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Nieuwsbrief februari 2018, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Herinnering aan carnaval 
De carnavalsavond is op donderdag 1 februari van 19.00 tot 21.30 uur in de kantine van 
korfbalvereniging DOT aan de Macharenseweg. Alle deelnemers en hun begeleiders zijn van 
harte welkom. 
Alle evenementen en data van sporten zijn op te website te vinden in Sportkalender 2018. 
 
Huisregels bij het zwemmen 
Wanneer iemand onverhoopt niet kan zwemmen, dan graag afmelden per e-mail bij Francé via: 
francevanderwielen@kpnmail.nl of via 06 29 38 54 72 (Francé). 
  
Het is de bedoeling op zaterdag aanwezig te zijn om 9.45 uur en vanaf 9.50 uur is er toegang tot 
de kleedkamers. Om 10.00 uur gaat deur van de kleedkamer op slot. Waardevolle spullen gaan in 
een tas mee naar het bad. Omdat de vloer glad is, gaan we niet rennen; ballen niet gooien of 
schoppen vanaf de kant om te voorkomen dat iemand waarvoor hij niet bedoeld is de bal op zijn 
gezicht of hoofd krijgt; de dames dragen een badpak. 
Om 11.00 uur gaat de bel op het bad en gaan we omkleden. 
 
Special Olympics 
We hebben tien atleten en vier begeleidende coaches ingeschreven voor deelname aan de 
Special Olympics in De Achterhoek begin juni. Aan de atleten vragen we bij inschrijving een 
borgsom. Wanneer we voldoende sponsoring voor het evenement weten te vinden, zal die 
borgsom terugbetaald worden. In voorgaande jaren is het steeds gelukt voldoende sponsoring te 
verwerven en we hopen dat ook deze keer dat weer gaat lukken. 
 
Beleidsplan 
Voor de periode 2018-2022 heeft het bestuur de voorgestelde ontwikkelingen in een beleidsplan 
samengevat. Het gehele plan is te lezen op onze website. Enkele onderdelen eruit: 
Instandhouding van Bijzonder Aktief 
Bijzonder Aktief is en blijft een zelfstandige stichting waarbij vrijwilligers zes sporten en enkele 
sociale activiteiten organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.  
In alles staan het meedoen en plezier beleven centraal. Er is geen sprake van wedstrijdsport. 
Bijzonder Aktief heeft een algemeen bestuur. Aan de vergaderingen wordt deelgenomen door de 
coördinatoren van de diverse sporten. 
Er is binnen de stichting sprake van een redelijk stabiel aantal deelnemers. Schommelingen in het 
deelnemersbestand kunnen zich evenwel voordoen. Het is zaak alert te zijn op het werven van 
nieuwe deelnemers. Daarbij is het van belang oog te hebben voor het feit dat mensen met een 
verstandelijke beperking veelal niet uit zichzelf bereid zijn tot het actief deelnemen aan sporten 
of sociale groepsactiviteiten. Het is daarom zeer belangrijk bij het werven van nieuwe 
deelnemers zich vooral te richten tot ouders en begeleiders van de woongroepen. 
Samenwerking met vergelijkbare instellingen 
Bijzonder Aktief stelt zich open op naar verenigingen of instanties die met haar een vorm van 
samenwerking zoeken. Daarbij is voorwaarde dat er overlap is qua doelgroep en  voordat 
Bijzonder Aktief op een verzoek tot samenwerking ingaat, is het absoluut noodzakelijk dat heel 
duidelijk is waar Bijzonder Aktief voor staat.  
Samenwerking kan voordelen opleveren ten opzichte van deelnemers en vrijwilligers en die  
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samenwerking kan zowel betrekking hebben op uitbreiding van het aantal sporten als op 
uitbreiding van de sociale activiteiten. 
Mochten we met een andere instantie gaan samenwerken, dan gaat daar intern overleg met 
betrokkenen aan vooraf.  
Vernieuwingen, verfrissingen binnen Bijzonder Aktief 
Bijzonder Aktief staat open voor uitbreiding van het aantal sporten en activiteiten. Het 
integreren van eventuele nieuwe activiteiten moet daarbij met de nodige zorg gebeuren. Het zal 
onvermijdelijk zijn dat nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken. Dat lukt niet eenvoudig via een  
melding bij Steunpunt Vrijwilligers, maar zal veeleer een kwestie zijn van een persoonlijke 
benadering van die potentiële nieuwe vrijwilligers. 
                                                                                                                                                                                                                                      
  


