Oktober 2018, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Rommelmarkt van 9 september Alles zat mee tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Er waren
genoeg vrijwilligers en deelnemers om de aangebrachte “rommel” uit te zoeken, te sorteren,
de kraampjes op te bouwen en in te richten en vervolgens achter de kramen plaats te
nemen om de verkoop te stimuleren. Daarbij waren ze gekleed in mooie poloshirts en
droegen nieuwe jacks voorzien van het eigen logo. De catering, als vanouds verzorgd door
Kwalitaria Loeffen onder leiding van Yvonne, was uitstekend. Mede door opvallende
publiciteit vooraf en het fraaie weer kwamen behoorlijk veel mensen een kijkje nemen. De
uiteindelijke opbrengst van de rommelmarkt is het recordbedrag van € 690.
Judo is voorlopig stopgezet
Van de zes sporten die Bijzonder Aktief aanbiedt, is judo momenteel het zorgenkindje. Het
wil maar niet vlotten met het vinden van een geschikte judocoach. Even dachten we daar
dichtbij te zijn met opties van Manuel en Patrtick, maar helaas vielen die om uiteenlopende
redenen ook af. Door het ontbreken van een coach moeten we voorlopig de judogroep
stopzetten en we hebben ook de zaalhuur op maandagavonden van 20.00 tot 21.00 uur
opgezegd.
Ondertussen blijven we wel verder zoeken naar een geschikte oplossing. Daarbij hebben we
ook de hulp ingeroepen van het SEC (Sport Expertise Centrum) en het Vrijwilligerspunt. Alle
overige hulp is welkom!!
Aan de ouders van de jongens die tot voor kort nog judo hadden, hebben we het advies
gegeven een andere sport te kiezen bij Bijzonder Aktief. Tot en met Kerstmis 2018 hoeven zij
dan geen deelnemersbijdrage te betalen.
Wel of niet stoppen
Wanneer de organisatie van een bepaalde sport niet rond komt, of het aantal deelnemers is
ontoereikend, dan stop je met het aanbieden van die sport. Dat lijkt een eenvoudige en
doelmatige conclusie. Doelmatig is het zeker. Je kunt met een sport niet doorgaan zonder
coach of in het geval van te weinig deelnemers. Eenvoudig is het stopzetten van het judo
zeker niet geweest. Bij Bijzonder Aktief heeft judo een lange geschiedenis. Het was één van
de eerste sporten bij de oprichting van de stichting; het was qua deelnemers ook één van de
grootste. Geleidelijk slonk de belangstelling voor deze sport. Het gedoe rondom het zoeken
naar een juiste coach is daar zeker mede schuldig aan.
Rabobank Clubkas Campagne
Leden van de RABO kunnen jaarlijks hun stemmen uitbrengen over de verdeling van het
maatschappelijk dividend van de bank. Anders dan voorheen moest men op vijf
verschillende stichtingen of verenigingen stemmen. Vooraf hadden wij bevriende stichtingen
gevraagd hun deelnemers te adviseren één van hun stemmen op Bijzonder Aktief uit te
brengen. Uiteindelijk bleek bij de bekendmaking op 4 oktober dat onze stichting 90
stemmen had verworven en dat was goed voor een bedrag van € 360. Dank aan allen die op
Bijzonder Aktief hebben gestemd.
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