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Allereerst de beste wensen in 2018 voor onze sporters, 
vrijwilligers, ouders en overige begeleiders 

 

 
 
In 2017 (enkele onderdelen uit het jaarverslag 2017, dat binnenkort in zijn geheel op onze 
website te vinden zal zijn) 
 
Het kalenderjaar 2017 voor Bijzonder Aktief kende even een moeilijke periode toen het 
onderdeel judo niet naar wens verliep. Door gezamenlijke inspanningen van ouders en 
vrijwilligers werd voor een andere structuur gekozen en daardoor kon ook judo gelukkig 
voortgezet worden. De judocoach kan zich met de hulp van een tweetal vrijwilligers 
concentreren op het geven van judo en een ouder neemt de coördinatie van alle lopende zaken 
op zich.    
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de stichting in de komende jaren is dat de 
samenstelling van een beleidsplan is opgestart. Een werkgroep gaat er voor zorgen dat het plan  
in het begin van 2018 afgerond zal worden. Daarna is ook het beleidsplan integraal te vinden op 
de website.   
Data 
Het aantal deelnemers aan de sporten per december 2017 
 

Tafeltennis Judo Fitness dinsd. Fitness dond. Bowlen Zaalsport Zwemmen 

10 8 6 11 16 8 33 

Bij judo, zaalsport, fitness en tafeltennis zijn nieuwe deelnemers direct te plaatsen. 
 
2018 
Ook in 2018 wil Bijzonder Aktief op de eerste plaats aan haar deelnemers een groot aantal 
reguliere sportactiviteiten aanbieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de hulp van 
vrijwilligers. Op de tweede plaats biedt Bijzonder Aktief een aantal aan sport verwante extra 
activiteiten, zoals deelname aan sportuitwisselingen. Bovendien organiseert zij enkele sociale 
activiteiten, bijvoorbeeld carnaval, sint en rommelmarkt. En de voorbereidingen op deelname aan 
de Special Olympics 2018 in De Achterhoek zijn opgestart. 
 
Uit het aantal deelnemers blijkt dat Bijzonder Aktief voorziet in de behoefte van mensen met een 
verstandelijke beperking tot het sporten met mensen die eveneens een verstandelijke beperking 
hebben. De meeste deelnemers van Bijzonder Aktief voelen zich het best op hun gemak bij 
verwante mensen, waarbij ze zich ook ondersteund weten door de vaste structuur die geboden 
wordt door bekende vrijwilligers. 
 

http://www.bijzonderaktief.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=nieuwjaar+&id=17EF3582BC858FA246A9C2D7716F8F28D01109EA&FORM=IQFRBA
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De herkenbare structuur en de begeleiding door vaste vrijwilligers bij het grote aanbod sport- en 
sociale activiteiten maken van Bijzonder Aktief nog steeds een unieke, regionale, recreatieve, 
omni sportinstelling. 
 
Bij Bijzonder Aktief staat voor onze sporters het plezier beleven voorop.  
 
Zie de Sportkalender 2018 op onze website voor de juiste begindata van de diverse sporten. 
De jaarlijkse carnavalsavond staat gepland op donderdag 1 februari. Daar komt nog een aparte 
uitnodiging voor. 
 


