
 

 

  

 
Bijzonder Aktief Oss, Bourgondiestraat 86 ,5346 RD Oss Telefoon 0412630608  

e-mail:h.zopfi@hccnet.nl  Bank: NL10RABO0140433953 KvK Oost-Brabant 41081893 
www.bijzonderaktief.nl 

 

 
 

Nieuwsbrief april 2015, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Volle bak bij het bowlen 
Of het te maken heeft met de onlangs verspreide flyers is niet duidelijk, maar we zien een flinke 
toename van het aantal bowlers. Liefst vier bewoners van het gezinsvervangende tehuis aan de 
Kromstraat tonen interesse. Daarmee komt het totaal aantal bowlers op de donderdagavond op 
zestien en dat is voorlopig ook het maximaal mogelijke aantal. We hopen er snel in te slagen een 
extra vrijwilliger te vinden. 
 
Penningmeester van het jaar 
Onze penningmeester Wim Loeffen hebben we voor zijn inzet voor Bijzonder Aktief genomineerd 
voor de verkiezing tot sportpenningmeester van het jaar. Daartoe is een motivatie ingediend 
waarin is uitgelegd dat deze penningmeester uiteraard zorgt voor een degelijk financieel beleid 
waarbij als eerste prioriteit de financiële laagdrempeligheid voor deelnemers van Bijzonder 
Aktief staat. Op bijzonder knappe wijze weet Wim het financieel jaarverslag en de jaarlijkse 
begroting vorm te geven. Naast het innen van de contributies en het verrichten van betalingen 
doet Wim echter nog veel meer voor de stichting. Hij stelt voor de zes sporten de sportagenda 
op, hij verzorgt de ledenadministratie, houdt de website bij, is lid van het dagelijks en algemeen 
bestuur en legt op gezette tijden een bezoekje af aan de vier locaties waar de sporten 
plaatsvinden.  Wim is een belangrijk en niet te missen persoon voor onze stichting. 
Om dat te onderstrepen, is het nu belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op onze 
penningmeester stemmen. Dat is vanaf 30 maart mogelijk via:  
www.penningmeestervanhetjaar.nl klik vervolgens op het kopje stemmen, vul Bijzonder Aktief in 
en klik op Wim Loeffen om je stem uit te brengen. Op 26 april sluiten de lijnen. Vervolgens zal de 
jury uit de top-250 penningmeesters (o.b.v. relatief aantal stemmen in verhouding tot aantal 
clubleden) de winnaar kiezen. De winnaar van penningmeester van het jaar 2015 wordt door de 
jury in mei bekendgemaakt. 
 
Clubheld: Stem op Jurgen I 
Voor de verkiezing clubhelden van de amateursport van het Algemeen Dagblad hebben wij 
Jurgen van der Heijden opgegeven. Jurgen is als jeugdlid bij het judo gekomen, is vervolgens 
doorgegroeid naar vrijwilliger en verzorgt nu zelf de judolessen bij Bijzonder Aktief. 
Stemmen op Jurgen als amateursporter van het jaar kan via de link: www.adclub.nl 
Vanaf 14 maart kan er gestemd worden. Als de link geopend is, Oss aanklikken en de naam van 
Jurgen van der Heijden invullen. 
 
Zaalsport  
Ook in de maand april bestaat de kans gratis kennis te maken met de zaalsport in de gymzaal van 
de Bernadetteschool.  
 
Avondwandelvierdaagse Oss 
Vanaf maandag 1 tot en met donderdag 4 juni vindt via KAKO de Avondwandelvierdaagse plaats. 
Als via Bijzonder Aktief deelnemers willen meelopen, dan moeten we allereerst de zekerheid 
hebben dat we per avond minimaal 3 vrijwilligers hebben. Opgeven daarvoor kan bij Francé, tel.  
0412-454205. 
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Tafeltennis: Uitwisseling met Swift uit Deventer 
Zondag 31 mei is de jaarlijkse uitwisseling tussen onze tafeltennissers en die van Swift uit 
Deventer. Het toernooi wordt gespeeld in de gymzaal van de Bernadetteschool. 
 
Sportdeelname 
Uit onderzoek blijk dat de sportdeelname van mensen met diverse beperkingen achter blijft bij 
die van mensen zonder beperking (Mulier Instituut, 2013). Factoren zijn bijvoorbeeld het niet 
mee kunnen komen met andere sporters en/of het reguliere aanbod, niet gestimuleerd worden 
om te gaan sporten of geen bekendheid van aansluitend sportaanbod. Een reden temeer te 
wijzen op het sportaanbod van Bijzonder Aktief. Daar kunnen mensen met een verstandelijke 
beperking op hun eigen niveau lichamelijk actief zijn. Sporten is niet alleen gezond, via sporten 
leg je ook contact met teamgenoten en ontwikkel je jezelf.s  
Sniet alleen gezond, via sporten leg je ook contact met leeftijdgenoten en ontwikkel je jezelf. Wanneer je lid 
bent van een vereniging kom je vanzelf in aanraking met teamgenoten en andere leden. 
 


