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Nieuwsbrief november 2017, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Verhoging deelnemersbijdrage 
Ondanks gestegen kosten hebben we de afgelopen jaren de deelnemersbijdrage niet verhoogd. 
Het bestuur ziet zich echter nu wel genoodzaakt vanaf 2018 een verhoging van € 5,- per jaar door 
te voeren voor zwemmen, zaalsport, tafeltennis en judo. De bijdrage, die per halfjaar wordt 
geïnd, gaat derhalve van € 37,50 naar € 40,00. 
Voor fitness en bowlen komen vooralsnog geen prijsverhogingen. 
Hoewel de deelnemersbijdrage wordt verhoogd, blijven we nog steeds financieel laagdrempelig.  
 
Nieuwe deelnemers 
Nieuwe sporters zijn altijd welkom. De eerste lessen zijn zelfs gratis om kennis te maken. 
Soms is bij bepaalde sporten een wachtlijst, maar bij fitness op dinsdag, zaalsport en judo 
kunnen direct nieuwe deelnemers geplaatst worden. 
 
Tafeltennisuitwisseling met Swift uit Deventer  
Het Frits Tafeltennis Toernooi is op zondag 1 oktober goed verlopen. Er was genoeg steun van 
vrijwilligers en ook was er voldoende publieke belangstelling. Daarbij waren ook mensen die voor 
het eerst een kijkje kwamen nemen. 
Alle deelnemers leverden knappe prestaties en uiteindelijk bleek Jorrit van het team van Swift uit 
Deventer deze middag de beste tafeltennisser te zijn en heel knap waren de tweede, Rex, en 
derde plaats van Henri. 
Een volgend treffen met Swift zal waarschijnlijk rond maart in Deventer plaatsvinden. We denken 
erover om dan enkele speciale prijzen uit te reiken. 
 
Judo 
Rondom de organisatie van het judo waren enkele problemen gerezen. Inmiddels zijn die 
opgelost. Walter van Well kan zich blijven concentreren op het verzorgen van de judolessen. Ben 
de Groot komt erbij als coördinator en zal tijdens de bestuursvergaderingen vooral de belangen 
van judo behartigen. 
 
Special Olympics 2018 
De Achterhoek is op 8, 9 en 10 juni 2018 de gastheer van de  Special Olympics Nationale Spelen.  
Op deze spelen zijn alle sporters met een verstandelijke beperking welkom, ongeacht niveau of 
eerdere prestaties. Ruim 2.500 deelnemers zullen meedoen aan 21 verschillende takken van 
sport op 14 verschillende locaties. Daarbij krijgen ze steun van heel veel vrijwilligers en coaches. 
Net als bij de Olympische Spelen is er een openingsceremonie en in het Special Olympics Dorp 
(Groenlo) brandt drie dagen lang de Special Olympics vlam.  
Ook Bijzonder Aktief zal van de partij zijn. De voorbereidingen zijn al begonnen met het zoeken 
van sponsoring. Tips zijn welkom. 
 
Sinterklaasavond 
Voor de jaarlijkse sinterklaasavond komt nog een aparte uitnodiging. Noteer reeds de datum: 
Donderdag 30 november in de kantine van korfbalvereniging DOT aan de Macharenseweg. 
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Hartelijk dan aan hen die hun stem op Bijzonder Aktief hebben uitgebracht bij de Rabobank  
Clubkas Campage. In de nieuwsbrief van december zullen we kunnen melden welk bedrag dat 
heeft opgeleverd. 
 
Ondersteuning 
Als iemand met bepaalde vragen zit over vervoers-, subsidieregelingen, juridisch advies, 
sportmogelijkheden e.d. dan zijn de volgende websites belangrijk om te raadplegen: 
http://www.gehandicaptensport.nl/ en https://www.sport-expertise-centrum.nl 
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