegang te veranderen en naar de
mogelijkheden te kijken i.p.v. de beperkingen.
§ 2.2. Wedstrijden en the ultimate goal…
De Paralympische Spelen
Op 2 mei 2012 is bekendgemaakt dat snowboarden, discipline
boardercross,
officieel onderdeel van de Paralympische
Winterspelen is geworden. Ontzettend goed nieuws, want dit is
een van de dingen waar Bibian Mentel al ruim 7 jaar voor aan
het vechten is! Bibian Mentel won in maart de Gouden Medaille
op de Paralympische Winterpelen in Sochi, Rusland. Samen met
3 leden uit Team Mentelity Foundation stond zijn aan de start van de Paralympische
Winterspelen. Chris Vos, Lisa Bunschoten en Merijn Koek zijn para-snowboard talenten
voortgevloeid uit het trainingsprogramma dat de Mentelity Foundation verzorgt.
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3. WAT WE DOEN
De Mentelity Foundation organiseert activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen en jong volwassenen op het gebied van sporten met een lichamelijke beperking,
zowel mentaal als fysiek. Vanwege de achtergrond van Bibian Mentel ligt de focus op
boardsports zoals:






Snowboarden
Wakeboarden
Stand Up Paddle Surfing (SUPPEN)
Skateboarden
Longboardskaten

Tegen de verwachting in zijn deze sporten wel degelijk toegankelijk voor mensen met een
lichamelijke beperking. Dankzij de support die de Mentelity Foundation ontvangt van haar
donateurs, sponsoren en partners, kunnen onderstaande activiteiten gerealiseerd worden:
 Trainingen, clinics & camps:
o Kinderen en jong volwassenen komen d.m.v. een training of clinic in aanraking
met boardsports zoals snowboarden, wakeboarden, longboarden en Stand Up
Paddle Surfing
o Aanschaf van de juiste (aangepaste) materialen ten behoeve van trainingen ,
clinics & camps
o Het trainen van kinderen en jong volwassenen voor internationale wedstrijden
en de Paralympische Spelen. Tijdens de trainingen in Snowworld en Summer &
Wintercamps komen talenten en pro-snowboarders (ook validen) bij elkaar om
van elkaar te leren, zowel fysiek als mentaal


Benefiet evenementen;
o Mentelity Sup Evenement; een jaarlijks terugkerend evenement op de
Loosdrechtse Plassen waarbij deelnemers d.m.v. een minimale sponsorbijdrage
van € 75,- p.p. geld inzamelen voor aangepast sporten.



Website mentelityfoundation.org:
o Dé plek waar lotgenoten informatie kunnen vinden over de mogelijkheden die er
zijn, ondanks de lichamelijke beperking. Men kan o.a. lezen over:
 Initiator Bibian Mentel
 Sporten met een beperking
 Activiteiten van de Mentelity Foundation
 Info en contactgegevens van specialisten op het gebied van sporten met
een beperking, zoals prothesebouwers, fysiotherapeuten etc.
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4. BESTUUR & MEDEWERKERS
De Mentelity Foundation is een jonge stichting en is sinds 1 april 2012 actief. Onderstaande
personen zetten zich in om de doelen van de stichting te verwezenlijken:
Directie
Mevr. B.K. Mentel
Bestuursleden
Dhr. E.R.P. Spee – Voorzitter
Mevr. S. Kirschenmann – Secretaris
Dhr. O. Stuijver – Penningmeester
Medewerker(s)
Mevr. J.K. van Eck – Marketing & Communicatie
Vrijwilligers

DHR. E.R.P. SPEE
VOORZITTER
SPONSORING

MEVR. S. KIRSCHENMANN

MEVR. B.K. MENTEL

SECRETARIS

DIRECTIE

MEVR. J. VAN ECK
MARKETING &
COMMUNICATIE

DHR. O. STUIJVER
PENNINGMEESTER
VRIJWILLIGERS
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5. SPONSOREN & PARTNERS
Onderstaande sponsoren en partners steunen de Mentelity Foundation op financiële of
materiële wijze zodat de doelen van de stichting gerealiseerd kunnen worden. De
hoofdsponsors & partners steunen de Mentelity Foundation voor minimaal 2 of 3 jaar.
Daarnaast zijn er diverse kleinere sponsoren die op materiële of financiële wijze
ondersteuning bieden.
§ 5.1 Hoofdsponsors & Partners
Johan Cruijff Foundation
Albert Heijn Vos
Hollandaisas
Multilease/Multirent
Sunweb
§ 5.1.1 Overige sponsoren
Livit Orthopedie
SnowWorld
Blue Tribe
Frank Jol Orthopedie
Blik op Sign
§ 5.2 Fondsenwerving
Naast de support van sponsoren willen we ook fondsen werven d.m.v.:
 giften en donaties van particulieren
 giften en donaties van zakelijke partijen
 organisatie van activiteiten zoals trainingen, clinics, benefietavonden etc. met als doel
om nieuwe donateurs/sponsoren te vergaren
 merchandise waarvan de opbrengst naar de Mentelity Foundation gaat
§ 5.3 Het beheren van fondsen
Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de directie de begroting en budget vast
en stuurt ieder kwartaal bij waar nodig.
De penningmeester controleert en beheert zowel de inkomsten als uitgaven van de Mentelity
Foundation. De penningmeester ziet erop toe dat zowel de inkomsten als de uitgaven enkel
betrekking hebben op de Mentelity Foundation. De stichting beoogt het algemeen nut en
heeft geen winstoogmerk.

"it's all about mentelity”

6

§ 5.4 Het besteden van fondsen
Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de directie de begroting en budget op. In
de bestuursvergaderingen stemt het bestuur en de directie met elkaar af aan welke
activiteiten gerelateerd aan sporten met een lichamelijke beperking de fondsen besteed
worden.
Onder activiteiten wordt verstaan:
 Trainingen, clinics & camps:
o Kinderen en jong volwassenen komen d.m.v. een training of clinic in aanraking
met boardsports zoals snowboarden, wakeboarden, longboarden en Stand Up
Paddle Surfing
o Aanschaf van de juiste (aangepaste) materialen ten behoeve van trainingen ,
clinics & camps
o Het trainen van kinderen en jong volwassenen voor internationale wedstrijden
en de Paralympische Spelen. Tijdens de trainingen in Snowworld en Summer &
Wintercamps komen talenten en pro-snowboarders (ook validen) bij elkaar om
van elkaar te leren, zowel fysiek als mentaal
 Informatiepakket:
o Flyers, posters, banners & beeldmateriaal over de Mentelity Foundation met als
doel mensen te informeren over sporten met een lichamelijke beperking
o Webclip(s)/DVD
 Website mentelityfoundation.org:
o Dé plek waar lotgenoten informatie kunnen vinden over de mogelijkheden die er
zijn, ondanks de lichamelijke beperking. Men kan o.a. lezen over:
 Initiator Bibian Mentel
 Sporten met een beperking
 Activiteiten van de Mentelity Foundation
 Info en contactgegevens van specialisten op het gebied van sporten met
een beperking, zoals prothesebouwers, fysiotherapeuten etc.
§ 5.4.1 Inkomsten en uitgaven
De Directie – Mevr. B.K. Mentel en bestuurslid – Dhr. E.R.P. Spee, zijn gemachtigd om
uitgaven uit de naam van de Mentelity Foundation te doen:
 Tot € 5.000,- Mevr. B.K. Mentel en/of Dhr. E.R.P. Spee
 Tussen € 5.000,- en 10.000,- Mevr. B.K. Mentel en/of Dhr. E.R.P. Spee

en 1 akkoord van bestuurslid
 Boven € 10.000,- Mevr. B.K Mentel en/of Dhr. E.R.P. Spee akkoord van minimaal 2
bestuursleden
De penningmeester ziet erop toe dat zowel de inkomsten als de uitgaven enkel betrekking
hebben op de Mentelity Foundation.
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6. CONTACTGEGEVENS
Mentelity Foundation
P/A Rijksstraatweg 105b
1396 JH Baambrugge
info@mentelityfoundation.org
mentelityfoundation.org
facebook.com/MentelityFoundation
Kamer van Koophandel: 4706491
RISN: 851409994
Rabobank: NL36 RABO 0104 1203 71 t.n.v. Stichting Mentelity Foundation
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I. Activiteitenkalender 2013 & 2014
DATUM

EVENTS & ACTIVITEITEN 2013
OMSCHRIJVING
DOELGROEP

Juni en september –
december 2013
mei 2013

Snowboard trainingen
indoor
Wintersport FUNdag

juni 2013

Wintersport FUNdag

16 juli 2013

Wakeboardclinic kabel

20 juli 2013

9 september 2013

Mentelity Sup Evenement
i.s.m. Gemeente
Wijdemeren &
Natuurmonumenten
Wakeboardclinic kabel

19 – 26 oktober 2013

SBX Summercamp

26/27 oktober 2013

De Hoogste Wintertijd
i.s.m. Nederlandse Ski
Vereniging & Johan Cruijff
Foundation
Verkoop Bluetribe
“Mentelity” helm
i.s.m. Bluetribe
Project “Jij de Baas”
i.s.m. diverse middelbare
scholen
Verkoop merchandise:
Boek “Met mijn goede
been uit bed”
Mentelity Bracelet

Oktober – december
2013
Hele jaar
Hele jaar
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AANTAL
PERS.

LOCATIE

Para-snowboard
talenten
Beginners
Para-snowboarders
Beginners
Para-snowboarders
Beginners &
gevorderden
Beginners &
gevorderden

Variabel
Variabel

SnowWorld
Zoetermeer/Landgraaf
SnowWorld Zoetermeer

Variabel

SnowWorld Zoetermeer

18

Lido Almere

60 – 80

Loosdrechtse Plassen,
Loosdrecht

Beginners &
gevorderden
Para-snowboard
talenten, Mentelity
Atleten, SBX Team,
Nederlandse selectie
SBX & Bondscoach
Beginners &
gevorderden

24
10

Down Under
Nieuwegein
Hintertux, Oostenrijk

70

SnowWorld Landgraaf

Divers

-

Online

1e jaars leerlingen

-

Diverse middelbare
scholen regio Oost

Divers

-

Online
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