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Iedereen een sportief 2020 toegewenst
Geen deelname van Bijzonder Aktief aan Special Olympics 2020
Special Olympics is een tweejaarlijks evenement waaraan sporters met een beperking
meedoen. Dit jaar zijn deze Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag. Gewoonlijk
behoort Bijzonder Aktief met een groep tafeltennissers tot de deelnemers. Anders dan bij
voorgaande gelegenheden zal Bijzonder Aktief deze keer echter niet meedoen. Er zijn
verwoede pogingen ondernomen deelname mogelijk te maken, maar vooral de
vervoersproblemen van het hotel naar de speellocatie (Het Zuiderpark) waren
onoverkomelijk. Jammer dat de organisatie van het evenement ons daarin niet tegemoet
kon komen.
Speciale kalender voor BA
Deelnemers van Bijzonder Aktief hebben de keuze uit vijf verschillende sporten. Een vaak
terugkerend probleem voor onze organisatie is dat veel deelnemers niet of niet voldoende
kunnen lezen. Dat bemoeilijkt uiteraard de communicatie naar de sporters. Om duidelijk aan
te geven wanneer er gesport kan worden, hebben Lucia Gunnewijk en Sander Meulendijks
daarvoor een speciale kalender ontwikkeld. Aparte symbolen per sport geven aan wanneer
voor tafeltennis, fitness, basketbal, bowlen of zwemmen gekozen kan worden.
Daarmee biedt de stichting haar deelnemers een erg praktisch hulpmiddel.
De kalender 2020 is uitgereikt aan deelnemers, vrijwilligers en tevens aan begeleiders in
diverse woongroepen.

(zie onze website voor een voorbeeld van de gehele sportkalender)

Terugblik op 2019
• Het kalenderjaar 2019 voor Bijzonder Aktief betekende de start van een
nieuwe sport, te weten basketbal.
• Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de stichting is de nieuwe
jaarkalender met speciale symbolen.
• Aan een groot aantal externe activiteiten is deelgenomen.
Het complete jaarverslag 2019 zal na vaststelling in zijn geheel op de website worden
geplaatst.
Aanvang sporten
Meestal wordt na een vakantie in de nieuwsbrief aangegeven wanneer de sporten weer
hervat worden. Daarvoor wordt nu naar de nieuwe kalender verwezen. Wel vermelden we
de verschuiving van het bowlen. Het bowlen is niet op 16 maar op donderdag 9 januari,
omdat de zaal op 16 jan. bezet is.
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