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Rabo Club Support  
Ieder jaar doen we als stichting mee aan de actie van RABO waarbij leden van die bank hun 
stem uit kunnen brengen op een bevriende club, vereniging of stichting. De bank zet 
vervolgens het aantal stemmen om in een donatie van een geldbedrag. Daarop vragen wij 
aan onze bekenden of ze hun stem willen uitbrengen op Bijzonder Aktief. Dat heeft dit jaar 
geresulteerd in 68 stemmen en een schenking van € 326,40. Een welkom bedrag en wij 
danken alle mensen die op ons gestemd hebben.  
(In 2018 verwierven we 90 stemmen en dat was toen goed voor een bedrag van € 360.)  

Reanimatie 
Bij het zwemmen wordt van enkele van onze vrijwilligers verwacht dat ze het reddend 
zwemmen beheersen. Een logische eis met zoveel deelnemers in het water. Als stichting 
voldoen we uiteraard aan die eis. Heel anders lag het bij de verplichting dat een vrijwilliger 
bij het zwemmen in voorkomend noodgeval moet kunnen overgaan tot reanimeren. Omdat 
we daaraan nog niet voldeden, hebben als bestuur gezocht naar een oplossing. Die vonden 
we door vrijwilligers een cursus reanimatie aan te bieden. Maar liefst 10 personen maakten 
van die mogelijkheid gebruik en gingen op cursus.  
Nu kunnen vrijwilligers bij meerdere sporten zo nodig overgaan tot reanimatie. 
Sint en Piet 
Donderdag 28 november verwachten we Sint en Piet voor onze deelnemers, ouders, 
vrienden en bekenden. Vanaf 19.00 uur in de kantine van DOT aan de Macharensweg. 
Er volgt nog een aparte uitnodiging.  
Adressen 
Bij aanmelding vragen we gegevens als naam, adres, geboortedatum en woonplaats. 
Ook wordt gevraagd of er medische of gedragsgegevens zijn die van belang zijn voor het 
kunnen sporten. Er wordt op gewezen dat deze gegevens worden verstrekt aan de 
coördinator van de gekozen sport. Bijzonder Aktief legt er de nadruk op dat bij het beheren  
van deze gegevens uiterste zorgvuldigheid wordt betracht. (Zie daarvoor Privacy en AVG verklaring op 

onze website) 

Nu kan het uiteraard gebeuren dat gegevens veranderen. Dat kan al spelen bij het 
veranderen van woonadres. Daarom vragen we of u veranderingen wilt doorgeven.  
Activiteitenplan 2020 
Ieder wordt een nieuw activiteitenplan opgesteld. In het activiteitenplan 2020 worden 
missie en visie van Bijzonder Aktief omschreven. De organisatie wordt toegelicht en er is een 
opsomming van de doelstellingen die de stichting in 2020 wil realiseren. Vervolgens worden 
die doelstellingen beschreven. Het activiteitenplan is een handleiding voor bestuursleden en 
vrijwilligers. Het biedt de deelnemers en hun ouders/verzorgers duidelijkheid over de 
stichting. Voor belangstellenden is het plan te vinden op onze website. 
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