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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het seizoen 2010 - 2011 van de sportstichting VDS Dol-Fijn. 
VDS Dol-Fijn organiseert al meer dan 30 jaar sportactiviteiten voor mensen met een 
lichamelijke- en/of verstandelijke beperking in Drachten en omstreken. Bij VDS Dol-Fijn kan 
men in een week meerdere sporten beoefenen te weten: gymnastiek, zwemmen, 
waterbasketbal, zaalvoetbal, fitness, bowlen, schaatsen en wandelen. 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. 
 
Dit jaar stond vooral in het teken van onze financiële positie. Na enkele jaren verlies 
gedraaid te hebben en daardoor geen financiële reserves meer te hebben, kunnen wij u 
mededelen dat we dit jaar financieel positief hebben afgesloten. Dit is onder andere te 
danken aan het aantrekken van kringloopwinkel Hart in Friesland als hoofdsponsor en het 
mogen meedoen aan de Poiesz jeugdsponsoractie. Tevens hebben wij de contributies fors 
moeten verhogen doordat wij, met ingang van dit seizoen, van het Sportbedrijf 
Smallingerland geen korting meer kregen op de huur van hun accommodaties. 
 
Vanaf dit jaar bieden wij geen judo meer aan. De judoka’s van VDS Dol-Fijn zijn overgegaan 
naar judovereniging Shihan Drachten. Onze judoka’s kregen in het verleden altijd al les van 
een judoleraar van Shihan en sporten altijd al samen met de G-Judoka’s van Shihan. In 
onderling overleg met de beide besturen is besloten dat het praktischer was om alle leden bij 
Shihan onder te brengen. 
 
Langs deze weg willen wij 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. 
 
Door middel van dit jaarverslag vertrouwen we erop u een duidelijk beeld te geven van onze 
sportstichting. We hopen dat u met belangstelling ons jaarverslag zult lezen. 
 
Namens het bestuur, 
Sportstichting VDS Dol-Fijn 
 
Lucas Dries, voorzitter 
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Bestuur 
 
Het bestuur vergaderde in het sportseizoen 2010-2011 tien keer (24 augustus, 5 oktober,  
9 november, 6 december, 6 januari, 10 februari, 17 maart, 21 april, 31 mei en 28 juni). Als 
vaste vergaderlocatie werd gebruik gemaakt van de woning van de secretaris in Drachten. 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden in het gebouw van de Odd Fellows aan de 
Stationsweg te Drachten op woensdagavond 17 november 2010. 
 
Enkele belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het sportseizoen 2010-
2011: 
 

• Met ingang van het sportseizoen 2010-2011 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. 
Atze J. Lubach-Koers heeft, na vele jaren het gezicht van onze sportstichting te zijn 
geweest, afscheid genomen van VDS Dol-Fijn. Atze is begonnen als vrijwilliger bij het 
zwemmen. Daarna is hij coördinator geworden van het wandelen en heeft jarenlang 
als voorzitter gefungeerd van VDS Dol-Fijn. Op 14 januari 2011 is er op gepaste wijze 
afscheid genomen van Atze en zijn partner Dennis. Met een bos bloemen en een 
polshorloge met VDS Dol-Fijn wijzerplaat, werd Atze voor zijn jarenlange vrijwillige 
inzet voor onze stichting bedankt. Gelukkig blijft Atze, en ook Dennis, zich in de 
toekomst inzetten voor VDS Dol-Fijn. Ze blijven beide betrokken bij de organisatie 
van de Special Olympics zwemmen in Drachten. 

• Vanaf augustus 2010 hebben wij onze eigen website: www.vdsdolfijn.nl. Deze 
website is geheel kosteloos gemaakt door Marco van Kleef van Sugarmice webdesign 
en fotografie. Zie ook www.sugarmice.nl. 

• Kringloopwinkel Hart in Friesland is hoofdsponsor geworden van VDS Dol-Fijn. Na 
jarenlang al sponsor te zijn geweest van verschillende toernooien die VDS Dol-Fijn 
organiseerde, zijn het bestuur van VDS Dol-Fijn en Jelmer Kooistra namens Hart in 
Friesland een sponsorovereenkomst voor dit seizoen en mogelijk nog langer 
aangegaan. Zie ook www.hartinfriesland.nl. 

• Ook dit sportseizoen heeft het bestuur er weer voor gezorgd, dat vlak voor de 
kerstdagen alle vrijwilligers en medewerkers een kleine attentie ontvingen 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 29 januari heeft VDS Dol-Fijn het 3e Hart in Friesland zaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd. Aan dit toernooi namen 15 teams deel uit Friesland en Groningen 

• Van 7 februari t/m 2 april hebben we meegedaan aan de jeugdsponsoractie van 
Poiesz. Dit leverde maar liefst een bedrag op van €1.200,00. 

• Op 19 maart heeft VDS Dol-Fijn het jaarlijkse waterbasketbaltoernooi gehouden. Dit 
toernooi is een onderdeel van de waterbasketbalcompetitie van de KNZB, waaraan 7 
teams deelnemen uit Friesland, Groningen en Drenthe. 
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• Op 26 maart stonden wij met een stand van onze sportstichting op de Markt van 
Mogelijkheden in het Fries Congrescentrum te Drachten. Dit is een informatiemarkt 
voor mensen met een beperking en hun omgeving. 

• Van 28 maart t/m 2 april hebben we collecte gelopen voor het Fonds Gehandicapten 
Sport. Dit leverde VDS Dol-Fijn een bedrag op van €660,00. 

• Op dinsdagavond 7 juni 2011 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, vrijwilligers en 
sponsoren 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 afscheid genomen van Roelie Aardema, Joke Wierda en Wieke 
Bergsma-Bijlsma. Roelie is vanaf 2006 bestuurslid geweest en tevens coördinator van 
het bowlen. Joke Wierda is vanaf 2004 betrokken bij VDS Dol-Fijn. Zij sloot toen met 
“haar” ‘VDS’-zwemmers aan bij ‘De Dol-Fijn’. Ze is al die jaren coördinator van het 
zwemmen LB geweest en tot 2009 ook bestuurslid. Wieke Bergsma-Bijlsma is 
jarenlang zweminstructrice geweest bij het zwemmen VB en altijd betrokken geweest 
bij de organisatie van de Special Olympics zwemmen in Drachten. 

 
De samenstelling van het bestuur per 31-08-2011 was: 
 
Voorzitter:    Lucas Dries 
Secretaris:    Sandra Meijer  
Penningmeester:   Stephan Starkenburg 
 
Coördinator bowlen VB:  Roelie Aardema 
Coördinator wandelen VB:  Stephan Starkenburg  
Coördinator (jeugd)zaalvoetbal VB: Lucas Dries 
Coördinator zwemmen VB:  Fokke de Boer  
 
Geen bestuursfunktie: 
Coördinator zwemmen LB:  Joke Wierda 
Coördinator schaatsen VB:  Bert Leeuwerink 
Coordinator gymnastiek VB:  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. 
 
Namens het bestuur, 
Sportstichting VDS Dol-Fijn 
Lucas Dries, voorzitter



        JAARVERSLAG 2010/2011 
 

 
Drachten, 14-01-2014  Pagina 5 van 18 

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 GSN (Gehandicapten Sport Nederland) 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 2010/2011 
 

Sportactiviteit Totaal Aantal 
Deelnemers 

Aantal 
Vrijwilligers 

Bowlen VB 43 37 6 

Fitness VB/LB 21 16 5 

Gymnastiek VB 8 3 5 

Schaatsen VB 9 5 4 

Voetbal VB 41 32 9 

Wandelen VB 28 11 17 

Zwemmen LB 41 25 16 

Zwemmen SO 47 0 47 

Zwemmen VB 63 42 21 

Aantal 1 301 171 130 

Werkelijk aantal personen  162 101 

 
1. In deze telling wordt een persoon, die bij meerdere activiteiten is geregistreerd, ook als 

zodanig geteld. 
 

VB verstandelijke beperking 
LB  lichamelijke beperking 
SO special olympics
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Rondje langs de sportactiviteiten 
 
 
Bowlen VB  
 
We zijn in september 2010 begonnen met 31 deelnemers. Dit jaar speelden we wederom om 
bekers, wat de deelnemers nog meer stimuleert om 2 wekelijks te komen en steeds maar 
weer hun uiterste best te doen. De bekers werden ons aangeboden door John Bos van het 
Bowlingcentrum Drachten. Het jaar hebben we afgesloten met 32 deelnemers. 
  
We hebben een leuk jaar gehad. Op 6 november 2010 hebben we deelgenomen aan het 
bowlingtoernooi van Samen Onderweg in Heerenveen.  Gretha de Vries, Joyce Dijkstra, Roos 
van Kesteren en Jacqueline de Rooy hebben dit seizoen als vrijwilligers meegeholpen. Helaas 
is Roos van Kesteren in loop van het jaar gestopt. 
Met ingang van het komend seizoen stop ik als coördinator van het bowlen. Gretha de Vries 
doet met ingang van het komend seizoen de coördinatie. 
 
Roelie Aardema, coördinator 
 
 
Gymnastiek VB 
 
Hier een verslagje van het gymnastiek. Wij hebben een leuke groep sporters. Iedere 
maandagavond gym. Er zijn vorig seizoen 3 nieuwe leden bij gekomen. Het is iedere 
maandag een gezellige boel. Er wordt hard aan de conditie gewerkt. We zijn nu met 14 
sporters. Op dit moment kunnen er geen nieuwe leden bij. We hebben naast onze gym-
nastiekleraar Wilco Boomsma 3 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn Lisanne Feddema en Edgar 
Baghdasaryan. 
 
Wietske Munniksma, coördinator 
 
 
Fitness VB/LB 
 
Het seizoen zijn we begonnen met 16 deelnemers en we zijn geëindigd met 16 deelnemers 
De lessen bij sportschool Ebert werden verzorgd door fitness-instructeur Michel Bosma. Hij is 
tevens mede-eigenaar van sportschool Ebert. Hij werd hierin bijgestaan door Edgar 
Baghdasaryan, Marianne Hoefnagel en Corrie van Rijssel. Elke woensdag weer werden de 
lessen van 16:30 tot 17:30 goed bezocht door de deelnemers.  
 
Michel of Edgar beginnen elke les met een gezamenlijke warming-up op diverse toestellen. 
Hierbij wordt steeds gedurende 2 minuten  op muziek, die vaak door de deelnemers zelf 
word meegenomen, de spieren goed los gemaakt. Als iedereen alle 16 toestellen/oefeningen 
heeft gehad, kan een ieder zijn gang gaan op de diverse cardio/fitness apparatuur. Er word 
dan o.a. gewandeld, hardgelopen, gefietst, geroeid of aan krachttraining gedaan. Een ieder 
wordt hierbij geholpen/geadviseerd door de begeleiding, zodat het allemaal op een 
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verantwoorde manier gebeurt. Marianne en Corrie doen meer de individuele begeleiding van 
de deelnemers. Zij geven geen groepsles. 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. 
 
Michel Bosma (instructeur), Ramona Lemstra, Edgar Baghdasaryan (stagiaire CIOS), 
Marianne Hoefnagel (stagiaire Tripple-T), Corrie van Rijssel. 
 
Lucas Dries, coördinator 
 
 
Schaatsen VB 
 
Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen met het schaatsen op de overdekte ijsbaan van 
Thialf in Heerenveen.  
Voor het eerst worden de deelnemers niet meer thuis opgehaald maar verzamelen we achter 
De Lawei. Met 2 auto's van de vrijwilligers werden de deelnemers naar Heerenveen 
vervoerd. In het algemeen was deze verandering geen probleem. Voor 1 deelnemer leverde 
dit echter wel wat poblemen op en voor hem is geregeld, dat hij met een Plusbus gehaald en 
gebracht wordt. 
Eén deelneemster kon door een blessure aan haar enkel dit seizoen helaas niet aan het 
schaatsen deelnemen. 
Alle actieve deelnemers hebben weer genoten van heerlijke schaatsmomenten. 
Dat is wel te zien op de foto's die op een aantal avonden gemaakt zijn. 
Het schaatsseizoen wordt traditioneel afgesloten door een feestelijk gekostumeerd 
schaatsfeest met chocolademelk en heerlijke gevulde koeken! 
 
Vanaf januari is een nieuwe begeleidster meegegaan. Eerst als vriendin van een deelnemer, 
later als begeleidster. 
 
Een aantal schaatsers hebben op eigen initiatief deelgenomen aan de Special Olympics en 
schaatsten daar een aantal afstanden. Het is elk jaar weer een gezellig feest. Deze keer was 
het een thuiswedstrijd, want het werd in Thialf gehouden. 
Ook de schaatsdag Tour On Ice, bij FlevOnIce in Biddinghuizen, is altijd een gezellige dag 
waar onze schaatsers op eigen initatief graag aan deelnemen. 
 
Resumerend kunnen we zeggen dat het weer een geslaagd schaatsseizoen is geweest.  
Er zijn 6 deelnemers actief aan het schaatsen geweest. Er zijn 3 begeleiders betrokken 
geweest bij het schaatsen, nl: Bert Leeuwerink, Douwe Valk en Ester Bosma.  
 
Bert Leeuwerink, coördinator 
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Zwemmen VB 
 
Sportseizoen 2010-2011 was voor het zwemmen VB wederom een zeer sportief seizoen. Met 
42 sporters en 17 vrijwilligers/zweminstructeurs is zwemmen VB de grootste sport binnen 
sportstichting VDS Dol-Fijn. Bij de wedstrijd- en de trainingsgroep is er weer volop getraind 
om de zwemprestaties op een hoger niveau te krijgen en dat wat de deelnemers al kunnen 
verder te verfijnen. Ook is er weer volop deelgenomen aan de diverse wedstrijden en niet 
geheel onverdienstelijk. Binnen de sport- en spelgroep hebben ze iedere dinsdag 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 basisvaardig-
heden van het diplomazwemmen onder de knie te krijgen. Ze hebben geoefend op de 
diverse zwemslagen, het drijven en duiken. De deelnemers gaan vooruit en wie weet gaan er 
komend seizoen weer een aantal afzwemmen voor het A-diploma of een zwemcertificaat. 
 
 
De training 
 
Tijdens de trainingen op dinsdagavond hadden wij evenals voorgaande jaren 4 groepen die 
de beschikking hebben 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 drie kwartier van 18.00 uur tot 18.45 uur 
in hun eigen groep. Het laatste kwartier 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, dat wordt opgezet door de 
instructeurs en vrijwilligers. Waar nodig worden de trainingen aangepast aan de 
mogelijkheden van de individuele sporter.  
 
Gedurende het sportseizoen rouleren 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 wordt er door de instructeurs en 



        JAARVERSLAG 2010/2011 
 

 
Drachten, 14-01-2014  Pagina 10 van 18 

vrijwilligers een thema bedacht met bijpassende zwemactiviteiten, waaraan vaak ook 
bekenden van de sporters deel mogen nemen. 
Bijzondere zwemspecials in het afgelopen sportseizoen waren onder andere het verkleed 
zwemmen, de opblaasbare stormbaan en opdrachten in het 50 meterbad. Ook volgend 
sportseizoen hopen wij de deelnemers weer bijzonder leuke, uitdagende en verrassende 
zwemspecials aan te bieden. 
 
 
Wedstrijden 
 
Het afgelopen sportseizoen zijn er door de wedstrijd- en trainingsgroep weer diverse 
wedstrijden gezwommen. Zo gingen de groepen naar Zuidbroek waar de Brug Groningen 
een wedstrijd had georganiseerd. Maar ze gingen ook naar twee grote en zeer bijzondere 
wedstrijden te weten de Special Olympics Regionale Spelen in Groningen en het Special 
Olympics Regionaal Evenement Zwemmen in Heerenveen. Op beide wedstrijden is er weer 
gestreden voor het eremetaal. Met een flink aantal medailles in de kleuren, goud, zilver en 
brons kwamen de groepen weer bij de wedstrijden vandaan. Op het koningsnummer binnen 
het zwemmen VB, de estafette, viel de groep in Heerenveen helaas buiten de prijzen. In 
Groningen was de groep dan ook extra gemotiveerd wat resulteerde in een meer dan 
verdiende zilveren medaille. 
 
Alle sporters van harte gefeliciteerd met de door jullie geleverde prestaties. Die allemaal zijn 
beloond met een mediale, vaantje of oorkonde. Het meedoen en de gezelligheid staan bij 
deze wedstrijden voorop. 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.’  
 
 
Afscheid 
 
Na vele jaren voor het zwemmen VB actief te zijn geweest, hoofdzakelijk bij onze 
wedstrijdgroep, heeft Wieke Bergsma-Bijlsma besloten te stoppen als instructrice. Wieke 
heeft laten weten dat zij meer tijd aan hun zaak, hobby’s en andere zaken gaat besteden.  
De wedstrijdgroep heeft aan het einde van het seizoen met een lach en een traan afscheid 
genomen van Wieke.  
 
Ook Greta Bouma heeft na vele jaren actief te zijn geweest voor het zwemmen VB besloten 
afscheid te nemen. Greta is vele jaren het gezicht geweest van de trainingsgroep als 
instructrice. Greta gaat meer tijd aan haar gezin en andere hobby’s besteden. Doordat pas 
laat bekend werd dat Greta afscheid zou nemen zal er later op passende wijze nog afscheid 
van haar genomen worden. 
 
 
Instructeurs, vrijwilligers en stagiaires 
 
Zoals iedereen wel weet kunnen wij ook binnen het zwemmen VB niet zonder onze 
instructeurs, vrijwilligers en stagiaires. Zowel voor als achter de schermen hebben zij zich 
ook het afgelopen seizoen weer ingezet voor de sporters en hun sport. Zonder onze 
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instructeurs, vele vrijwilligers en stagiaires zou het zwemmen VB niet een dergelijk succes 
kunnen hebben en zouden wij niet al die dingen kunnen doen die wij het afgelopen seizoen 
weer met onze sporters konden doen en mochten beleven. 
Ik wil, namens onze sporters, alle instructeurs, vrijwilligers en al die anderen - zowel voor als 
achter de schermen, die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet, bedanken.  
 
Ook in het sportseizoen 2011-2012 hoop ik, dat wij met elkaar (deelnemers, instructeurs en 
vrijwilligers) een sportief en gezellig seizoen tegemoet gaan. 
 
Fokke de Boer, coördinator 
 
 
Diplomazwemmen A 
 
Na vele jaren van voorbereiding zijn wij in juni 2011 gestart met een proefproject voor 
diplomazwemmen A. Met een klein groepje van 4 deelnemers zijn wij van start gegaan onder 
de deskundige leiding van zweminstructrices Linda Terpstra en Baukje Kalsbeek, die worden 
geholpen door een paar vrijwilligers.  
 
Het diplomazwemmen A is een geheel nieuw sportaanbod van sportstichting VDS Dol-Fijn. Al 
vele jaren kwam er meermalen de vraag van ouders of wij ook diplomazwemmen in ons 
sportaanbod hadden. Helaas konden wij dit niet officieel aanbieden en moesten wij hen dan 
ook altijd doorverwijzen naar het reguliere aanbod dat niet altijd even goed en passend is 
afgestemd op de doelgroep kinderen met een verstandelijke- en of bijkomende beperking.  
Reden genoeg voor het bestuur van VDS Dol-Fijn om te kijken naar de mogelijkheden om 
het diplomazwemmen A van de grond te krijgen. Mede door een sportproject van de 
Gemeente Smallingerland hebben wij het diplomazwemmen versneld op kunnen zetten. Bij 
dit project hebben wij de beschikking over een combinatiefunctionaris, Linda Terpstra, die 
werkzaam is bij het Sportbedrijf Smallingerland. Zij slaat een brug tussen de scholen, 
sportstichtingen en verenigingen om elkaar zo verder te versterken en de diverse 
sportmogelijkheden beter op elkaar af te stemmen. 
 
Gelukkig kunnen wij en deelnemers  terugkijken op een geslaagd proefproject en gaan wij in 
het sportseizoen 2011-2012 officieel van start. 
 
Fokke de Boer, coördinator 
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Zwemmen LB 
 
Opnieuw is het ledenaantal dit seizoen teruggelopen, zodat we genoodzaakt waren enkele 
groepen bij elkaar te voegen c.q. door te schuiven. Op maandag wordt er nu gezwommen 
door 3 groepen in het MIVA bad. Op donderdag één groep in het Miva bad en de water-
basketballers in het 50 meter bad. Door het vertrek van Joke Bardis hebben we vele 
pogingen gedaan om een nieuwe instructeur aan te trekken. Uiteindelijk is het gelukt om 
Arjen Maychrzak, 3e jaars student aan de ALO in Groningen, aan te trekken. Daarnaast geeft 
Corrie de Haan al 30 jaar training aan een aantal groepen. Anita Jonker is actief voor de 
Waterbasketballers. 
Buiten deze drie trainers zijn er nog een aantal vrijwilligers, dat iedere week voor onze 
zwemmers klaar staat. Een groot woord van dank is hier op zijn plaats.  

Vanaf dit seizoen valt de competitie voor het waterbasketbal onder de vlag van de KNZB. In 
feite is er voor de zwemmers niets veranderd alleen de lijnen lopen anders. In maart werd 
de 4e competitie wedstrijd in De Welle gespeeld. Een 8-tal vrijwilligers zorgden er mede voor 
dat deze dag weer voortreffelijk verliep. 

Joke Wierda heeft aan het einde van dit seizoen afscheid genomen. Ze is eerst 10 jaar actief 
voor VDS geweest onder de Drachster zwemclub DZ&PC en vanaf 2004 onder de vlag van 
Dol-Fijn. Monika Pels is haar opvolgster. Monika is geen vreemde voor de stichting. Jaren 
terug heeft ze in verschillende activeiten een rol gespeeld. Monika succes!! 

Joke Wierda, coördinator 
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Voetbal VB 

Het zaalvoetbal is op papier ingedeeld in 2 groepen nl. tot 13 jaar en 13 jaar en ouder. Deze 
grens wordt echter niet strikt toegepast, want er wordt wel rekening gehouden met de 
mogelijk- en onmogelijkheden van de deelnemers. 
 
De groep tot 13 jaar traint op de donderdag van 16:00 tot 17:00. We zijn het seizoen 
begonnen met 4- en geëindigd met 7 deelnemers.  Deze groep neemt niet deel aan 
toernooien. 
 
De groep van 13 jaar en ouder traint van 17:00 tot 18:00 en wordt na een gezamenlijke 
warming-up opgesplitst in 3 groepen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de 
voetbalcapaciteiten. We zijn het seizoen begonnen met 24- en geëindigd met 26 deelnemers. 
 
In het seizoen 2010/2011 hebben we deelgenomen aan de volgende zaalvoetbaltoernooien: 
 
18 september  Spelend Sporten, Leeuwarden 
23 oktober  DoDaDo, Dokkum 
29 januari  VDS Dol-fijn, Drachten 
26 februari  Samen Onderweg, Sneek 
9 april   Spelend Sporten, Leeuwarden 
 
De training staat onder leiding van 2 instructeurs van Talant 
Berend Jan Niemeijer 
Bart Brandenburg 
Vrijwilligers van dit seizoen waren: 
Lucas Dries (tevens coördinator) 
Yvonne Dijk 
Edgar Baghdasaryan 
 
Lucas Dries, coördinator 
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Wandelen VB 
 
Eén van de activiteiten die sportstichting VDS Dol-Fijn organiseert is het wandelen. Alle leden 
staan als deelnemer ingeschreven bij de stichting. 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 mei tot en met begin oktober, georganiseerde wandeltochten in 
Friesland, Drenthe en Groningen werden gelopen. Helaas hebben we de avondvierdaagse 
van Beetsterzwaag dit jaar niet gelopen omdat deze niet werd georganiseerd. Onder leiding 
van vrijwilligers werd er met ca. 12 deelnemers iedere keer 5 kilometer gewandeld langs 
prachtige wandelroutes. 
 
Voor iedere wandeltocht worden we vervoerd met personenbusjes die worden bestuurd door 
vrijwilligers. Deze busjes huren we bij Kijlstra in Drachten die ons een mooie korting geeft op 
de normale prijs. De deelnemers kunnen vooraf in Drachten en Beetsterzwaag opstappen. 
Tijdens de wandeltocht wordt er voor gezorgd dat er altijd een mobiele telefoon beschikbaar 
is 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 2011: 
 
Zaterdag 7 mei:  33e Spitkeet Wandeltocht, Harkema 
 
Zaterdag 25 juni:  46e Bakkeveentocht, Bakkeveen 
 
Zaterdag 2 juli:  39e Bostocht, Dwingeloo 
 
Zaterdag 27 augustus: 29e Brugwandeltocht, Groningen 
 
Zaterdag 10 september: 39e Terpentocht, Leeuwarderadeel/Stiens 
 
Zaterdag 17 september: 36e Borneroordtocht, Beetsterzwaag 
 
Zaterdag 8 oktober:  55e Dr. Verdeniustocht, Noordwolde 
 
 
We zijn dit jaar het wandelseizoen gestart met 13 deelnemers en geëindigd met 11 
deelnemers. Waarschijnlijk hebben we volgend jaar nog maar tien deelnemers, nieuwe leden 
zijn dus van harte welkom! 
 
Onze dank gaat uit naar de (vele) vrijwilligers die ook dit jaar weer, in wisselende 
samenstelling, met veel enthousiasme onze wandelploeg iedere wandeltocht heeft begeleid. 
Jannie Staalsmid en Tineke Vink zijn gestopt, wij bedanken hen hierbij voor hun jarenlange 
inzet. Halverwege het seizoen is Ina Bakker er bij gekomen en we heten haar bij dezen 
nogmaals welkom.  
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De vrijwilligers zijn: 
 
Jan en Jantsje Draaistra, Vogeltje Kooi-de Jong, Annie Lok-Waringa, Marten en Annie 
Ouwerkerk, Freerk Schaaf, Hielkje Tjeerdsma, Klaske Tjeerdsma, Grietje Veenstra-
Tjeerdsma, Henny Vogels, Ina Bakker. 
Wij hebben ook dit seizoen met heel veel plezier de coördinatie verzorgd van het wandelen. 
Wij kijken alweer uit naar volgend jaar waarvan we hopen weer mooie tochten te wandelen. 
 
Sandra Meijer & Stephan Starkenburg, coördinatoren 
 
 
Slotavond 08-06-2010 
 
Ook dit jaar werd ons sportseizoen weer swingend afgesloten! 
 
Op dinsdagavond 7 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. 
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 Meijer, secretariaat VDS Dol-Fijn 
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Baten-/Lastenoverzicht per 
 

  seizoen 
2010/2011  seizoen 

2009/2010  

Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten 

Afdracht Bonden  1.521,14  1.374,64 

Bankkosten  293,19  282,51 

Contributies 24.756,22  20.340,66  

Diensten Derden  21,50  367,10 

Drukwerken  1.330,10  1.829,35 

Huur Accomodaties  13.178,50  17.013,03 

Inschrijfgelden  188,70  516,11 

Leden- en Financiele admin  1.029,27  1.041,54 

Lesgelden (training/Instructies)  4.662,50  7.808,69 

Materialen  555,68  1.490,53 

Overige Opbrengsten 1.916,28  3.093,96  

Porto kosten  291,70  582,96 

Reiskosten (Bijdr vervoer Dln) 480,00    

Reiskosten/Km-vergoeding Vrw  650,08  3.274,97 

Representatie  948,14  1.526,06 

Subsidies/Sponsoring/Giften 8.169,12  12.279,34  

Telefoonvergoeding  245,00  449,17 

Terugbetalingen/Restituties  356,47  356,12 

Voeding/Dranken  990,87  2.338,44 

Batig Saldo  9.058,78   

Negatief Saldo   4.537,26  

 35.321,62 35.321,62 40.251,22 40.251,22 

Banktegoed per ult. 08/2011  7.028,08   

 
Opgemaakt per 31-08-2011
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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/2010 
(R1.07(23)), 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 2010/2011, 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 
2010/2011, en de vermogenspositie per 31-08-2011. 
Derhalve adviseren wij het bestuur de penningmeester decharge te verlenen. 
 
Aldus opgemaakt, Drachten, 17 oktober 2011. 
 
 
Voor akkoord:  Mevr. W Bergsma-Bijlsma   Mevr. S Pronk 
 
 
Handtekening:  
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Ondertekening jaarrekening bestuursleden 
 

• Lucas Dries,  
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
• Sandra Meijer,  

Secretaris 
 
 
 
 
 
 
• Stephan Starkenburg, 

Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
• Roelie Aardema,  

Algemeen lid 
 
 
 
 
 
 
 
• Fokke de Boer 

Algemeen lid 
 


