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Projectplan: TeamNL PCH 2023 – 2026 
“Dromen in mogelijkheden.” 

 
Betekenis voor de doelgroep 
Powerchair Hockey (PCH) is meer dan alleen sport. Het biedt een platform waarbij kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen met een ernstige lichamelijke beperking van elkaar leren hoe zij zichzelf in het dagelijkse leven 
en de maatschappij kunnen ontwikkelen. Kan je naar school, later studeren en werken of een gezin stichten? 
Waar dit op het eerste gezicht onmogelijk lijkt, laten spelers van TeamNL PCH zien dat het kan. Hun 
gedrevenheid maakt ze tot de perfecte rolmodellen voor deze doelgroep. Kortom, PCH is een geweldig middel 
om een bijdrage te leveren aan het volledig participeren in de inclusieve samenleving. Zelfvertrouwen, teamwork, 
communicatie en doorzettingsvermogen, maken dat iedere sporter zich door PCH beter ontwikkelt als persoon en 
daarbij ook de maatschappelijke zelfredzaamheid vergroot. TeamNL PCH brengt de meest getalenteerde spelers 
uit de Nederlandse competitie samen om te komen tot topprestaties. Het team bestaat uit spelers in de 
leeftijdscategorie ongeveer tussen 16 en 35 jaar. Allen maken door hun ernstige lichamelijke beperking dagelijks 
gebruik van een elektrische rolstoel en hebben ondanks hun beperking de ambitie de beste te zijn in hun sport. 
 
Europees Kampioenschap 2024 
Het eerstvolgend titeltoernooi waar onze pijlen op zijn gericht vindt plaats in het najaar 2024. In Denemarken 
wordt dan het Europees Kampioenschap PCH georganiseerd. Om deel te nemen aan dit toernooi is er veel geld 
nodig voor de voorbereidingen en de noodzakelijke faciliteiten, zoals een aangepaste trainings -en 
verblijfsaccommodatie, deelnamen aan tussentijdse toernooien, begeleiding/verzorging van spelers (vrijwilligers), 
de reis en het transport van de elektrische sportrolstoelen, etc.  
 
Jong Oranje belangrijk voor de toekomst 
Door activiteiten te organiseren, willen wij jonge spelers bereiken. Met talententrainingen willen wij het hockey 
naast de bestaande competitie nog leuker en aantrekkelijker maken. Jonge spelers perspectief bieden op 
aansluiting bij het nationale team, door hen op een hoger niveau te trainen en zo mogelijk wedstrijden aan te 
bieden van hun geliefde sport.  
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze activiteiten 
Onze sporters zijn voor de dagelijkse levensbehoefte afhankelijk van zorg en ondersteuning. Veel van de jonge 
spelers wonen nog thuis en worden door hun ouders verzorgd. Voor de ontwikkeling van de spelers vinden wij het 
belangrijk dat zij zich kunnen ontplooien zonder afhankelijk te zijn van hun ouders. Daarom werken wij met een 
vast begeleidingsteam van (jonge) vrijwilligers. Hierdoor leren spelers automatisch zelfstandig te participeren 
onder leeftijdsgenoten en zelf verantwoordelijkheid nemen over hun leven, zonder continu onder toezicht te staan 
van hun ouders. Hiermee bevorderen wij, ondanks hun afhankelijkheid door hun lichamelijke beperking, ook de 
zelfstandigheid in het dagelijks leven. 
Ons team van vrijwilligers bestaat uit een gevarieerd gezelschap, zo hebben wij binnen het team een arts, 
fysiotherapeuten, verzorgenden, maar ook iemand voor de technische ondersteuning om alle sport rolstoelen 
rijdend te houden. Deze groep mensen is voor ons onmisbaar en superbelangrijk. 
 
Financiën 
PCH heeft geen Paralympische status en NOC-NSF en KNHB stellen géén budget beschikbaar voor het 
Nederlands team en het talent ontwikkelingsprogramma. Ondanks het ontbreken van ondersteuning willen wij via 
stichting Orange & Wheels samen met de spelers en hun directie omgeving, door middel van crowdfunding, het 
benaderen van sponsoren en/of fondsen en allerlei acties de hoogwaardige prestaties en ontwikkeling van deze 
spelers met een ernstige lichamelijke beperking toch mogelijk maken.  
 
Vraag aan uw fonds/organisatie 
De kosten in onze begroting zijn jaarlijks geraamd op een bedrag van iets meer dan €50.000. Dat is heel veel 
geld en dat realiseren wij ons. De doelgroep maakt het dat PCH een kostbare sport is. Denk hierbij aan veel 
verzorging en aangepast vervoer en accommodatie. Wij proberen dit bedrag binnen te halen via langdurige 
partnerships, fondsenwerving en sponsoring. Uiteraard willen wij hier ook iets voor terug doen. Onze spelers en 
staf zijn beschikbaar voor promotionele activiteiten, storytelling e.d., mocht dit op prijs gesteld worden.  
 
Wij zouden graag een beroep willen doen op uw fonds/organisatie en met u in gesprek willen over maatwerk 
mogelijkheden.  
 
 


