Augustus/september 2019, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
De sporten zijn weer begonnen en we wensen zowel deelnemers als begeleiders een fijn
seizoen toe.
Bij basketbal is nog plaats voor meerdere deelnemers.
Een extra vrijwilliger zoeken we bij tafeltennis. We streven naar minimaal drie begeleiders
bij iedere sport, waarvan zeker twee vrijwilligers tijdens het sporten aanwezig kunnen zijn.
Rommelmarkt zondag 1 september
Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur in de Vierhoekstraat bij Kwalitaria Loeffen hebben
we op zondag 1 september weer de jaarlijkse rommelmarkt. Ook nu weer gaan vele
vrijwilligers en deelnemers van Bijzonder Aktief zich inzetten om de stichting aan een
financiële meevaller te helpen.
In de week voorafgaande aan de markt kunnen nog spullen gebracht worden.
Rabo ClubSupport
Wat voorheen de Rabobank Clubkas Campagne heette, gaat die voortaan verder onder de
naam Rabo ClubSupport met nog steeds het idee lokale clubs, verenigingen en stichtingen te
steunen.
Als Stichting Bijzonder Aktief hebben we ingeschreven voor de nieuwe actie die loopt van 27
september tot 11 oktober. We hopen veel stemmen te krijgen, zodat we een mooi
geldbedrag op kunnen halen. Daarmee kunnen we dan deels de deelname, het vervoer e.d.
aan de Special Olympics 2020 in Den Haag bekostigen.
E-mailadressen
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar bekende e-mailadressen. De bestanden van die
adressen zijn onlangs geactualiseerd. Graag nieuwe wijzigingen van e-mailadressen even
doorgeven.
Golfbad
Bij het Golfbad hebben we weer een nieuwe huurovereenkomst ondertekend, waardoor we
op zaterdagen van 10.00 tot 11.00 uur gebruik mogen maken van het instructiebad. Daarbij
stelt de directie van het bad de eis dat we als stichting over vrijwilligers beschikken die in het
bezit zij van KNBRD-A. Dat behelst reddend zwemmen. Aan die voorwaarde voldoen we
ruimschoots.
In de naaste toekomst moeten we er ook voor zorgdragen dat een leidinggevende met een
opleiding EHBO met aantekening “reanimatie” aanwezig is in de accommodatie. Daar gaan
we aan werken.
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