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Clubkas campagne 
Ook dit jaar hebben weer mensen op Bijzonder Aktief gestemd, waarvoor onze hartelijke dank. 
Van de Rabobank Clubkas Campagne hebben we vernomen dat we 38 stemmen hebben 
verworven en kunnen we een bedrag van € 228,00 tegemoet zien. Het bedrag is weliswaar lager 
dan in 2013, maar het is toch weer meegenomen in de fase waarin we alle enkele jaren moeten 
constateren dat we jaarlijks een tekort op onze begroting hebben. 
 
Declaratie kosten VOG 
In de strijd nauwkeurig op de uitgavenkosten te letten hebben we gelukkig achterhaald dat de 
kosten voor VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) digitaal te declareren zijn bij het ministerie van 
justitie. Aan onze nieuwe vrijwilligers vragen wij altijd of zij een VOG kunnen overleggen. Zij 
staan immers in nauw contact met onze deelnemers en dan is het fijn te weten dat de 
vrijwilligers boven elke twijfel verheven zijn. Voor de penningmeester is het vervolgens nuttig de 
gemaakte kosten (€ 30,05 per verklaring) terug te kunnen ontvangen. 
 
Sinterklaasfeest 
Donderdag 27 november was Sint Nicolaas en een tweetal Pieten te gast op onze feestavond in 
de kantine van Korfbalvereniging DOT aan de Macharenseweg. Vooraf hadden we de zaal een 
compactere indeling gegeven dan voorheen gebruikelijk was. Dat bleek een goede vondst. 
Dj Luuk hield de stemming er goed in. De opkomst van deelnemers en hun ouders/verzorgers of 
familieleden was redelijk. Sint wist te vertellen dat we recentelijk enkele nieuwe deelnemers en 
vrijwilligers hebben, maar ook dat er zowel voor deelnemers en zeker voor vrijwilligers nog 
ruimte voor uitbreiding is. 
   
Zaalsport 
Op donderdagavond is in de gymzaal van de Bernadetteschool van 19.00 tot 20.00 uur zaalsport. 
Je kunt het ook een sport instuif noemen, waarbij elke les wordt gekozen uit de vele sport- en 
bewegingsmogelijkheden. Dit gebeurt in allerlei variaties en spelvormen onder leiding van twee 
vaste coördinatoren. Er is daarbij nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 
 
Doorgeven van wijzigingen 
Wil ieder zo vriendelijk zijn een nieuw huisadres, telefoonnummer, e-mailadres enz. door te 
geven aan onze administratie. Er staat een contactformulier op onze website: 
www.bijzonderaktief.nl  
 
Kerst en nieuwjaar staan nog voor de deur, maar noteer al de datum voor het Bijzonder Aktief 
Carnavalsfeest: donderdagavond 12 februari in de kantine van Korfbalvereniging DOT aan de 
Macharenseweg. 
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