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Carnaval 
De carnavalsavond op donderdagavond 20 februari in de kantine van DOT was weer heel 
gezellig. Het was niet echt druk, maar dat deed niets af aan de gemoedelijke sfeer tussen 
deelnemers en vrijwilligers. Dat was mede te danken aan de tomeloze inzet van dj Luuk.  
 
Sportdag 
Door omstandigheden doen we dit jaar niet mee aan de Special Olympics in Den Haag. In 
plaats daarvan organiseren we opnieuw een sportdag en wel op zaterdag 13 juni. Ook deze 
keer zal die sportdag plaatsvinden op het terrein van het Maaslandcollege in Oss. We hopen 
dat alle deelnemers mee doen. Vrijwilligers wordt gevraagd deze zaterdag reeds te 
reserveren. 
 
Uit het jaarverslag 2019 enkele punten 
In elke bestuursvergadering is aandacht besteed aan de diverse sportonderdelen en de op 
handen zijnde sociale activiteiten. Het onderwerp financiën maakt structureel deel uit van 
de besprekingen door het dagelijks bestuur en van de bestuursvergaderingen. Ieder jaar 
wordt een nieuw activiteitenplan opgesteld.  
Jaarlijks worden subsidies aangevraagd bij de gemeentes Oss, Bernheze en Landerd.  
Over de sociale activiteiten bij carnaval en sint kan opgemerkt worden dat er een redelijke 
deelname was en een gezellige sfeer. Erg tevreden waren we met de opbrengsten van de 
rommelmarkt in september en de actie Rabo Club Support.  
Er wordt geprobeerd middels een speciaal ontworpen kalender voor het kalenderjaar 2020 
de begeleiders van de woongroepen een handreiking te bieden. Wellicht gaat van deze door 
eigen vrijwilligers ontworpen kalender een stimulans uit en leidt dat tot een regelmatige 
deelname en wellicht tot een bredere spreiding van de deelnemers over de vijf verschillende 
sporten.  
 
Voor de vrijwilligers zijn poloshirts en trainingsjacks aangeschaft.  
Er zijn nieuwe posters ontwikkeld op foamborden met de afmetingen 70 bij 100 cm.  
Op de borden staan afbeeldingen van de diverse sportmogelijkheden bij Bijzonder Aktief. Ze 
hangen op het publicatiebord van het Golfslagbad en bij de toegang naar de gymzaal van 
HUB Noord-Brabant. 
Er is deelgenomen aan de regionale sportdag uniek sporten via SEC. 
Met heel veel dank aan de vijftien vrijwilligers van Bijzonder Aktief en DOT werd de eigen 
sportdag op zaterdag 15 juni voor de deelnemers een bijzonder evenement.  
Als bestuur van Bijzonder Aktief hebben we onze vrijwilligers de gelegenheid geboden 
middels een korte cursus een certificaat voor het toepassen van reanimatie te halen. 
(Het gehele jaarverslag 2019 is op onze website te vinden). 
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