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Sinterklaasfeest 
Donderdagavond 3 december vanaf 19.00 uur zijn alle deelnemers, ouders vrienden, bekenden 
en vrijwilligers welkom op het Sinterklaasfeest in de kantine van DOT aan de Macharenseweg.  
 
Vrijwilligersavond gemeente Oss 
Elk jaar biedt de gemeente een bedankavond aan vrijwilligers aan. Tijdens een voorstelling in De 
Lievekamp wordt tevens de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Die uitverkiezing gaat uit de 
zes winnaars van een Gouden Oogappel in 2015. Namens Bijzonder Aktief heeft Yvonne Loeffen 
ook een Gouden Oogappel gekregen. We zijn op vrijdagavond 11 december dus reuze benieuwd 
of zij misschien tot vrijwilliger van het jaar gekozen zal worden. 
 
EHBO avond 
Dinsdag 10 november verzorgden Hans en Yvonne Bakker, coördinatoren bij het bowlen, op 
professionele wijze een EHBO clinic voor vrijwilligers van Bijzonder Aktief en overige 
belangstellenden. Een aantal van onze vrijwilligers had van deelname afgezien, omdat ze op hun 
bedrijf al bedrijfshulpverlening volgen (BHV). De wel aanwezige personen in Buurthuis Kortfoort 
konden volop oefenen met mond- op mondbeademing, reanimeren, stabiele zijligging, verbinden 
en het werken met een AED. 
 
In 2015 
Het aantal deelnemers aan de zes sporten ligt vrij stabiel tussen 75 en 80. Daarbij is het 
opvallend dat zowel fitness als bowlen steeds meer deelnemers trekken. Daar staat tegenover 
dat het aantal bij judo daalt. Bij alle sporten zijn altijd minimaal 2 vrijwilligers die onze sporters 
begeleiden. Het plezier beleven aan het sporten staat voorop.  
Bij de bestuursvergaderingen van Bijzonder Aktief zijn niet alleen de 5 bestuursleden maar ook 
de coördinatoren van de diverse sporten nauw betrokken. In elke vergadering wordt ruime 
aandacht geschonken aan de diverse sportonderdelen en de op handen zijnde sociale 
activiteiten. Er worden subsidies aangevraagd bij de gemeentes Oss, Bernheze en Landerd en 
planningen voor 2016 worden gesmeed. Om iedereen van ontwikkelingen op de hoogte te 
houden, wordt maandelijks een nieuwsbrief verzorgd en wordt de website up to date gehouden. 
 
2016 
Ook in 2016 wil Bijzonder Aktief op de eerste plaats aan haar deelnemers een groot aantal 
reguliere sportactiviteiten aanbieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Voor 
iedere sport- en sociale activiteit wordt door het bestuur een vrijwilliger aangewezen als 
coördinator. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en verschaffen mondelinge en schriftelijke 
informatie aan zowel ouders, verzorgers van de sporters, de sporters en de vrijwilligers. 
Op de tweede plaats biedt Bijzonder Aktief een aantal aan sport verwante extra activiteiten aan 
en bovendien organiseert zij enkele sociale activiteiten.  
Een speciale bijzonderheid in 2016 wordt de deelname aan de Special Olympics in Nijmegen. 
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