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Nieuwsbrief februari 2017, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Data uit het jaarverslag 2016 
Ieder jaar wordt afgesloten met een jaarverslag. Dan blijkt dat ook in 2016 Bijzonder Aktief haar 
gestelde doelstellingen ten aanzien van zowel de sport- alsmede de extra en sociale activiteiten 
heeft behaald. Door de inzet van de vaste groep vrijwilligers is het opnieuw mogelijk gebleken de 
deelnemers nagenoeg wekelijks de zes verschillende sporten aan te blijven bieden.  
 
In onderstaand overzicht zien we het aantal deelnemers aan de sporten per december 2016. 
 

Tafeltennis Judo Fitness dinsdag Fitness dond. Bowlen Zaalsport Zwemmen 
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We kunnen concluderen dat met name bij de zaalsport het aantal deelnemers in het afgelopen 
jaar flink is gestegen. De jongste deelnemer bij Bijzonder Aktief is geboren in 2004, de oudste 
stamt uit 1935. 
Bij judo, zaalsport, zwemmen en tafeltennis zijn nieuwe deelnemers direct te plaatsen. 
 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
Bijzonder Aktief vraagt aan nieuwe vrijwilligers een VOG. Daarmee wil de stichting de zekerheid 
hebben dat we kunnen werken met mensen van onbesproken gedrag. 
Wij maken gebruik van de regeling die het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor gratis 
VOG’s voor vrijwilligers. De regeling is voor 2017 verlengd. Organisaties waarvan vrijwilligers 
werken met minderjarige kinderen en/of mensen met een beperking kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Daarbij heeft onze organisatie aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 

 De organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers; 
 staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
 heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt 
 is geen welzijnsorganisatie, school, BSP, TSO of peuterspeelzaal 
 de voor uw organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet op grond van andere wet- of 

regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen. 
En onze organisatie heeft een preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen met een aannamebeleid voor vrijwilligers. 
 
Herinnering 
De carnavalsavond is op donderdag 16 februari van 19.00 tot 21.30 uur in de kantine van 
korfbalvereniging DOT aan de Macharenseweg. Er volgt nog een aparte uitnodiging. 
 
Gemeentelijk beleid sporten voor mensen met beperking 
De gemeente Oss maakt deelname van mensen met een beperking aan sporten tot speerpunt 
van haar beleid. Aan alle verenigingen en instellingen die sporten aanbieden is gevraagd hun 
visie te geven over aangepast sporten en de problemen en behoeftes die er zijn rondom dit 
onderwerp. Op 2 februari werden de eerste bevindingen gepresenteerd. Duidelijk is dat 
gestreefd wordt naar de mogelijkheid tot sporten of bewegen door alle mensen met een 
beperking; inzicht in sportbehoeftes en het eenvoudig maken van het vinden van de meest 
gepaste sport.  
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