Nieuwsbrief december 2016, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Gevraagd mannelijke begeleiders bij zwemmen
Bij het zwemmen op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in het Golfslagbad kunnen we
nog enkele enthousiaste mannelijke begeleiders gebruiken. Het assisteren en overzicht houden
bij de grote groep deelnemers is tijdens het zwemmen van groot belang. Ook in de kleedruimte
van de heren is toezicht nodig. Aan potentiële vrijwilligers vragen we een Verklaring Omtrent het
Gedrag. Die kan via Bijzonder Aktief kosteloos aangevraagd worden. Als vrijwilliger werk je mee
aan het fysiek, maar ook mentaal fitter maken van de deelnemers, zodat zij met meer
zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld in het leven staan. Als vrijwilliger word je uitgenodigd
voor alle bijzondere activiteiten van de stichting.
Aanmelden kan via: info@bijzonderaktief.nl
Terugblik op Sinterklaasfeest
Op donderdagavond 1 december waren veel deelnemers, ouders vrienden, bekenden en
vrijwilligers te gast bij het Sinterklaasfeest in de kantine van DOT aan de Macharenseweg. Het
was er een gezellige drukte. Sint bracht een bezoek en was daarbij vergezeld door twee Pieten.
Sint bleek niet alleen bijster goed op de hoogte te zijn van de sportactiviteiten van Bijzonder
Aktief, maar ook van de aparte prestaties en de nevenactiviteiten.
Als verrassing voor de aanwezigen had Sint gezorgd voor twee verrassingen. De muzikale
opluistering werd ook deze keer weer prima verzorgd door dj Luuk, die we meteen gevraagd
hebben voor de carnavalsavond op 16 februari.
Gesprek met medewerkster gemeente Oss
De gemeente Oss wil met een open blik kijken naar de huidige wens en problematieken van de
sportverenigingen en van mensen met een beperking. Daarvoor hebben zij als gemeente een
trainee sportbeleidsmedewerker, Eline van der Perk, aangenomen die gehandicaptensportbeleid
vorm zal gaan geven. Met die trainee is contact geweest. Het gesprek met Eline ging over de
problemen waar wij als Stichting Bijzonder Aktief tegen aanlopen. Daarbij zijn genoemd:
Het communicatieprobleem; hoe bereik je de sporters middels hun ouders/begeleiders
Het vervoerprobleem; de taxi komt vaak te vroeg of te laat
Het vinden van geschikte vrijwilligers; denk aan de zoektocht naar een nieuwe judocoach
Hoe weten ouders van potentiële deelnemers Bijzonder Aktief te vinden.
Het was heel nuttig dat wij vanuit Bijzonder Aktief aan hebben kunnen geven waar behoefte aan
is of komt. Dan blijkt dar er ook behoefte is aan verdere informatie van ouders. Daarvoor zijn
enkele ouders benaderd.
RABO Clubkas Campage
We hadden in totaal 77 stemmen en dat is goed voor € 385, een leuk bedrag. Hartelijk dank aan
ieder die een stem op Bijzonder Aktief heeft uitgebracht.
Terugblik EHBO clinic
Voor geïnteresseerde vrijwilligers van Bijzonder Aktief verzorgden Hans en Yvonne Bakker op 15
november een bijzonder leerzame EHBO clinic. De aanwezigen in Buurthuis Kortfoort zijn weer
op de hoogte gebracht van de nieuwste verbandmiddelen en zij konden daarmee volop oefenen.
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Tafeltennistoernooi
Op 6 november werd deelgenomen aan het jaarlijks toernooi van Swift in Deventer.
Alle deelnemers hebben goed gepresteerd en een leuke middag gehad waarbij Rex deze keer de
Frits Bokaal heeft gewonnen. In april 2017 volgt waarschijnlijk weer een wedstrijd tegen Swift in
Oss.
Stagiaires
In deze periode hebben we maar liefst drie stagiaires. Eén meisje vervult haar maatschappelijke
stage voor de middelbare school. Zij helpt bij het zwemmen. De andere twee volgen hun
opleiding aan het CIOS. Eén assisteert bij fitness op dinsdag en het bowlen, nummer twee gaat
alle sporten bezoeken. We zijn bezig een erkenning als een soort leerbedrijf te verwerven, een
zogenaamde SBB erkenning. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
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