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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de sportstichting voor mensen met een lichamelijke- en/of
verstandelijk beperking VDS Dol-Fijn. We kijken terug op het sportseizoen van september
2009 tot en met juni 2010. Een jaar waarin weer veel is gebeurd binnen onze stichting. VDS
Dol-Fijn organiseert al bijna 30 jaar sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking in Drachten en omstreken. Bij de beoefening van de verschillende
sporten staat het recreatief bezig zijn voorop wat niet wil zeggen dat we geen prestaties
leveren en niet deelnemen aan wedstrijden. We proberen alles tijdens het sporten normaal
te laten verlopen en daar waar nodig is passen we het sporten aan, aan de mogelijkheden
en onmogelijkheden van onze sporters.
Bij VDS Dol-Fijn kan men in een week meerdere sporten beoefenen te weten: gymnastiek,
zwemmen, waterbasketbal, zaalvoetbal, fitness, bowlen, schaatsen, judo en wandelen. Bij
alle sportactiviteiten is een sportinstructeur/trice aanwezig die vanuit zijn/haar kunde en
ervaring de eindverantwoordelijkheid heeft over de activiteit. Tevens heeft elke
sportactiviteit een eigen coördinator die zitting heeft in het bestuur, regelmatig aanwezig is
tijdens de activiteit en aanspreekpunt is voor de sporters, vrijwilligers en ouders/verzorgers.
Daarnaast zijn er bij de sportactiviteiten vele vrijwilligers die meehelpen om deze goed te
laten verlopen. De vrijwilligers begeleiden de deelnemers onder andere bij het omkleden,
tijdens het sporten en bij bepaalde oefeningen. Samen met de sportinstructeur/trice
verzorgen deze vrijwilligers het programma van de sportactiviteit. We zijn in de gelukkige
omstandigheid dat we voor al onze activiteiten nog steeds redelijk voldoende vrijwilligers
hebben. Hierdoor kunnen we stellen dat deze activiteiten van onze stichting zeker op korte
termijn gewaarborgd blijven. Naast de vaste vrijwilligersgroep zijn we blij dat ook stagiaires
van onder andere Triple-T en Cios Heerenveen veel plezier beleven en ervaring opdoen aan
de begeleiding van onze sporters bij de verschillende activiteiten.
Langs deze weg willen wij dan ook de leiding en alle vrijwilligers van onze sportactiviteiten
bedanken voor hun enthousiaste inzet. Niet te vergeten scholen, stichtingen, verenigingen,
bedrijven en officiële instanties welke ons moreel en financieel steunden tijdens het
afgelopen sportseizoen.
Sportstichting VDS Dol-Fijn is een begrip geworden. In de wereld van mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking in Drachten en omgeving is “hun” sportclub niet
meer weg te denken. We menen het afgelopen jaar dan ook wederom in onze doelstelling een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden aan onze doelgroep - te zijn geslaagd. Ook in de
toekomst zullen we ons blijven inzetten om onze deelnemers een zo gevarieerd mogelijk
sportprogramma aan te bieden.
Door middel van dit jaarverslag vertrouwen we erop u een duidelijk beeld te geven over
onze stichting. We hopen dat u met belangstelling ons jaarverslag zult lezen.
Namens het bestuur,
Sportstichting VDS Dol-Fijn
Atze J. Lubach-Koers, voorzitter
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Bestuur
Het bestuur vergaderde in het sportseizoen 2009-2010 8 keer (15 september, 20 november,
5 januari, 2 februari, 2 maart, 14 april, 19 mei en 17 juni). Als vaste vergaderlocatie werd
gebruik gemaakt van de woning van de secretaris in Drachten. De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden in het kantoorgebouw van Talant aan het Moleneind te
Drachten op dinsdagavond 10 november.
De samenstelling van het bestuur per 30 juni 2010 was:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator

: Atze J. Lubach-Koers
: Sandra Starkenburg-Meijer
: Stephan Starkenburg (nieuw per 01/09/2009)

bowlen VB
:
wandelen VB
:
(jeugd)zaalvoetbal VB :
zwemmen VB
:

Geen bestuursfunktie:
Coördinator zwemmen LB
Coördinator judo VB
Coördinator schaatsen
Coordinator fitness LB/VB
Coordinator gymnastiek VB

:
:
:
:
:

Roelie Aardema
Stephan Starkenburg
Lucas Dries
Fokke de Boer

Joke Wierda
Harry Walter
Bert Leeuwerink
Pascal Gerritsma
Wietske Munniksma.

Voor de adresgegevens van de bestuursleden en overige contactpersonen verwijzen wij naar
de informatiefolder van de sportstichting.
De leden- en financiële administratie berust bij Cor H. Boshuijer in Leeuwarden.

Enkele belangrijke gebeurtenissen en interessante ontwikkelingen in het
sportseizoen 2009-2010 waren:
•

•

Met ingang van het nieuwe sportseizoen 2009-2010 heeft er 1 bestuurswisseling
plaatsgevonden. Stephan Starkenburg heeft het penningmeesterschap overgenomen
van Hedman Bijlsma.
Tijdens het jaarlijkse bestuursetentje op zaterdag 7 november 2009 is er afscheid
genomen van de Hedman Bijlsma. Middels een bos bloemen en een polshorloge met
VDS Dol-Fijn wijzerplaat werd Hedman bedankt voor zijn jarenlange vrijwillige inzet
voor onze stichting. Hedman is bijna 16 jaar lang betrokken geweest bij VDS Dol-Fijn.
Hij is jarenlang bestuurslid voetbal geweest en met ingang van het seizoen
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•

•

•

•

2006/2007 bekleedde Hedman de functies van penningmeester en secretaris. (tot 1
november 2008 secretaris).
Van het Sportbedrijf Smallingerland kregen wij altijd 50% korting op de zaal- en
zwembadhuur. Vanaf 1 januari 2010 zal de korting nog maar 25% bedragen. Voor
het seizoen 2010/2011 zullen wij het volledige bedrag aan zaal- en zwembadhuur
moeten betalen. Hierdoor zal de contributie voor het seizoen 2010/2011 aanzienlijk
verhoogd moeten worden.
Ieder jaar zorgt het bestuur vlak voor de kerstdagen dat alle vrijwilligers en
medewerkers een kleine attentie ontvangen als dank voor hun enthousiaste inzet. De
coördinatoren van iedere sport zorgen er voor dat het pakketje persoonlijk, voorzien
van de beste wensen voor het nieuwe jaar, wordt afgegeven.
Op zaterdag 10 april 2010 werd het regionaal Special Olympics Regionaal
Evenement (SORE) gehouden in zwembad De Welle in Drachten. Na een jaar te zijn
uitgeweken naar Heerenveen waar Sportstichting Samen Onderweg de organisatie
perfect overnam, kon dit prachtige evenement weer in Drachten plaatsvinden. Circa
150 sporters van verenigingen en stichtingen uit de vier noordelijke provincies
streden hier om de felbegeerde medailles daarbij begeleid door ongeveer 80
enthousiaste vrijwilligers.
Op dinsdagavond 8 juni 2010 werd onze jaarlijkse slotavond gehouden in de
Drachtster discotheek Champino. Onder het genot van een hapje en een drankje kon
iedereen genieten op en naast de dansvloer van zijn of haar populaire muziek. Deze
avond is voor alle sporters, bestuursleden, instructeurs/instructrices en vrijwilligers
kosteloos toegankelijk en dient tevens als dank voor het vele werk wat iedereen op
vrijwillige basis voor onze sportstichting en haar sporters doet. Tijdens deze avond
werd alvast, voor de sporters, afscheid genomen van onze voorzitter
Atze J. Lubach-Koers. Hij neemt binnenkort afscheid als voorzitter van VDS Dol-Fijn.

Thema-avond EHBO & Sport 13 oktober 2010
Even als voorgaande jaren is er vanuit sportstichting VDS Dol-Fijn door het bestuur, alle
vrijwilligers en instructeurs van de sportstichting een thema-avond aangeboden. Deze
thema-avond stond deze keer in het teken van EHBO & Sport. De avond werd geleid en
verzorgd door Bob Veldhuis van de sportstichting Samen Onderweg Heerenveen-Sneek.
Helaas was de opkomst niet bijzonder groot, erg jammer omdat het een bijzonder gezellige
en leerzame avond is geweest.
Bob heeft ons op deze avond verteld en meegenomen door de wereld van de EHBO & Sport.
Tijdens deze avond heeft Bob verteld over de basis van EHBO en wat dat betekent voor ons
binnen onze sporten. Maar ook waar je (extra) rekening mee moet houden in combinatie
met onze verstandelijk en lichamelijk beperkte sporters.
Een boeiende en leerzame avond waar iedereen wel iets van heeft kunnen leren.
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De vrijwilliger
Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil en onbetaald voor activiteiten inzet. Het is vaak
moeilijk bij jezelf na te gaan waarom je dit werk bent gaan doen, of wilt gaan doen. Je
vrijwilligerswerk is in zoverre een vrijblijvende zaak, dat niemand te verplichten is tot iets;
komen en gaan is iemands eigen keuze, maar … vrijwilligershulp is geen vrijblijvende hulp!
Vrijwilligers, die zich opgeven nemen verplichtingen op zich, die vooraf goed overdacht
moeten zijn. Om kontakten te leggen is het belangrijk dat je regelmatig komt, bovendien
wordt er op je gerekend.
In de kontakten met de deelnemers is het goed om jezelf te zijn en om op basis van
gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. Geduld, moed en stimulering zijn centrale
begrippen voor een vertrouwensrelatie. Onze deelnemers komen niet alleen voor de sporten,
maar ook voor de gezelligheid. De sfeer op de activiteit bepaalt in hoge mate het plezier
deelnemers en vrijwilligers.
De leiding bij de sporten is volledig in handen van vrijwilligers. Per sport is steeds
hoofdleiding aanwezig, die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde activiteit als geheel,
daarbij bijgestaan door voldoende vrijwilligers om de veiligheid tijdens, en plezier in het
sporten, te waarborgen.
(minimum leeftijd vrijwilligers is 16 jaar; voor zwemmen is dit 18 jaar)
Verzekering deelnemers/vrijwilligers
Iedere vrijwilliger en deelnemer is via NebasNSG (Nederlandse Sportbond voor Verstandelijk
Gehandicapten) verzekerd tijdens het gaan naar, komen van en tijdens de sportactiviteiten.
Tevens geldt ten aanzien van begeleiders dat met name voor deze categorie de verzekering
ook van kracht is tijdens het ophalen respectievelijk weer thuisbrengen van de aan hun zorg
toevertrouwde deelnemers.
Ter verduidelijking van de relatie stichting/vrijwilliger is een standaard vrijwilligers
overeenkomst geformuleerd (opgenomen in de ledenadministratie), waar de aangegane
tijdsperiode en sportactiviteit(en) staan vermeld.
De verzekering is automatisch van kracht zodra en zolang de vrijwilliger en deelnemer staan
geregistreerd bij sportstichting VDS Dol-Fijn. De verzekering dekt uitsluitend de
aansprakelijkheid van deelnemers, vrijwilligers en bestuursleden inclusief aansprakelijkheid
tegenover elkaar, behalve voor schade aan goederen. Indien de schade is gedekt onder een
andere aansprakelijkheidsverzekering, is deze verzekering niet van kracht.
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Overzicht deelnemers/vrijwilligers per sportactiviteit
Aantal deelnemers en vrijwilligers per sportactiviteit, seizoen 2009/2010
Aantal
Sportactiviteit
Totaal
Deelnemers
Bowlen VB
Fitness VB/LB
Gymnastiek VB
Judo VB
Schaatsen VB
Voetbal VB
Wandelen VB
Zwemmen LB
Zwemmen SO
Zwemmen VB
Aantal 1
Werkelijk aantal personen
1.

VB
LB
SO

Aantal
Vrijwilligers

38

33

5

17

15

2

18

12

6

9

5

4

13

7

6

35

28

7

30

14

16

55

31

18

50

0

47

63

42

21

319

187

132

154

104

In deze telling wordt een persoon, die bij meerdere activiteiten is geregistreerd, ook als
zodanig geteld.
verstandelijke beperking
lichamelijke beperking
special olympics
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Rondje langs de sportactiviteiten
Bowlen VB
We zijn in september 2009 begonnen met 31 spelers. Dit jaar speelden we wederom om een
beker, wat ook wat meer stimuleert. De bekers werden door John Bos van Bowlingcentrum
Drachten aangeboden. Het jaar hebben we ook afgesloten met 31 bowlers.
We hebben een leuk jaar gehad. Gelukkig hebben Gretha de Vries, Joyce Dijkstra, Roos van
Kesteren en Jacqueline de Rooy aangeboden om als vrijwilligers mee te helpen. Dus zijn we
nu met 6 vrijwilligers.
We hebben dit seizoen op 7 november 2009 een zeer geslaagd toernooi georganiseerd.
Roelie Aardema, coördinator
Gymnastiek VB
Afgelopen seizoen hebben wij afscheid genomen van Joop, onze gymastiek instructeur.
Hij heeft zich 20 jaar vol energie ingezet.
Leonie is gestopt wegens studie en werk, wat ze wel jammer vond.
Cor is als vrijwilliger ook gestopt. Hij wilde graag naar Engeland voor zijn vervolgstudie. Ik
hoop dat dit is gelukt.
Dus gaan we het volgend seizoen met een nieuwe ploeg vrijwilligers aan de slag.
Het aantal deelnemers van 12 personen is hetzelfde gebleven.
Door de winter zijn er een paar lessen komen te vervallen, het was te glad op de weg.
Dit was het voor dit seizoen.
Wietske Munniksma, coördinator
Fitness VB/LB
Het seizoen zijn we begonnen met 15 deelnemers en we zijn geëindigd met 16 deelnemers.
De lessen bij Sportschool Ebert werden verzorgd door fitness-instructeur Pascal Gerritsma.
Hij werd hierin bijgestaan door Youri Elzenaar, Lindsey Luijf en Joanne Oost.
Elke woensdag weer werden de lessen van 16:30 uur tot 17:30 uur goed bezocht door de
deelnemers.
Pascal begint elke les met een gezamenlijke warming-up op diverse toestellen. Hierbij
worden de spieren goed los gemaakt. Dit zijn oefeningen van steeds 2 minuten op muziek,
welke vaak door de deelnemers zelf wordt meegenomen. Als iedereen alle 10 toestellen
heeft gehad kan een ieder zijn gang gaan op de diverse cardio- en fitness apparatuur. Er
wordt dan o.a. gewandeld, hardgelopen, gefietst of geroeid. De echte krachtpatsers gaan
aan de gang met de gewichten. Een ieder wordt hierbij geholpen en geadviseerd door de
begeleiding, zodat het allemaal op een verantwoorde manier gebeurt. De laatste 10 minuten
van de training wordt besteed aan een cooling-down: alle deelnemers doen dan,
ontspannend liggend op de blauwe matjes, diverse rek- en strekoefeningen.
Vrijwilligers zijn:
Youri Elzenaar (stagiaire Cios),
Lindsey Luijf (stagiaire Tripple-T)
Joanne Oost (stagiaire Tripple-T)
Pascal Gerritsma, coördinator
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Door het niet verlengen van het arbeidscontract van Pascal met sportschool Ebert zal het
komend seizoen les worden gegeven door een andere instructeur. Pascal bedankt voor jou
jarenlange inzet voor de fitnessers van VDS Dol-Fijn. De sporters zullen jou persoonlijke-,
spontane- en vrolijke manier van lesgeven zeker gaan missen.
Lucas Dries (contactpersoon bestuur)
Judo VB
Helaas, maar de tijd vliegt voorbij en het wordt het zesde seizoen en ook het laatste verslag
voor VDS Dol-fijn. Het is best weer een actief seizoen geweest.
Ook heeft onze groep een publieksprijs gewonnen, te weten: G-Judogroep van het jaar
2009.
Shihan is in 2009 de vereniging van het jaar geworden; dit vanwege de extra inspanning
voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit was nooit bereikt als onze toppers er niet
waren.
Doordat de administatie op elkaar is afgestemd zijn, alle judoka’s op het examen geweest en
allemaal hebben zij vorderingen gemaakt.
Agenda 2009-2010
november;

het 2e Shihan - Marum herfsttoernooi ook voor G-judoka’s.

december;

dit jaar is voor het eerst Sinterklaasfeest gevierd, helaas kon de Sint zelf niet
aanwezig zijn maar de Judo-pieten waren er wel en hebben mooie
geschenken gebracht. Er is luidkeels gezongen en er zijn cadeau’s uitgedeeld.

mei;

judovereniging Marum heeft Shihan uitgenodigd om bij hen te komen. Wij
mochten mee poolen. Het resultaat was: allen hadden een 1e, 2e of 3e prijs!

mei;

een echt G-toernooi in Leeuwarden. Er waren ca. 250 judoka’s over de hele
middag aanwezig. We hebben geknokt en gewerkt voor wat we waard waren,
en met succes: maar liefst vier 3e prijzen en twee 4e prijzen.

juni;

examens: 1 judoka steeg een beetje boven de rest uit. Dit was Gerrit Groen.
Hij heeft zijn 2e deelcertificaat behaald en werd beloond met een binaire
band (2 kleuren band: blauw/bruin). Dit was voor het eerst in de geschiedenis
van Shihan Drachten.
Sensei zegt “Hay” (voor de laatste keer).

Voor foto’s zie webside van Judovereniging Shihan.
(www.judovereniging-shihan-drachten.nl)
Harry Walter, coördinator, trainer/G-commissie Shihan
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Schaatsen VB
Eindelijk was het weer zover, de 5 deelnemers mochten weer schaatsen. Vorig seizoen
waren het er 6. Helaas had er 1 deelnemer bedankt om een andere sport te beoefenen.
Na een aantal avonden kwam er een nieuwe aanmelding binnen en zaten we weer op
het aantal van het vorige seizoen.
De nieuwelinge reed gelijk weg alsof ze elke dag op de schaatsen stond.
Ze was eerst wat onzeker naar de andere deelnemers toe maar al gauw had ze haar draai
gevonden.
Er werd weer met heel veel plezier met de deelnemers van Samen Onderweg gelachen en
geschaatst.
De laatste weken waren we voltallig aanwezig en werd er, door werkzaamheden op de
ijshocky baan, op het middengedeelte van de 400 meter baan geschaatst.
Daar heb ik een groepsfoto van onze deelnemers gemaakt, deze hebben ze op de slotavond
van mij kado gekregen als aandenken.
Bert Leeuwerink, coördinator
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Zwemmen VB
Sportseizoen 2009-2010 was voor het zwemmen VB wederom weer een zeer sportief
seizoen.
Met 46 sporters en 18 vrijwilligers/zweminstructeurs is zwemmen VB de grootste sport
binnen sportstichting VDS Dol-Fijn.
Binnen de wedstrijd- en trainingsgroep is er weer volop getraind om de zwemprestaties op
een hoger niveau te krijgen. En natuurlijk is er weer volop deelgenomen aan de diverse
wedstrijden en niet geheel onverdienstelijk. Binnen de sport- en spelgroep hebben ze iedere
dinsdag weer een fijne les gehad met daarin een zeer afwisselende combinatie van
zwemmen, sport en spel.
Binnen de lesgroep zijn de deelnemers weer hard aan de slag gegaan om de basisvaardigheden van het diplomazwemmen onder de knie te krijgen.
De deelnemers hebben diverse zwemslagen, drijven en duiken geoefend. De deelnemers
gaan vooruit en wie weet gaan er komend seizoen weer een aantal afzwemmen voor het Adiploma of een zwemcertificaat.
De Training
Tijdens de trainingen op dinsdagavond hadden wij, evenals voorgaande jaren, weer 4
groepen, met de beschikking over 4 baden.
Groepen:
• Lesgroep
• Sport- & spelgroep
• Trainingsgroep
• Wedstrijdgroep
Baden:
• MIVA bad
• Subtropisch bad
• 50 meterbad ondiep
• 50 meterbad diep (bij de startblokken)
Tijdens de training zwemmen de sporters de eerste 45 minuten, van 18.00 uur tot 18.45 uur,
in hun eigen groep. Het laatste kwartier, van 18.45 uur tot 19.00 uur, kan iedereen
gezamenlijk vrij zwemmen in het subtropische bad.
Tijdens de trainingen volgen alle groepen hun eigen programma. Dit programma wordt
opgezet door de instructeurs en vrijwilligers. Waar nodig worden de trainingen aangepast
aan de mogelijkheden van de individuele sporter.
Gedurende het sportseizoen wisselen de diverse groepen een paar keer van badwater.
Zwemspecials
Binnen het zwemmen VB zijn onze ‘zwemspecials’ voor de vakanties en aan het einde van
het seizoen niet meer weg te denken. Iedere keer weer wordt er door de instructeurs en
vrijwilligers een thema bedacht met bijpassende zwemactiviteiten, waaraan vaak ook
bekenden van de sporters aan deel mogen nemen.
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Bijzondere zwemspecials in het afgelopen sportseizoen waren onder andere het pyjama
zwemmen, EK Oranje zwemmen en het verkleed zwemmen. Uiteraard ontbraken leuke en
toepasselijke activiteiten deze keer ook niet.
Ook volgend sportseizoen hopen wij de deelnemers weer bijzonder leuke, uitdagende en
verrassende zwemspecials aan te bieden.
Wedstrijden
Ook het afgelopen sportseizoen zijn er door de wedstrijd- en trainingsgroep weer diverse
wedstrijden gezwommen. Waaronder 2 grote en zeer bijzondere wedstrijden, te weten: de
Special Olympics Regionale Spelen in Groningen en het door VDS Dol-Fijn georganiseerde
en wel bekende Special Olympics Regionaal Evenement Zwemmen. Op beide wedstrijden is
er weer gestreden voor het ere-metaal en niet geheel onverdienstelijk. Met een flink aantal
medailles in de kleuren, goud, zilver en brons kwamen de groepen weer van de wedstrijden
thuis. Op het koningsnummer binnen het zwemmen VB, de estafette, kreeg de groep een
wel verdiende zilveren medaille omgehangen. Ook in Drachten deed de estafetteploeg dit
nog een keertje dunnetjes over en kregen zij weer een zilveren medaille omgehangen.
Alle sporters van harte gefeliciteerd met de door jullie geleverde prestaties, die allemaal
beloond zijn met een medaille, vaantje of oorkonde. Voorop staat bij deze wedstrijden het
meedoen en de gezelligheid. Als er dan ook nog verschillende medailles worden verdiend
maakt dat het natuurlijk des te leuker. Maar zoals de Special Olympics eed luid: ‘Als ik niet
win heb ik in ieder geval mijn best gedaan.’
Instructeurs en vrijwilligers
Zoals iedereen wel weet kunnen wij ook binnen het zwemmen VB niet zonder onze
instructeurs en vrijwilligers. Zowel voor als achter de schermen hebben zij zich ook het
afgelopen seizoen weer ingezet voor de sporters en hun sport. Zonder onze instructeurs en
vele vrijwilligers zou het zwemmen VB niet een dergelijk succes kunnen hebben. Tevens
zouden wij niet al die dingen kunnen doen die wij het afgelopen seizoen weer met onze
sporters konden doen en mochten beleven.
Ik wil graag alle instructeurs, vrijwilligers en al die anderen die zich het afgelopen seizoen
hebben ingezet bedanken.
Namens alle sporters en mijzelf… Bedankt!
Ook in het sportseizoen 2010-2011 hoop ik dat wij met elkaar samen: deelnemers,
instructeurs en vrijwilligers een sportief en gezellig seizoen tegemoet gaan.
Fokke de Boer, coördinator
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Zwemmen LB
Helaas is in de loop van het seizoen het ledental iets teruggelopen. Dit heeft te maken met
de achteruitgang van de gezondheid van de oudere leden en de wens van de jongere om
voor een andere sport te kiezen zoals voetballen of paardrijden.
Gelukkig is het aantal trainsters en vrijwilligers constant gebleven.
Helaas heeft Gerda Bonsema om gezondheidsredenen haar trainerschap voor de
waterbasketbal moeten beëindigen. De voorzitter en ondergetekende hebben haar op een
passende manier bedankt.
In Anita Jonker hebben we een zeer goede vervanger gevonden.
Ter afsluiting van het seizoen hebben de zwemmers van het waterbasketbal een
demonstratieles van de instructeurs van onderwatersport gehad. Dit was zeer succesvol.
Het door laten stromen van de beide jeugdleden, vorig jaar, was een goede keuze.
In de competitie is de groep opgeklommen naar de derde plaats. Om verschillende redenen
is de Fair Play bokaal niet uitgereikt.
Verder hebben enkele sporters een diploma gehaald.
Helaas hebben we in de zomervakantie afscheid genomen van Joke Bardis. Zij is jarenlang
trainster zwemmen LB geweest; eerst bij VDS en later voor onze stichting VDS Dol-Fijn.
Joke Wierda, coördinator
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Voetbal VB
Het zaalvoetbal is ingedeeld in 2 groepen, nl. tot 13 jaar en 13 jaar en ouder.
De groep tot 13 jaar traint op de donderdag van 16:00 uur tot 17:00 uur. We zijn het seizoen
begonnen met 4- en geëindigd met 6 deelnemers.
Deze groep neemt niet deel aan toernooien. Daarom hebben wij op 18 maart 2010 een open
training georganiseerd, waarbij iedereen kon komen kijken. Aan het eind van deze training
mocht iedereen meedoen.
De groep van 13 jaar en ouder traint van 17:00 uur tot 18:00 uur. Na een gezamenlijke
warming-up wordt deze groep opgesplitst in 3 groepen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken
naar de voetbalcapaciteiten. We zijn het seizoen begonnen met 25- en geëindigd met 27
deelnemers.
In het seizoen 2009-2010 hebben we deelgenomen aan de volgende zaalvoetbaltoernooien:
31 oktober 2009 Dodado in Dokkum
21 november 2009 Samen Onderweg In Sneek
30 januari 2010 VDS Dol-Fijn in Drachten
Gezamenlijke activiteit voor alle voetballers:
Op zaterdag 27 februari 2010 hebben we met 32 deelnemers, vrijwilligers en ouders de
wedstrijd sc Heerenveen – Heracles bezocht. Deze wedstrijd eindigde helaas in een 1 – 2
nederlaag voor Heerenveen.
De training staat onder leiding van 2 instructeurs van Talant:
Berend Jan Niemeijer en Bart Brandenburg.
Vrijwilligers van dit seizoen waren:
Lucas Dries, Yvonne Dijk, Youri Elzenaar, en Joey Witte.
Lucas Dries, coördinator
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Wandelen VB
Het wandelen is een samenwerking tussen sportstichting VDS Dol-Fijn en wandelsportvereniging Borneroord uit Beetsterzwaag. Alle leden (vooral bewoners van Talant
locatie Borneroord) staan als deelnemer ingeschreven bij sportstichting VDS Dol-Fijn. Ook
de vrijwilligers zijn opgenomen in het bestand van onze sportclub.
Het wandelen is een sportieve activiteit waarbij dit jaar op 7 verschillende zaterdagmiddagen,
vanaf eind april tot en met half oktober, georganiseerde wandeltochten in Friesland en
Drenthe werden gelopen. Ook is het afgelopen seizoen weer meegedaan aan de
avondvierdaagse van Beetsterzwaag. Onder leiding van vrijwilligers werd er met ca. 15
deelnemers iedere keer 5 kilometer gewandeld langs prachtige wandelroutes.
Voor bijna iedere wandeltocht laten we ons vervoeren met personenbusjes van Taxibedrijf
Waaksma uit Kootstertille. Voor sommige tochten hebben we gekozen om een touringcar te
delen met de wandelaars van sportvereniging DoDaDo uit Damwoude. Dit om de kosten te
drukken, omdat het huren van busvervoer erg kostbaar is. De deelnemers kunnen vooraf op
verschillende plaatsen in Drachten en Beetsterzwaag opstappen. Tijdens de wandeltocht
wordt er voor gezorgd. Dat er altijd een mobiele telefoon beschikbaar is. Dit om bij eventuele
calamiteiten direct te kunnen bellen naar de coördinator, die altijd met een auto ter plekke is,
of naar een andere hulpdienst of EHBO. Halverwege de wandeling krijgt men een beker
drinken om de dorst te lessen.
Dit zijn de wandeltochten waaraan we hebben meegedaan in 2010:
Zaterdag 24 april:

63e Krentenbloesemtocht, Dwingeloo

Zaterdag 1 mei:

32e Spitkeet Wandeltocht, Harkema

Maandag 17 t/m donderdag 20 mei: Avond4daagse Beetsterzwaag
Zaterdag 26 juni:

45e Bakkeveentocht, Bakkeveen

Zaterdag 11 september:

38e Terpentocht, Leeuwarderadeel

Zaterdag 18 september:

35e Borneroordtocht, Beetsterzwaag

Zaterdag 2 oktober:

4e Noordenveldtocht, Norg

Zaterdag 9 oktober:

54e Dr. Verdeniustocht, Noordwolde

We zijn dit jaar het wandelseizoen gestart met 14 deelnemers en geëindigd met 16
deelnemers.
Onze dank gaat uit naar de (vele) vrijwilligers die ook dit jaar weer, in wisselende
samenstelling, met veel enthousiasme onze ploeg deelnemers iedere wandeltocht heeft
begeleid.
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Deze vrijwilligers zijn:
Lenie Bartlema, Jan en Jantsje Draaistra, Vogeltje Kooi-de Jong, Annie Lok-Waringa,
Marten en Annie Ouwekerk, Freerk Schaaf, Jannie Staalsmid-Sprik, Hielkje Tjeerdsma,
Klaske Tjeerdsma, Grietje Veenstra-Tjeerdsma, Tineke Vink-van Veen, en Henny Vogels.
Wij hebben ook dit seizoen met heel veel plezier de coördinatie verzorgd van het wandelen.
Wij kijken al weer uit naar volgend jaar waar we hopen weer mooie tochten te wandelen.
Sandra & Stephan Starkenburg, coördinatoren

Slotavond 08-06-2010
Ook dit jaar werd ons sportseizoen weer swingend afgesloten!
Op dinsdagavond 8 juni vanaf 19.30 uur werden deelnemers, vrijwilligers en bestuursleden,
inclusief introducé, uitgenodigd in “Club Champino” in Drachten. Het beloofde een gezellige
avond te worden: iedereen had er zin in!
Bij binnenkomst kreeg iedereen 2 consumptiemunten en stonden er al schaaltjes met nootjes
etc. op de tafels. Er werd prachtige muziek gedraaid: voor elk wat wils en er mochten
verzoeknummers ingediend worden. Disco, hiphop, Nederlandstalig; we hebben met z’n
allen heel wat gedanst. Tussendoor werden er warme snacks geserveerd.
Halverwege de avond werd er afscheid genomen van Atze J. Lubach-Koers, de voorzitter
van onze stichting. Atze heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger voor VDS Dol-Fijn; eerst
bij het zwemmen, later als coördinator van het wandelen en als voorzitter. Hij werd door het
bestuur en alle aanwezigen bedankt en toegejuicht. Atze stelde aan iedereen de nieuwe
voorzitter voor, te weten Lucas Dries. Atze wenste alle deelnemers, vrijwilligers en het
bestuur alle goeds en succes met de sporten.
Aan alle aanwezige vrijwilligers werd een prachtige roos gegeven als dank voor (wederom)
hun inzet dit jaar.
We kijken met z’n allen terug op een hele geslaagde slotavond. We hopen dat we volgend
jaar, na een sportief seizoen, weer kunnen genieten van zo’n geweldige afsluiting.
Sandra Starkenburg-Meijer, Secretariaat VDS Dol-Fijn
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Baten-/Lastenoverzicht per 31-08-2010

financiele omschrijving (grootboek)
ADVERTENTIE KALENDER

baten
€ 250,00

AFDRACHT KOSTEN BONDEN
OPBRENGST CONTRIBUTIES
CREDIT-NOTA VORIG SEIZOEN

lasten

€ 1.374,64
€ 20.340,66
€ 2.302,89

DIENSTEN DERDEN

€ 367,10

KOSTEN DRUKWERKEN

€ 1.829,35

HUUR ACCOMODATIES

€ 17.013,03

INSCHRIJFGELDEN

€ 516,11

BANKKOSTEN

€ 282,51

LEDEN- & FINANCIËLE ADMINISTRATIE

€ 1.041,54

LESGELDEN (TRAINING / INSTRUCTIE)

€ 7.808,69

MATERIALEN

€1.490,53

PORTO KOSTEN
OVERIGE OPBRENGSTEN

€ 582,96
€ 541,07

REISKOSTEN / KM-VERGOEDING

€ 3.274,97

REPRESENTATIE KOSTEN
SUBSIDIES / SPONSORING / GIFTEN

1.526,06
€ 12.279,34

TELEFOONVERGOEDING

€ 449,17

TERUGBETALINGEN / RESTITUTIES

€ 356,12

KOSTEN VOEDING EN DRANKEN

TEKORT

€ 2.338,44

€ 4.537,26

€ 40.251,22
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Aard en activiteiten van de sportstichting
Het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke
beperking.
Leden- & financiële administratie
De leden- en financiële administratie wordt per computer uitgevoerd via MS ACCESS/2007
(R1.08(11)), database systeem. Het programma beheert de registratie van naam-, adres-,
persoons- en sportactiviteiten gegevens van onze relaties (deelnemers, vrijwilligers of
overigen). De financiële registratie (boekhouding van de vereniging) is tevens in het systeem
opgenomen en heeft een koppeling met de ledenadministratie. Het kosten/baten overzicht
wordt maandelijks cumulatief samengesteld. De penningmeester krijgt maandelijks een
back-up van alle geregistreerde gegevens.
Cor H Boshuijer, leden- & financiële administratie
Handtekening:

Verslag Kascommissie
Hierbij verklaren wij, in onze hoedanigheid van de door het bestuur benoemde kascommissie
voor het seizoen 2009/2010, dat wij de administratie van de Sportstichting VDS Dol-Fijn,
bestaande uit een grootboekregistratie, bank rekening-courant en bank renterekening,
facturen en andere financiële stukken, hebben gecontroleerd en in orde bevonden.
Op grond van dit onderzoek kunnen wij ons verenigen met het resultaat over het seizoen
2009/2010, en de vermogenspositie per 31-08-2010.
Derhalve adviseren wij het bestuur de penningmeester decharge te verlenen.
Aldus opgemaakt, Drachten, 21 september 2010.
Voor akkoord:

Mevr. W Bergsma-Bijlsma

Dhr. H Walter

Handtekening:
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Ondertekening jaarrekening bestuursleden
•

Atze J Lubach-Koers,
Voorzitter

•

Sandra Starkenburg-Meijer,
Secretaris

•

Stephan Starkenburg,
Penningmeester

•

Roelie Aardema,
Algemeen lid

•

Lucas Dries,
Algemeen lid

•

Fokke de Boer
Algemeen lid
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