
 

 

Augustus/september 2018 

Nieuw seizoen                                                                                                                                       

Vanaf 20 augustus zijn we weer gestart met een aantal sporten.                                                 

De meest opvallende start is gemaakt bij het judo. We hadden een nieuwe coach gevonden, 

nadat W. zich had afgemeld. Helaas trok de nieuweling zich al snel weer terug vanwege zijn 

schoolverplichtingen. Daarop hebben we het judo voorlopig stilgelegd om allereerst te gaan 

zoeken naar een stabiele oplossing. Daarvoor kunnen we alle hulp gebruik en iedere 

suggestie is welkom. WIE HELPT BIJZONDER AKTIEF AAN EEN GOEDE JUDOCOACH. 

Deelname RABO Clubkas Campagne                                                                                                                          

Deze keer proberen we via deelname aan de RABO Clubkas Campagne geld te verkrijgen om 

een start te maken voor het opzetten van een weerbaarheidscursus voor onze deelnemers.     

Ook willen we onze vrijwilligers nieuwe tenues geven.  

Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze 

kunnen stemmen. Van dinsdag 11 september tot en met maandag 24 september 2018 

brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een 

warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal één stem op 

dezelfde vereniging mag worden uitgebracht. 

Let op: voorheen mochten leden ook minder dan vijf stemmen uitbrengen. Maar dit jaar is 

dat een must. Een andere wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat leden hun stemmen 

verplicht over vijf verschillende stichtingen en verenigingen moeten verdelen. Twee 

stemmen uitbrengen op dezelfde vereniging is dus niet meer mogelijk. 

Natuurlijk hopen we op uw stem voor Bijzonder Aktief. Voor suggesties voor het uitbrengen 

van overige stemmen valt te denken aan: Gesposs, Bijdehandjes, Dansschool Bolero, 

Enerzjiek, Vrienden van Dolfijn (Schaijk); Stichting Vrienden van ’t Huifbed (Berghem).   

Rommelmarkt                                                                                                                                        

Zondag 9 september is de jaarlijkse rommelmarkt op de stoep bij Kwalitaria Loeffen in de 

Vierhoeksingel van 10.00 tot 14.00 uur. In de week voorafgaande aan de markt kunnen nog 

spullen gebracht worden. Evenals bij de clubkascampagne wordt de opbrengst bestemd voor 

het opzetten van een weerbaarheidscursus. 

Omnisport Bijzonder Aktief 

Een omnisportvereniging, is een sportvereniging waar verschillende sporten worden 

beoefend. Een bekend voorbeeld is PSV, waar behalve voetbal nog aan meerdere sporten 

gedaan kan worden. Omnisportverenigingen zijn vaak erg groot en hebben meestal een 
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afdeling voor iedere tak van sport. Soms zijn die afdelingen meer of minder zelfstandig. Het 

ledenaantal is er meestal erg hoog.                                                                                                   

Als je het hebt over diverse takken van sport, dan valt Bijzonder Aktief ook onder de noemer 

van omnisport. We hebben maar liefst 6 verschillende sporten, die beoefend worden op 4 

verschillende locaties. We zijn groot in de diversiteit aan sporten.                                                   

Kijken we naar het aantal leden dan behoren we tot de categorie kleine sportinstelling. 

Gemiddeld zitten we rond 80 deelnemers. Kijken we naar de doelgroep van de leden, met 

als deelnemers mensen met een beperking, dan vallen we in de bijzondere klasse. Daarbij 

vraagt nagenoeg iedere deelnemer om zijn eigen aanpak en begeleiding. Op 80 deelnemers 

tellen we zo’n 25 vrijwilligers. 

Als Bijzonder Aktief zijn we klein in aantal leden, groot in diversiteit aan sporten, complex 

door de grote onderlinge verscheidenheid van onze deelnemers. 

Als we het over de structuur van onze stichting hebben, dan zien we dat er bij iedere sport 

sprake is van een eigen coördinator. Die coördinator wordt bijgestaan door vrijwilligers. De 

coördinator geldt vooral als het aanspreekpunt. In volgorde van belangrijkheid zijn 

vrijwilligers en coördinatoren gelijkwaardig.    

Er is een dagelijks bestuur en dat wordt aangevuld met enkele coördinatoren tot een 

algemeen bestuur. Bij de bestuursvergaderingen zien we niet alleen de bestuursleden maar 

maken ook coördinatoren en vrijwilligers hun opwachting. Dat toont niet alleen hun inzet 

maar tevens de grote betrokkenheid. Het maakt onze stichting sterk. In wezen is iedere 

vrijwilliger, iedere coördinator, of elk bestuurslid even belangrijk. 

Grote betrokkenheid kan soms leiden tot grote kwetsbaarheid. Dat kan gebeuren als zaken 

niet lopen zoals ze moeten lopen of zoals we graag hebben dat de zaken lopen. Je kunt door 

grote betrokkenheid je eerder geraakt voelen als zaken eens niet volledig naar wens lopen of 

niet volgens de zorgvuldig gemaakte afspraken.  

Kwetsbaar zijn we ook bij het aantal beoogde vrijwilligers. Door het groot aantal sporten en 

door de speciale vaardigheden die vereist worden in de omgang met onze deelnemers is de 

aangroei van vrijwilligers beperkt. 

Sterk zijn we in aanhankelijkheid van deelnemers en vrijwilligers. Het verloop bij beiden is 

gering. Het verloop onder de deelnemers hebben we niet altijd zelf in de hand. Het verloop 

onder de vrijwilligers proberen we voor te blijven door zo nu en dan iets terug te doen voor 

alle inzet van die vrijwilligers. Die op hun beurt weer gesteund worden door hun eigen 

aanhang. 
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