Jaarverslag
Seizoen 2012 / 2013

JAARVERSLAG 2012 / 2013

JAARVERSLAG 2012 / 2013

Inhoudsopgave
1.	
   Bestuursverslag
1.1	
  
1.2	
  
1.3	
  

Voorwoord
Bestuur
Overzicht deelnemer/vrijwilligers per sportactiviteit

2.	
   Rondje langs de sportactiviteiten
2.1	
  
2.2	
  
2.3	
  
2.4	
  
2.5	
  
2.6	
  
2.7	
  
2.8	
  
2.9	
  

Bowlen VB
Fitness VB / LB
Gymnastiek VB
Schaatsen VB
Voetbal VB en jeugdvoetbal
Wandelen VB
Diplomazwemmen A
Zwemmen LB
Zwemmen VB

4	
  
4	
  
5	
  
5	
  
6	
  
6	
  
6	
  
7	
  
7	
  
8	
  
9	
  
10	
  
10	
  
11	
  

3.	
   Slotavond

13	
  

4.	
   Financieel verslag

14	
  

4.1	
  
4.2	
  
4.3	
  
4.4	
  
4.5	
  

Overzicht Baten-/Lasten
Aard en activiteiten Sportstichting VDS Dol-Fijn
Leden- en financiële administratie
Verslag kascommissie
Ondertekening jaarrekening bestuur

14	
  
15	
  
15	
  
15	
  
16	
  

JAARVERSLAG 2012 / 2013

1.

Bestuursverslag

1.1

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het seizoen 2012 - 2013 van de sportstichting VDS Dol-Fijn.
VDS Dol-Fijn is opgericht op 18 december 1979 en organiseert sinds 1980 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, diplomazwemmen A, zaalvoetbal, waterbasketbal, fitness, bowlen, schaatsen en
wandelen.
Het aantal deelnemers is dit jaar toegenomen. Hierdoor ontstond een ledenstop bij het
zwemmen VB, bowlen en zaalvoetbal ouder dan 13 jaar.
Hart in Friesland was ook dit jaar hoofdsponsor van VDS Dol-Fijn. Dank zij hun steun
hebben wij de contributies dan ook dit jaar niet hoeven te verhogen.
Dit seizoen was het laatste seizoen van de waterbasketballers bij VDS Dol-Fijn. Komend
seizoen spelen de waterbasketballers onder de vlag van zwemclub DZ&PC. De reden
hiervan is dat wij als bestuur niet willen en kunnen voldoen aan alle regels die de nationale
zwembond KNZB ons oplegt. Wij wensen de waterbasketballers volgend seizoen heel veel
spelplezier bij DZ&PC.
Wij zijn dit seizoen begonnen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te vragen van alle
vrijwilligers. Wij hadden dit al enkele jaren op onze “to do lijst” staan, maar omdat invoering
hiervan ons voor hoge kosten stelde, waren wij daar nog niet aan begonnen. Dit jaar
vergoedt NOC*NSF de kosten voor de aanvragen.
Wij hebben dit seizoen maar liefst 4 toernooien zelf georganiseerd:
-5e Hart in Friesland zaalvoetbaltoernooi
-Bowlingtoernooi
-Waterbasketbaltoernooi
-Special Olympics Regionaal Evenement Zwemmen
Emina Lukovac heeft dit seizoen het penningmeesterschap overgenomen van Stephan
Starkenburg. Stephan bedankt voor je deskundige inzet als penningmeester. 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 2012-2013 acht keer, namelijk op:
18 september 2012, 16 oktober 2012, 13 november 2012, 8 januari 2013, 5 februari 2013,
12 maart 2013, 6 mei 2013 en 10 juni 2013. De vergaderlocaties rouleerden van de
woningen binnen het bestuur. De jaarlijkse ledenvergadering (30 november 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 2012/2013
Totaal

Aantal
Deelnemers

Aantal
Vrijwilligers

Bowlen VB

43

39

7

Fitness VB/LB

20

18

8

Gymnastiek VB

16

13

4

9

5

3

Voetbal VB

44

35

10

Wandelen VB

26

11

14

Zwemmen LB

43

20

14

Zwemmen SO

47

0

47

Voorbereidend Zwemmen VB

8

2

4

Diploma-A Zwemmen VB

6

5

6

50

41

16

312

189

133

166

69

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

Het seizoen zijn we gestart met een extra baan zodat we wat meer ruimte kregen op de
banen, 5 i.p.v. 6 spelers. Dit kon door de komst van een extra vrijwilliger. Alle deelnemers
hadden er weer zin in na een welverdiende vakantie. Ja ook de vrijwilligers waren weer
enthousiast om aan de slag te gaan. Al vrij snel had iedereen het ritme weer te pakken, en
maar goed ook want het jaarlijkse fries kampioenschap kwam er aan. Wij van VDS Dol-Fijn
waren aan de beurt om het te organiseren, en aan de reacties te horen was dit goed
geslaagd. Nieuw was echter de invoering van een wisselbeker voor de best presterende
sportvereniging/organisatie. Deze wisselbeker is aangeboden door Party en Bowlingcentrum
Drachten. Bij alle 3 deelnemende sportverenigingen/organisaties waren prijswinnaars. Maar
de wisselbeker is bij ons thuis gebleven. Nu maar hopen dat we die het volgende seizoen
wederom mee naar huis mogen nemen. Aan dit toernooi hebben we ook een nieuwe
vrijwilliger mogen verwelkomen. In de loop van het seizoen zijn er nieuwe deelnemers
bijgekomen, maar helaas ook i.v.m. verhuizing, overstappen naar een andere sport of geen
voldoening meer beleven, een paar deelnemers gestopt. Op bijna alle banen zijn nu weer 6
deelnemers, dus wederom een groei aan sporters. Dit jaar zijn alle deelnemers beloond voor
hun inzet met een klein prijsje. Dit was mogelijk dankzij een voormalige vrijwilligster en
tevens actief bowlster, die haar prijzenkast heeft opgeruimd. Ze waren allemaal blij en
verrast. Aan het einde van dit seizoen hebben we ook namens de bowling een gezellige en
sportieve avond met de vrijwilligers gehad.
Ik wil graag alle deelnemers en vrijwilligers bedanken voor hun sportieve inzet, en hopen er
met zijn allen het volgende seizoen weer een mooie jaar van te maken.
Gretha de Vries- Boonstra, coördinator

2.2

Fitness VB / LB

We zijn dit seizoen begonnen met 17 deelnemers en geëindigd met 18 deelnemers. De
lessen bij sportschool worden verzorgd door fitnessinstructeur Michel Bosma. Hij is tevens
mede-eigenaar van sportschool Ebert. Hij werd dit seizoen geholpen door de volgende
vrijwilligers : Edgar Baghdasaryan, Kelvin Bruins, Marjet van Laar, Ynskje de Vries en Corina
van der Meulen. Elke woensdag, van 16:30 tot 17:30, worden de lessen goed bezocht door
de deelnemers.
We beginnen elke les met een circuit, de hele groep doet gezamenlijk hier aan mee. Op
diverse toestellen word er 2 minuten getraind en dan doorgewisseld, tot ze alle 16 toestellen
hebben gehad. Ondertussen draaien we vaak muziek die meegenomen word door de
deelnemers zelf.
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Daarna gaan we de zaal in en kan ieder voor zich op diverse cardio-/fitnessapparatuur bezig.
De deelnemers worden daarbij geholpen/begeleid door de vrijwilligers. Ook is er dan tijd om
even een gesprek aan te gaan met de deelnemers. De laatste 5 minuten doen we de
cooling-down.
Corina van der Meulen, coördinator fitness VB/LB

2.3

Gymnastiek VB

Alles gaat zijn gang, wij hebben nu nog 12 deelnemers. Er kunnen wel nieuwe leden bij.
Wij verdelen de deelnemers in drie groepjes en wisselen om de tien minuten van activiteit.
Aan het begin van de les gaan wij met zijn allen op muziek de hoepeldans doen en blijft er
een winnaar over net als bij stoelendans. Aan het eind de les gaan we allemaal nog een spel
doen.
Wij hebben er allemaal veel plezier en dat is toch het belangrijkste van de avond.
Mede namens Wilco en Edgar,
Wietske Munniksma, coördinator

2.4

Schaatsen VB

Dit seizoen hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de
deelnemers aan het schaatsen VB. De schaatsploeg van VDS-Dolfijn bestaat uit 5
deelnemers en 2 chauffeurs / begeleiders. Het seizoen begon na de herfstvakantie op 4
november 2012. In totaal hebben we 17 maal een uur geschaatst. De laatste schaatsdag
was op 25 maart 2013. De verzamelplek voor vertrek is de parkeerplaats voor de fietswinkel
van het winkelcentrum ‘De Drait’. De reis naar de ijsbaan in Heerenveen is iedere keer weer
een gezellige happening. Er zijn twee auto’s met chauffeur nodig om de deelnemers naar
Heerenveen te vervoeren. Tijdens het ombinden van de schaatsen kunnen we nog even de
training van echte ijshockeyers bewonderen. Het schaatsen op de ijshockeybaan van Thialf
is net als ieder jaar weer een feest. Ook van andere Friese plaatsen komen er schaatsers
naar Thialf om met zijn allen een uurtje te genieten. Net als vorig seizoen waren we ook dit
seizoen in de gelukkige omstandigheid dat er 2 stagiaires van het CIOS gekozen hadden om
voor hun stage als begeleider bij het schaatsen aanwezig te zijn. Zij hebben een aantal
malen een leuk ijshockeywedstrijdje georganiseerd of andere oefeningen bedacht. Daar
hebben we met zijn allen veel plezier aan beleefd. 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 net als elk
jaar, ook dit jaar weer heerlijk gesmuld van warme chocolademelk en een grote gevulde
koek.
Bert Leeuwerink, coördinator

JAARVERSLAG 2012 / 2013

2.5

Voetbal VB en jeugdvoetbal

Groepen
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.
Training
De groep tot 13 jaar traint op de donderdag van 16:00 tot 17:00. Dit seizoen hadden we 7
deelnemers. Deze groep neemt niet deel aan toernooien. Dit jaar is er door de samenstelling
van de groep de training meer op het voetballen gericht dan vorige jaren. Er zijn 2
kijktrainingen geweest. Bij deze trainingen konden ouders, broers, zussen of andere
familieleden of vrienden kijken naar de training en op het laatst ook zelf meedoen. Katja
Lazonder geeft deze groep training met behulp van 2 of 3 vrijwilligers.
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.
Tussen de verschillende groepen zit dan ook een groot verschil qua voetbaloefeningen en
intensiteit. Elke laatste donderdag voor een vakantie worden er met de hele groep onderlinge
wedstrijdjes gespeeld. Het ledental is van 28 naar 33 gegaan gedurende het seizoen en
hierdoor hebben we een ledenstop moeten instellen.
Toernooien
We hebben aan de volgende toernooien deelgenomen:
20 oktober 2012
DoDaDo, Dokkum
26 januari 2013
VDS Dol-fijn, Drachten
23 februari 2013
Samen Onderweg, Sneek
13 april 2013
Spelend Sporten, Leeuwarden
Instructeurs, vrijwilligers en stagiaires
De training staat onder leiding van 2 instructeurs van Talant: Berend Jan Niemeijer en Katja
Lazonder.
De vrijwilligers van dit seizoen waren: Jouke van der Wal, Yvonne Dijk, Renata Nieuwenhuis
en Lucas Dries (tevens coördinator).
Liza van der Werff en Laura Bremer hebben stage gelopen bij het voetbal dit seizoen. Liza
volgt de opleiding SPH en is bezig met haar 2e jaar. Laura is 2e jaars studente aan de Cios
en volgt daar de opleiding SBAW (sociaal beweging agogisch werk).
Lucas Dries, coördinator
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2.6

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.

Dit jaar hebben we op 7 verschillende zaterdagen, vanaf eind april tot begin oktober,
georganiseerde wandeltochten in Friesland en Drenthe gelopen. Onder leiding van
vrijwilligers werd er met ongeveer 11 deelnemers iedere keer 5 kilometer gewandeld langs
prachtige wandelroutes. Over het algemeen hadden we mooi weer het afgelopen seizoen,
alleen de tocht in Bakkeveen was erg zwaar vanwege de vele regen die er was gevallen.
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.
Dit zijn de wandeltochten waaraan we hebben meegedaan in 2013:
20 april:
Tynaarlo (38e Tynaarloërwandeltocht)
11 mei:
Bakkeveen (5e Drieprovinciëntocht)
1 juni:
De Veenhoop (56e Zomerwandeltocht)
6 juli:
Dwingeloo (41e Bostocht)
21 september:
Beetsterzwaag (Verrassingstocht)
5 oktober:
Heerenveen (52e Vijfdorpentocht)
12 oktober:
Noordwolde (57e Dr. Verdeniustocht)
De tocht op 21 september is wederom door de vrijwilligers zelf georganiseerd, we hebben
een mooie wandeltocht in en rond Beetsterzwaag gemaakt en na afloop wat gedronken bij ‘t
Bearske.
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die ook dit jaar weer, in wisselende samenstelling,
met veel enthousiasme onze wandelploeg iedere keer heeft begeleid.
Deze vrijwilligers zijn:
Jan Draaistra
Vogeltje Kooi
Annie Lok
Freerk Schaaf
Hielkje Tjeerdsma
Klaske Tjeerdsma
Grietje Veenstra
Henny Vogels
Ina Bakker
Marianne Revenich
Helaas moeten we afscheid nemen van twee vrijwilligers: Freerk Schaaf en Ina Bakker,
beide worden bedankt voor hun jarenlange enthousiaste begeleiding.
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Ook dit seizoen heb ik met veel plezier de coördinatie verzorgd van het wandelen, maar ook
voor mij is het moment gekomen om afscheid te nemen; voor volgend seizoen hoop ik mijn
taken over te kunnen dragen aan iemand anders. Door (gelukkige) privéomstandigheden is
het nu tijd om er mee te stoppen. Natuurlijk kom ik volgend jaar nog langs bij de eerste tocht
om ‘officieel’ afscheid te nemen. Ik wens iedereen die betrokken is bij VDS Dol-Fijn alle
goeds toe, in het bijzonder natuurlijk de deelnemers en vrijwilligers van het wandelen.
Stephan Starkenburg, coördinator

2.7

Diplomazwemmen A

Het diplomazwemmen A is binnen het zwemaanbod van VDS Dol-Fijn een vast waarde
geworden. Ouders en kinderen weten de weg naar het diplomazwemmen van VDS Dol-Fijn
al steeds beter te vinden. Het aantal deelnemers is daardoor dan ook groeiende, maar er
kunnen zeker nog wel een aantal bij.
Het team van instructeurs en vrijwilligers bij het diplomazwemmen is iedere week weer druk
in de weer geweest om alle kinderen de diverse zwemslagen en vaardigheden aan te leren
en niet geheel zonder resultaat. Zo is er één kind via VDS Dol-Fijn afgezwommen voor zijn
zwemdiploma A. Een hele prestatie, van harte. Ook de andere kinderen uit de groep hebben
groei doorgemaakt en kunnen mogelijk in het nieuwe sportseizoen afzwemmen voor hun
zwemdiploma.
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
2013-2014 weer een hoop kinderen aan hun A diploma kunnen helpen.
Fokke de Boer, coördinator

2.8

Zwemmen LB

Het jaar 2013 was voor het zwemmen LB een ‘roerig’ jaar. We merken dat het aantal
deelnemers gestaag terugloopt en dat het lastig is nieuwe deelnemers ‘aan te boren’.
In verband met aanvullende lidmaatschapseisen van de KNZB heeft het bestuur, in nauw
overleg met de deelnemers, besloten de waterbasketballers onder te brengen bij
zwemvereniging DZ&PC. Het zwemmen LB bestaat nu uit 24 deelnemers (incl. vrijwilligers)
verdeeld over vier zwemgroepen. Zweminstructeur Arjen Maychrzak heeft VDS-Dol-Fijn het
voorjaar van 2013 verlaten. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Rianne Kort,
studente aan het CIOS in Heerenveen.
Sjoerd Noord, coördinator

JAARVERSLAG 2012 / 2013

2.9

Zwemmen VB

Sportseizoen 2012-2013 was voor het zwemmen VB & VRB wederom een zeer sportief
seizoen. Nog steeds is het zwemmen een van de grotere sporten binnen VDS Dol-Fijn.
Helaas hebben wij door de populariteit van het zwemmen voor sommige groepen te maken
met een wachtlijst. Wat betreft de vrijwilligers en stagiaires hebben wij wel eens meer
handen gehad die ons konden helpen maar desondanks stond er iedere week weer een
goed en deskundig team klaar voor de zwemmers om hen een sportieve en verantwoorde
les aan te bieden.
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 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. Aan het einde van het
sportseizoen zijn via VDS Dol-Fijn 2 deelnemers afgezwommen, één voor A diploma en één
voor zwemcertificaten. Daarnaast is er nog één iemand uit deze groep via school
afgezwommen voor het A diploma. Echt een fantastische prestatie, van harte. Ook wil ik het
team van zwemmen VRB in het bijzonder bedanken voor hun trouwe inzet om deze kinderen
te begeleiden bij het behalen van hun zwemdiploma.
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.
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
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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 af en toe ook
bekenden van de sporters deel mogen nemen. Zo hadden wij ook afgelopen seizoen weer
een spetterende afsluiting met o.a. een opblaas dolfijn in het 50 meterbad waar je op kunt
klimmen en van af kunt glijden.
Wedstrijden
Het afgelopen sportseizoen zijn er door de wedstrijd- en trainingsgroep weer diverse
wedstrijden gezwommen. Zo gingen de groepen naar de Special Olympics Stad Spelen
Groningen. Bij deze wedstrijd werden er door de wedstrijd groep bijzonder veel medailles in
de wacht gesleept.
Ook was er in het afgelopen sportseizoen onze eigen Special Olympics Regionaal
Evenement Zwemmen in Drachten op zaterdag 23 maart 2013. Ook in Drachten zijn er weer
diverse medailles en vaantjes gewonnen. Op het koningsnummer de estafette bleek onze
estafetteploeg wederom de beste zwemmers in huis te hebben en zwommen in een
spannende race naar het goud. 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. 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.
Ik wil, namens onze sporters, alle instructeurs, vrijwilligers en al die anderen die zich het
afgelopen sportseizoen hebben ingezet, bedanken.
Ook in het sportseizoen 2013-2014 hoop ik, dat wij met elkaar (deelnemers, instructeurs en
vrijwilligers) een sportief en gezellig seizoen tegemoet gaan.
Fokke de Boer, coördinator
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3.

Slotavond

Ook dit jaar werd ons sportseizoen weer swingend afgesloten!
Op dinsdagavond 4 juni 2013 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. Er kwam ook een verrassingsact; het was zanger Arno die geweldige
liedjes zong! Ook konden we verzoeknummers aan hem vragen. Tussendoor werden er
warme snacks geserveerd.
Namens de stichting nam het bestuur afscheid van vrijwilligster Sjoukje Pronk. Zij heeft zich
16 jaar voor ons ingezet, zowel als bestuurslid, coördinator zwemmen LB en vrijwilliger bij
het zwemmen VB.
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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4.

Financieel verslag

4.1

Overzicht Baten-/Lasten
seizoen
2012/2013

Omschrijving

Baten

Afdracht Bonden
Bankkosten
Contributies

seizoen
2011/2012
Lasten

Baten

Lasten

1.593

1.872

243

271

27.894

25.523

Diensten Derden

497

1.985

Drukwerk kosten

1.057

2.412

18.488

16.918

Inschrijfgelden

331

281

Leden- en Financiële admin.

935

414

Lesgelden

7.348

5.748

Materialen

2.460

2.506

Kosten bestuur

1.251

0

277

244

Huur Accommodaties

Porto kosten
Reiskosten (Bijdrage vervoer)

0

410

Reiskosten-/Km-vergoeding

2.167

1.247

Representatie

1.387

420

Subsidies/Sponsoring/Giften

13.830

Telefoonvergoeding

17.345
415

367

Leges gemeente (VOG)

35

Voorschotten (lasten)

42

0

3.441

1.808

0

6.785

Voeding/Dranken
Positief Saldo
Negatief Saldo

243
41.967

Banktegoed per 31-08-2013 R/C
Banktegoed per 31-08-2013 R/R

41.967
876
34.428

43.278

43.278
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4.2

Aard 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
(R1.08(02)), 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 financiële 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 2012/2013, 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
2012/2013, en de vermogenspositie per 31-08-2013.
Derhalve adviseren we het bestuur de penningmeester decharge te verlenen.
Aldus opgemaakt, Drachten, 5 november 2013.
Voor akkoord:
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4.5

Ondertekening jaarrekening bestuur

Lucas Dries
Voorzitter

Sandra Meijer
Secretaris

Emina Lukovac
Penningmeester

Fokke de Boer
Algemeen bestuurslid

Sytske Kleiterp
Algemeen bestuurslid

