Nieuwsbrief mei 2016, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Deelname aan thema avond
Op initiatief van ouders van leerlingen op de HUB school Rosmalen vond op 4 april een thema
avond over vrijetijdsbesteding plaats. Tijdens een markt konden ouders en leerlingen zich laten
informeren. Als aanbieder van sportmogelijkheden in Oss was Bijzonder Aktief aanwezig, evenals
bijvoorbeeld GESPOSS en roeivereniging AROSS. Voor de activiteiten van onze stichting was veel
belangstelling. Of dat nieuwe deelnemers oplevert, moeten we nog afwachten. Er werden in elk
geval veel contacten met andere instanties gelegd en dat kan erg waardevol zijn.
Tafeltennisuitwisseling met Swift
Niet zoals eerder vermeld in Deventer maar in Oss was op zondag 24 april de traditionele
tafeltennisuitwisseling met Swift. Omdat in Deventer de uitwisseling geen doorgang kon vinden,
werd op het laatst uitgeweken naar de sportzaal van de HUB school Oss. Het daar gespeelde Frits
Toernooi is goed verlopen en het was erg gezellig. Qua drinken en traktaties werden de sporters
goed bedeeld. Iedereen had goed gespeeld. In poule A werd Rex de winnaar, in poule B was dat
Rick en in poule C was de overwinning voor Marloes.
Namens Harm worden het tafeltennisteam bedankt voor de goede inzet en het plezier waarmee
werd gespeeld en de vrijwilligers voor hun goede zorgen.
Waarschijnlijk in oktober vindt de return in Deventer plaats.
Schenking
Als Stichting Bijzonder Aktief verkrijgen we onze inkomsten vanuit gemeentelijke subsidie en
bijdragen van de deelnemers. Onze kosten bestaan voornamelijk uit het huren van de diverse
locaties waar de sporten plaatsvinden en beheerskosten. De deelnemerscontributie houden we
zo laag mogelijk, zodat de financiële bijdrage hopelijk geen belemmering voor deelname zal
vormen. Behalve de mogelijkheid van deelname aan de zes sporten proberen we voor onze
sporters ook deelname aan bijzondere gebeurtenissen mogelijk te maken. Dit jaar hebben we
bijvoorbeeld ingeschreven voor de Special Olympics 2016 in Nijmegen. Bij zo’n inschrijving gaan
we altijd op zoek naar het werven van extra inkomsten via externe bronnen. Voor de bekostiging
van deelname aan de Special Olympics in Nijmegen hebben we succesvol een beroep gedaan op
een stichting, die verder onvermeld wil blijven. Ons verzoek werd gehonoreerd met een
schenking van € 750 en daar zijn we zeer dankbaar voor.
Sponsoring shirts door Total Pack Oss
Onze sporters en hun begeleiders worden door Bijzonder Aktief voor hun deelname aan de
Special Olympics met speciale poloshirts uitgedost. Tijdens het defilé, de openingsceremonie, de
wedstrijden en de officiële afsluiting zullen ze duidelijk herkenbaar zijn aan het logo van
Bijzonder Aktief op de shirts. Tevens zal op die shirts het logo staan van Total Pack.
Total Pack Oss, aan de Romeinenweg, voor het verpakken van producten is een snelgroeiend,
flexibel ingesteld verpakkingsbedrijf op het gebied van tailor-made verpakken. Van assemblage
in een combinatieverpakking tot handmatig en machinaal verpakken en van beheer tot
transport. We zijn heel gelukkig en dankbaar voor de sponsoring door Total Pack. Met de eerder
vermelde schenking en de sponsoring kunnen we als stichting de deelnamekosten aan de Special
Olympics dekken. Binnenkort zal de uitreiking van de shirts plaatsvinden.
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Ophalen accreditatie SO
Ter voorbereiding op de Special Olympics is zaterdag 11 juni 2016 de accreditatiedag. De coaches
ontvangen belangrijke informatie (programmaboekjes, speelschema’s) en accreditatiepassen.
Daarnaast is er praktische informatie over het verblijf in het Special Olympics Dorp, het vervoer,
de maaltijden, de openingsceremonie en natuurlijk de sporttoernooien zelf.
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