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1.

Bestuursverslag

1.1

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het seizoen 2011 - 2012 van de sportstichting VDS Dol-Fijn.
VDS Dol-Fijn organiseert sinds 1980 sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijkeen/of verstandelijke beperking in Drachten en omstreken. Bij VDS Dol-Fijn kan men in een
week meerdere sporten beoefenen te weten: gymnastiek, zwemmen, diplomazwemmen A,
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. Daar waar nodig is passen we de mogelijkheden en
onmogelijkheden van onze sporters aan. Dit seizoen zijn we, na een korte proefperiode van
twee maanden in het vorige seizoen, ook begonnen met het Diplomazwemmen A. De eerste
deelnemers hebben inmiddels al hun diploma op zak.
Ondanks de wereldwijde financiële crisis hebben we ook dit jaar weer een positief saldo
behaald. Dit is mede te danken aan een éénmalige schenking van de opgeheven Stichting
Sportmedisch Adviescentrum Drachten. Tevens heeft Hart in Friesland zich tot
1 september 2013 als hoofdsponsor verbonden aan VDS Dol-Fijn. De contributies zijn dan
ook dit seizoen niet verhoogd.
Sytske Kleiterp heeft in februari 2012 plaatsgenomen in het bestuur. Zij is, in tegenstelling tot
andere bestuursleden, niet direct verbonden aan een sport, maar houdt zich bezig met
algemene zaken. Langs deze weg willen we de instructeurs en alle vrijwilligers van onze
sportactiviteiten bedanken voor hun enthousiaste inzet. Ook bedanken we de 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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1.2

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het sportseizoen 2011-2012 negen keer, namelijk op:
13 september 2011, 29 november 2011, 18 januari 2012, 22 februari 2012, 10 april 2012,
15 mei 2012, 19 juni 2012 en 17 juli 2012. De vergaderingen werden per toerbeurt bij de
verschillende bestuursleden thuis gehouden. De jaarlijkse ledenvergadering, d.d. 7
december 2012, werd gehouden in het gebouw van de Odd Fellows aan de Stationsweg te
Drachten.

1.3

Overzicht deelnemer/vrijwilligers per sportactiviteit

Aantal deelnemers en vrijwilligers per sportactiviteit, seizoen 2011/2012
Totaal

Aantal
Deelnemers

Aantal
Vrijwilligers

Bowlen VB

43

37

7

Fitness VB/LB

20

14

6

Gymnastiek VB

16

12

4

9

5

4

Voetbal VB

44

33

11

Wandelen VB

26

11

15

Zwemmen LB

43

27

16

Zwemmen SO

47

0

47

Voorbereidend Zwemmen VB

8

6

2

Diploma Zwemmen VB

6

3

3

50

37

13

312

185

128

156

98

Sportactiviteit

Schaatsen VB

Zwemmen VB
Aantal

1

Werkelijk aantal personen
1.

VB
LB
SO

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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2.

Rondje langs de sportactiviteiten

2.1

Bowlen VB

We begonnen het jaar met een goede start, er waren zoveel nieuwe deelnemers dat we er
een 7e baan bij moesten huren, dit was mogelijk door de uitbreiding van vrijwilligers. Omdat
we in november al een toernooi hadden in Leeuwarden konden de nieuwe deelnemers hier
echter niet aan meedoen. Je moet namelijk een indicatie hebben wat ze ongeveer gooien om
te in een categorie te kunnen plaatsen. Doordat ze maar 3 of 4x hadden meegedaan was dat
niet mogelijk. De overige 27 deelnemers waren op deze dag om 8.30 u al aanwezig bij het
bowlingcentrum om naar Leeuwarden te vertrekken. De overige deelnemers waren vrij
omdat er geen vrijwilligers waren. We kwamen helaas maar met 3 bekers thuis, de spanning
speelde hen parten maar het plezier was er niet minder om. In de loop van het seizoen zijn
er nog een paar deelnemers bij gekomen en zo waren alle banen weer in een mum van tijd
vol met 6 spelers op een baan. Er zijn helaas aan het einde van het seizoen ook een paar
deelnemers gestopt omdat ze andere activiteiten of sport niet konden combineren omdat
deze op dezelfde dag vielen. Maar de slotdag was in elk geval reuze gezellig, met hapjes en
een drankje. Ook waren er voor de beste 3 dames en 3 heren een mooie beker, aangeboden
door de Bowling en Party Centrum Drachten. Ik kijk dan ook terug op een geslaagd 1e jaar
als coördinator.
Gretha de Vries, coördinator

2.2

Fitness VB / LB

Het seizoen zijn we begonnen met 16 deelnemers en we zijn geëindigd met 17 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, Baukje Medenblik en Lucas Dries. Elke woensdag weer werden de lessen
van 16:30 tot 17:30 redelijk 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 gedaan, kan een ieder zijn gang gaan op de diverse cardio-/fitnessapparatuur. Er wordt
dan o.a. gewandeld, hardgelopen, gefietst, geroeid of aan krachttraining gedaan. Een ieder
wordt hierbij geholpen/geadviseerd door de begeleiding, zodat alles op een verantwoorde
manier gebeurt. Baukje en Lucas 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.
Lucas Dries, coördinator fitness VB/LB
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2.3

Gymnastiek VB

Met de gymnastiek gaat het goed. We maken er op maandagavond van 18.30-19.30 altijd
een gezellig en bewegend uurtje van.
De gymnastiek heeft 1 trainer en 2 vrijwilligers. We hebben nu een mooie groep deelnemers
van totaal 13 gymnasten. Helaas heeft 1 deelnemer heeft dit jaar ons verlaten, omdat het
allemaal wat teveel werd.
Wietske Munniksma, coördinator

2.4

Schaatsen VB

De schaatsploeg van VDS-Dolfijn bestaat 6 personen. Dit seizoen is er 1 deelnemer
begonnen met schaatsen en hebben 2 deelnemers opgezegd.
Het seizoen begon na de herfstvakantie op 24 oktober 2011. In totaal hebben we 17 maal
een uur geschaatst. De laatste schaatsdag was op 19 maart 2012. Het schaatsen in Thialf is
net als ieder jaar weer een feest. Dit seizoen hadden we het geluk dat er 2 stagiaires van het
CIOS als begeleiders aanwezig waren. Zij hebben een aantal malen een leuke ijshockeywedstrijd georganiseerd of andere oefeningen bedacht. Daar hebben we met z’n allen veel
plezier aan beleefd. Ook hebben een aantal deelnemers, voor degene die dat wilden, een
echte schaatstraining gekregen. Op de laatste schaatsdag hebben alle deelnemers een mini
elfstedentocht gereden, waarbij na elke ronde een stempeltje van een andere stad te
verdienen was. Om de feestelijkheden compleet te maken werd er ook dit jaar weer heerlijk
gesmuld van warme chocolademelk en een grote gevulde koek.
Bert Leeuwerink, coördinator

2.5

Voetbal VB en jeugdvoetbal

Het zaalvoetbal is ingedeeld in 2 groepen, namelijk van 6 tot 13 jaar en 13 jaar en ouder.
Deze grens wordt echter niet strikt toegepast, want er wordt wel rekening gehouden met de
mogelijkheden 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 6 deelnemers en zijn ook geëindigd met 6 deelnemers. Deze groep neemt
niet deel aan toernooien. Katja Lazonder geeft deze groep training met behulp van 1 of 2
vrijwilligers. Vaak wordt er begonnen met wat tikspelletjes als warming-up. In totaal wordt er
ongeveer 45 minuten getraind en hierna mag iedereen zijn eigen ding gaan doen.
De groep van 13 jaar en ouder traint op donderdag van 17:00 tot 18:00 en wordt, na een
gezamenlijke warming-up, opgesplitst in 3 groepen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar
de voetbalcapaciteiten. Hiermee proberen we een ieder op zijn eigen niveau te laten trainen.

JAARVERSLAG 2011 / 2012

Tussen de verschillende groepen zit dan ook een groot verschil qua voetbaloefeningen en
intensiteit. Elke laatste donderdag voor een vakantie of voor een toernooi, wordt er met de
hele groep onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Op ons eigen toernooi hebben we met vier
teams deelgenomen en met steeds drie teams hebben we deelgenomen aan de volgende
zaalvoetbaltoernooien:
29 oktober 2011
DoDaDo, Dokkum
21 januari 2012
VDS Dol-Fijn, Drachten
25 februari 2012
Samen Onderweg, Sneek
14 april 2012
Spelend Sporten, Leeuwarden
Het 1e team zijn de laatste drie toernooien als eerste in hun poule geëindigd. In Sneek
eindigden alle 3 teams van VDS Dol-Fijn als eerste in hun poule. Dit was nog nooit eerder
gebeurd. Een unieke prestatie dus.
We zijn het seizoen begonnen met 24 deelnemers en geëindigd met 29 deelnemers. Tevens
zijn we op 21 april 2012 met 38 deelnemers, begeleiders en ouders, naar de eredivisie
wedstrijd Sc Heerenveen – Vitesse geweest. Ondanks onze fanatieke support, eindigde de
wedstrijd in een teleurstellende 1 -1.
De training staat onder leiding van 2 instructeurs van Talant: Berend Jan Niemeijer en Katja
Lazonder. De vrijwilligers van dit seizoen waren: Lucas Dries (tevens coördinator), Yvonne
Dijk, Edgar Bagdarsaryan, Liza van der Werff en Renata Nieuwenhuis
Lucas Dries, coördinator

2.6

Wandelen VB

Één 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 eind april tot begin oktober, georganiseerde wandeltochten in Friesland en Drenthe
werden gelopen. Onder leiding van vrijwilligers werd er met ca. 11 deelnemers iedere keer 5
kilometer gewandeld langs prachtige wandelroutes.
Voor iedere wandeltocht worden we vervoerd met personenbusjes die worden bestuurd door
de 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 één van de personenbusjes ter plekke is, of naar een andere hulpdienst of EHBO.
Halverwege de wandeling krijgt men een beker drinken om de dorst te lessen.
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Dit zijn de wandeltochten waaraan we hebben
meegedaan in 2012:
28 april 2012
: Heerenveen (66e Julianatocht)
12 mei 2012
: Bakkeveen (4e Drieprovinciëntocht)
2 juni 2012
: Drachten (55e Trochsetterstocht)
7 juli 2012
: Dwingeloo (40e Bostocht)
15 september 2012 : Beetsterzwaag (Verrassingstocht)
6 oktober 2012
: Heerenveen (51e Vijfdorpentocht)
13 oktober 2012
: Noordwolde (56e Dr. Verdeniustocht)
De tocht op 15 september 2012 is door de vrijwilligers zelf georganiseerd, omdat de
oorspronkelijke tocht, waaraan we zouden meedoen in Beetsterzwaag, werd afgelast.
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.
Deze vrijwilligers zijn:
Jan en Jantsje Draaistra
Annie Lok-Waringa
Freerk Schaaf
Klaske Tjeerdsma
Henny Vogels
Marianne Revenich

Vogeltje Kooi-de Jong
Marten en Annie Ouwerkerk
Hielkje Tjeerdsma
Grietje Veenstra-Tjeerdsma
Ina Bakker

Ik heb ook dit seizoen met veel plezier de coördinatie verzorgd van het wandelen. Ik kijk uit
naar volgend jaar waarvan ik hoop dat we dan ook weer mooie tochten mogen wandelen.
Stephan Starkenburg, coördinator

2.7

Diplomazwemmen A

Het diplomazwemmen A is inmiddels al weer een jaar van start binnen VDS Dol-Fijn en al
niet meer weg te denken uit ons sportaanbod. De eerste kinderen zijn al afgezwommen voor
hun A diploma. De eerste deelnemers hebben bij onze eigen instructeurs examen gedaan en
een aantal deelnemers zijn via school afgezwommen. Fantastische resultaten van zowel de
kinderen als van het team diplomazwemmen A.
We kunnen na het eerste officiële seizoen diplomazwemmen wel vaststellen dat wij in een
grote behoefte van kinderen met een beperking en hun ouders/verzorgers voorzien. Zonder
het diplomazwemmen zouden de kinderen, die hun A diploma hebben behaald, nog niet
zover zijn geweest. Ook de kinderen die via school zijn afgezwommen en bij ons de lessen
volgden, hadden dan waarschijnlijk nog niet afgezwommen.
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In de loop van het afgelopen seizoen hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze
combinatiefunctionaris Linda Terpstra. Gelukkig was er redelijk snel een nieuwe combinatiefunctionaris beschikbaar, Wilco Boomsma. Ook hebben we bij de vrijwilligers nog te maken
met verschillende wisselingen. Helaas is het opbouwen van een ‘nieuwe’ groep ‘vaste’
vrijwilligers iets wat tijd nodig heeft. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om nieuwe en
enthousiaste vrijwilligers te zoeken.
Instructeurs en vrijwilligers:
Ook bij het diplomazwemmen A zijn verschillende instructeurs en vrijwilligers actief. Zonder
hun fantastische inzet zouden wij het diplomazwemmen niet aan kunnen bieden. Ik wil het
hele team van diplomazwemmen A dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet en de
prachtige resultaten die wij samen met de kinderen mochten behalen. Namens het team van
diplomazwemmen A hoop ik dat wij ook in het nieuwe sportseizoen 2012-2013 weer een
hoop kinderen aan hun A-diploma kunnen helpen.
Fokke de Boer, coördinator

2.8

Zwemmen LB

Helaas zet de trend van het afgelopen jaren zich door en ook dit jaar is het ledenbestand
weer afgenomen. Dit komt mede doordat er meerdere aanbieders zijn voor deze doelgroep.
Wij bieden 5 trainingen per week aan voor mensen met een lichamelijke beperking. Op
maandag wordt er nu gezwommen met drie groepen in het MIVA bad. Op donderdag één
groep in het MIVA bad en de waterbasketballers in het 50-meter bad.
Corrie de Haan geeft op de maandagmiddag en -avond aan twee groepen training,
waaronder de COPD-groep. Arjen Maychrzak geeft op de maandagavond en op de
donderdagavond training. Wegens studieverplichting kon Arjan in de 2e helft van het seizoen
op de donderdagavond grotendeels niet aanwezig zijn. Zijn trainingen zijn toen tijdelijk
overgenomen door Anke Rozenga en Monika Pels. Anita Jonker geeft training aan de
waterbasketballers. De trainers worden geholpen door een aantal vrijwilligers. Deze zijn van
onschatbare waarde, omdat niet iedere deelnemer zelfstandig kan zwemmen. Met behulp
van de vrijwilligers kunnen deze deelnemers toch nog genieten van 45 minuten zwemplezier.
Onze dank hier voor.
De waterbasketballers nemen deel aan de waterbasketbalcompetitie van de KNZB. Er
worden 4 toernooien georganiseerd. VDS Dol-Fijn is op de 4e plaats geëindigd in deze
competitie. VDS Dol-Fijn heeft op zaterdag 28 januari 2012 een waterbasketbaltoernooi
georganiseerd. Ook hier stonden weer een aantal vrijwilligers klaar om deze dag tot een
succesvol einde te brengen. Aan dit toernooi hebben 8 teams deelgenomen, namelijk uit:
Drachten, Meppel, Assen, Roden, Veendam en Delfzijl.
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Monika Pels is dit jaar coördinator geweest. Wegens
studie moest ze hier na 1 jaar al weer mee stoppen. Monika, bedankt voor je inzet. Zij wordt
opgevolgd door Sjoerd Noord. Sjoerd succes!
Lucas Dries, voorzitter

2.9

Zwemmen VB

Sportseizoen 2011-2012 was voor het zwemmen VB & VRB wederom een zeer sportief
seizoen. Met 43 sporters en 14 vrijwilligers/zweminstructeurs is zwemmen VB één van 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 beheersen 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 voorbereidend zwemmen groep zijn de deelnemers weer hard aan de slag
gegaan om de basisvaardigheden 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 Adiploma 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:
Voorbereidend zwemmen groep
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.
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Alle groepen hebben 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
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 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 onder andere Hoogezand waar de
Brug Groningen een wedstrijd had georganiseerd. Maar ze zijn natuurlijk ook naar ons eigen
Special Olympics Regionaal Evenement Zwemmen in Drachten op zaterdag 21 april 2012.
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 werd in Hoogezand met de
eerste plaats een prachtige wisselbeker behaald. In Drachten waren de estafettezwemmers
wederom in topvorm en werd voor de tweede keer dit seizoen de eerste plaats en de gouden
medailles binnengehaald. In zwemcentrum de Welle was het dan ook weer een groot feest
en hebben wij een prachtige thuiswedstrijd beleefd.
Alle sporters van harte gefeliciteerd met de door jullie geleverde prestaties. Die allemaal zijn
beloond met een medaille, 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: "Ik ga voor de
overwinning. Maar door mijn inzet ben ik al winnaar!"
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
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.
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Ook in het sportseizoen 2012-2013 hoop ik, dat wij met
elkaar (deelnemers, instructeurs en vrijwilligers) een sportief en gezellig seizoen tegemoet
gaan.
Fokke de Boer, coördinator

3.

Slotavond

Ook dit jaar werd ons sportseizoen weer swingend afgesloten! Op dinsdagavond 7 juni jl.
vanaf 19.30 uur waren 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 voor elk wat wils prachtige muziek gedraaid en er mochten
verzoeknummers ingediend worden. We hebben met z’n allen heel wat gedanst op onder
andere disco-, hiphop- en Nederlandstalige muziek. Er kwam ook een verrassingsact; het
was zanger Arnold die geweldige liedjes zong! Ook konden we verzoeknummers aan hem
vragen. 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 volgen jaar, na een sportief seizoen, weer kunnen genieten van zo’n geweldige
afsluiting.
Sandra Meijer, secretariaat VDS Dol-Fijn
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4.

Financieel verslag

4.1

Overzicht Baten-/Lasten
seizoen
2011/2012

Omschrijving

Baten

Afdracht Bonden
Bankkosten
Contributies

seizoen
2010/2011
Lasten

Baten

Lasten

1.872,38

1.521,14

270,94

293,19

25.523,52

24.756,22

Diensten Derden

1.985,37

21,50

Drukwerken

2.411,78

1.330,10

16.917,82

13.178,50

Inschrijfgelden

280,65

188,70

Leden- en Financiële admin.

413,76

1.029,27

Lesgelden

5.748,50

4.662,50

Materialen

2.506,16

555,68

Huur Accommodaties

Overige Opbrengsten

1.916,28

Porto kosten
Reiskosten (Bijdrage vervoer)

243,55
410,00

Reiskosten-/Km-vergoeding
Representatie
Subsidies/Sponsoring/Giften

480,00
1.246,84

650,08

420,20

948,14

17.344,62

Telefoonvergoeding

291,70

8.169,12
367,50

245,00

Terugbetalingen/Restituties

356,47

Voeding/Dranken

1.807,78

990,87

Positief Saldo

6.784,91

9.058,78

Negatief Saldo
43.278,14
Banktegoed per 31-08-2012

43.278,14
14.048,94

35.321,62

35.321,62
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4.2
Aard en activiteiten Sportstichting VDS
Dol-Fijn
Het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke
beperking.

4.3

Leden- en financiële administratie

De leden- en financiële administratie wordt per computer uitgevoerd via MS ACCESS/2010
(R1.07(25)), 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:

4.4

Verslag kascommissie

Hierbij verklaren we, in onze hoedanigheid van de door het bestuur benoemde
kascommissie voor het seizoen 2011/2012, dat we 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 we ons verenigen met het resultaat over het seizoen
2011/2012, en de vermogenspositie per 31-08-2012.
Derhalve adviseren we het bestuur de penningmeester decharge te verlenen.
Aldus opgemaakt, Drachten, 4 oktober 2012.
Voor akkoord:
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4.5

Ondertekening jaarrekening bestuur

Lucas Dries
Voorzitter

Sandra Meijer
Secretaris

Stephan Starkenburg
Penningmeester

Fokke de Boer
Algemeen bestuurslid

Sytske Kleiterp
Algemeen bestuurslid

