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Carnavalsavond
Op donderdag 27 februari hadden we een gezellig carnavalsfeest dat werd opgeluisterd door een
enthousiaste dj Luuk en tot twee keer toe een spetterend optreden van The Blue Band. Het was redelijk
druk in de kantine van korfbalvereniging DOT. Tijdens deze carnavalsavond werd Yvonne Loeffen bedankt
voor het vele werk dat ze jarenlang voor het bestuur van Bijzonder Aktief heeft gedaan. Haar werd een
cadeaubon overhandigd.
Vrijwilligers
Op dit moment hebben we 27 vrijwilligers, die zich nagenoeg wekelijks inzetten voor de begeleiding van
onze deelnemers.
Eén van hen is de coördinator sporten Harm van Zwam. Harm gaat deelnemen aan een bijscholing die is
bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van trainingen aan de
doelgroep sporters met een verstandelijke handicap. Deze vragen niet om een speciale, maar wel om een
aangepaste benadering. Als trainer-coach is het de taak om voor alle deelnemers een veilig sportklimaat
te creëren. Het geeft enorm veel voldoening als je je kunt verplaatsen in de belevingswereld van sporters
met een verstandelijk handicap en daar op een passende manier mee om weet te gaan. Het verloop van
sporten is over het algemeen minder voorspelbaar en overzichtelijk, zodat men van tevoren niet goed
weet wat er kan gaan gebeuren. Deze bijscholing leert hoe men daar als sportleider op de juiste manier
over kan communiceren, zaken kan concretiseren en daar waar nodig en mogelijk structuur kan bieden.
Meer vrijwilligers
Om te voorkomen dat onze deelnemers tijdens het sporten de begeleiding door een vrijwilliger missen, is
het wenselijk dat we enkele reserve vrijwilligers hebben. Daarmee bedoelen we mensen op wie we een
beroep kunnen doen om incidenteel eens in te vallen als de vaste begeleider niet kan komen door ziekte
of welke andere reden dan ook.
Hopelijk kunnen jullie mensen daar enthousiast voor maken.
Laat het a.u.b. weten, als je iemand weet op wie we een beroep kunnen doen.
Vergaderingen
Het algemeen bestuur van de “Bijzonder Aktief” vergadert zo’n 10 keer per jaar.
Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats in Wijkcentrum De Kortfoort,
Floraliastraat 93 te Oss. Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur worden steeds de
bestuursleden en de coördinatoren uitgenodigd.
Behalve een algemeen bestuur is er ook een dagelijks bestuur, dat bestaat uit voorzitter, secretaris en
penningmeester.
De structuur van de vergadering van het algemeen bestuur ziet er als volgt uit:
1. opening
2. vaststelling agenda
3. mededelingen
4. notulen De notulen worden met de agenda meegezonden. Ter vergadering zijn reacties inzake de
redactie mogelijk. Naar aanleiding van de notulen kunnen opmerkingen gemaakt worden en/of
vragen gesteld worden.
5. post in/post ui/e-mails De bestuursleden ontvangen een lijst van ingekomen stukken. Mochten
voorzitter en/of secretaris van mening zijn dat bepaalde stukken besproken dienen te worden,
dan zullen zij deze stukken apart agenderen. Mochten de bestuursleden bepaalde stukken ter
inzage wensen, dan kan men dat aangeven en zal de secretaris een kopie van deze stukken aan de
betreffende bestuursleden doen toekomen.
6. stand van zaken sporten Op zich is dit het meest belangrijke onderdeel van de vergadering,
waarbij de coördinatoren van de sporten een actueel beeld schetsen.
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7. overige agendapunten Hier komen actuele zaken aan bod zoals het jaarverslag; het financieel
jaarverslag; de deelname aan uitwisselingen e.d.
8. rondvraag
9. sluiting
Dit laatste artikel over de vergaderingen komt uit het Huishoudelijk Reglement. Als u dit volledig wilt
lezen, ga dan naar onze website.
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