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JAARVERSLAG 2014-2015
1.

Bestuursverslag

1.1

Voorwoord

35 jaar VDS Dol-Fijn.
Heel veel mensen met een verstandelijke beperking konden vroeger niet terecht bij een
reguliere sportvereniging. Helaas is dat nu ook nog steeds het geval. Sport is echter ook
voor hen van groot belang. Daarom is op 18 december 1979 Sportstichting Dol-Fijn opgericht
door ouders en betrokkenen van deze doelgroep.
Er werd gestart met zwemmen en gymnastiek. In de jaren ’80 is daar paardrijden (tot 2007)
bijgekomen. In de jaren ‘90 werd het sportaanbod uitgebreid met zaalvoetbal, bowlen en
fitness. Vanaf 2000 kwam er ook vraag naar andere sporten en werd er gestart met
schaatsen, wandelen en jeugdzaalvoetbal. In 2004 is de zwemvereniging VDS (Vreugde
Door Sport) voor mensen met alleen een lichamelijke beperking bij Dol-Fijn aangesloten. De
naam van onze sportstichting is om die reden dan ook veranderd in VDS Dol-Fijn. De
afgelopen jaren kwam er steeds meer vraag naar de mogelijkheid om bij VDS Dol-Fijn een
zwemdiploma te kunnen behalen. In juni 2011 zijn we dan ook begonnen met het geven van
zwemles met tot doel het behalen van het zwemdiploma A.
Eind december 2014 hebben wij een jubileumkrant uitgebracht, met daarin artikelen van o.a.
wethouder Jos van der Horst, Foppe de Haan, Henk de Jong en een aantal van onze eigen
deelnemers en vrijwilligers. Deze krant is verspreid in Drachten en omgeving.
In het kader van ons 35-jarig jubileum zouden wij op 13 juni 2015 een grote sport- en speldag organiseren met daar aansluitend een reünie voor alle (oud-) vrijwilligers. Helaas
hebben deze twee evenementen door omstandigheden niet plaats kunnen vinden, maar
worden dezen wel in 2016 georganiseerd.
Namens het bestuur wil ik alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen
bedanken voor hun bijdrage aan het 35-jarig bestaan van VDS Dol-Fijn.
Lucas Dries, voorzitter
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1.2

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het sportseizoen 2014-2015 negen keer. Namelijk op:
 9 september 2014
 14 oktober 2014
 10 november 2014
 18 december 2014
 27 januari 2015
 10 maart 2015
 28 april 2015
 18 mei 2015
 15 juni 2015
Op de vergaderingen van 14 oktober 2014 en 28 april 2015 waren ook de coördinatoren van
de verschillende sporten aanwezig.
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 21 januari 2015 in het gebouw van de Odd
Fellows aan de Stationsweg te Drachten. Hierbij waren slechts 8 personen aanwezig,
inclusief het bestuur.
Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in het sportseizoen 2014-2015:
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Onze eigen website, www.vdsdolfijn.nl, is geheel vernieuwd en werd ook dit jaar
weer onderhouden door Marco van Kleef van Sugarmice webdesign en fotografie. Zie
ook www.sugarmice.nl.
Kringloopwinkel Hart in Friesland was dit seizoen hoofdsponsor van VDS Dol-Fijn.
Zie ook www.hartinfriesland.nl.
Dit sportseizoen hebben Fokke en Baukje de Boer namens 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.
Op 10 januari 2015 heeft VDS Dol-Fijn het 7e Hart in Friesland zaalvoetbaltoernooi
georganiseerd. Aan dit toernooi namen 18 teams deel uit Friesland en Groningen.
Afgelopen seizoen zijn een aantal vrijwilligers met de collecte Fonds Gehandicapten
bij de deuren langs geweest. De opbrengst is terug te vinden bij punt 3.2.
Tevens hebben we het mooie bedrag van 1140 euro in ontvangst mogen nemen van
de Jeugd sponsoractie (Poeisz). Deze opbrengst zal worden besteed aan de sporten speldag die in 2016 wordt georganiseerd.
Op 18 december bestond VDS Dol-Fijn 35 jaar. Ter ere hiervan is in Drachten en
omgeving na de kerst 2014 een jubileumkrant uitgebracht.

JAARVERSLAG 2014-2015

De samenstelling van het bestuur per 31-08-2015 is:
Voorzitter:
Lucas Dries
Secretaris:
Sjoukje Pronk
Penningmeester:
Rob Cuperus
Algemeen bestuurslid:
Fokke de Boer
Algemeen bestuurslid:
Annewieke Haverkamp
Regina Osinga zal de opleiding als Vertrouwens Contact Persoon (VCP) volgen. Wanneer zij
deze opleiding afgerond heeft, is Regina voor onze stichting het VCP.
De leden- en financiële administratie berust bij Cor H. Boshuijer in Leeuwarden.
De coördinatoren van dit seizoen waren:
Coördinator bowlen VB:
Gretha de Vries
Coördinator wandelen VB:
Anja Dijkstra (vanuit DoDaDo Dokkum)
Coördinator (jeugd)zaalvoetbal VB: Lucas Dries
Coördinator zwemmen LB en VB: Fokke de Boer
Coördinator schaatsen VB:
Bert Leeuwerink
Coördinator gymnastiek VB:
Wilco Boomsma
Coördinator fitness:
Corina Hiemstra
Voor de adresgegevens van de bestuursleden en overige contactpersonen verwijzen wij
naar de website van de sportstichting.
Namens het bestuur, Sportstichting VDS Dol-Fijn
Sjoukje Pronk, secretaris
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1.3

Overzicht deelnemers/vrijwilligers per sportactiviteit

Aantal deelnemers en vrijwilligers per sportactiviteit, per 01-09-2015 (seizoen 2014-2015)
Totaal

Aantal
Deelnemers

Aantal
Vrijwilligers

Bowlen VB

44

38

6

Fitness VB/LB

15

12

3

Gymnastiek VB

16

14

2

8

7

1

Voetbal VB

36

28

8

Wandelen VB

28

16

12

Zwemmen LB

26

16

10

Zwemmen SO

0

0

0

Voorbereidend Zwemmen VB

5

1

4

Diploma-A Zwemmen VB

12

5

7

Zwemmen VB

55

41

14

245

178

67

160

63

Sportactiviteit

Schaatsen VB

Aantal

1

Werkelijk aantal personen
1.

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

VB
LB
SO

verstandelijke beperking
lichamelijke beperking
Special Olympics
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2.

Rondje langs de sportactiviteiten

2.1

Bowlen VB

We zijn het seizoen begonnen met 43 deelnemers en 3 vrijwilligers. Een paar minder dan
waar we mee zijn geëindigd in het vorige seizoen.
Ondanks het tekort aan vrijwilligers zijn we er met frisse moed voor gegaan.
In november hadden we het jaarlijkse toernooi, we werden in Leeuwarden met open armen
ontvangen. De deelnemers hadden er weer heel veel zin in ondanks de gezonde spanning.
We gingen in elk geval niet met lege handen naar huis; een viertal deelnemers hadden een
prijs gewonnen en de wisselbeker ging ook weer mee terug.
Later in het seizoen werden we gevraagd of er TV opnames gemaakt mochten worden voor
het programma Bynt Sport van Omrop Fryslân. Eén van de deelnemers, die in de prijzen
was gevallen tijdens het toernooi, werd die dag gevolgd. Het was voor alle deelnemers heel
erg spannend, want ja zouden ze ook op TV komen.
Door deze gebeurtenis hebben we er wel een aantal vrijwilligers bij gekregen. We sloten het
seizoen af met 40 deelnemers en totaal 6 vrijwilligers.
Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt voor wederom een prachtig sportseizoen.
Gretha de Vries, coördinator

2.2

Fitness VB / LB

De lessen bij Sportschool Ebert werden net als voorgaande jaren verzorgd door Fitnessinstructeur Michel Bosma. Het seizoen zijn we begonnen met 14 deelnemers en we zijn
geëindigd met 12 deelnemers. Michel werd hierin bijgestaan door Nick Fonk, Sjak van Loon
en Corina Hiemstra (tevens coördinator).
De lessen op woensdag van 16:30 uur tot 17:30 uur werden in het algemeen goed bezocht
door de deelnemers. Net als vorig seizoen werden de deelnemers voor iedere training
verdeeld in 2 groepen.
De ene groep begon met een circuit bestaande uit 11 fitness apparaten, waarbij steeds
gedurende 1 minuut op muziek, de oefeningen werden gedaan. Alle spiergroepen werden
hierbij getraind. De andere groep ging dan aan de slag op de diverse cardio/fitness
apparatuur. Er werd dan o.a. gewandeld, hardgelopen, gefietst, geroeid of aan krachttraining
gedaan. Een ieder werd hierbij geholpen/geadviseerd door de begeleiding, zodat het
allemaal op een verantwoorde manier gebeurt. Na zo’n 25 minuten gingen de groepen
wisselen van oefeningen. De laatste 5 minuten van de training werd besteed aan een
cooling-down. Alle deelnemers doen dan diverse rek- en strekoefeningen.
Michel Bosma, instructeur

8

JAARVERSLAG 2014-2015
2.3

Gymnastiek VB

Dit gymnastiekseizoen zijn we gestart met 14 deelnemers. De deelnemers krijgen elke week
een leuke gymles onder leiding van Edgar en Wilco. Elke les starten we met hoepeldans, dit
is een spel met dezelfde spelregels als stoelendans, maar nu gebruiken we hoepels.
De gymles ziet er elke week qua organisatie het zelfde uit. We maken gebruik van 3 vakken.
In elk vak doen we een andere activiteit. Elke activiteit heeft een bepaald doel. Zo werken we
aan algemene krachtsoefeningen (voor dikke spierballen), conditieoefeningen, coördinatie
oefeningen (voor betere balans) en sport- en spelvormen.
Bij ons staat plezier voorop, we leren tijdens de gymles: normaal omgaan met elkaar,
grenzen aangeven en verleggen, samenwerken en algemene spelregels van verschillende
sporten.
Om deze gymlessen goed te laten verlopen zijn de gyminstructeurs hard nodig. Edgar heeft
samen met mij (Wilco) veel plezier in het verzorgen van deze gymlessen.
Toch komen wij zo nu en dan handen te kort.
Dus voel jij je geroepen om mee te helpen tijdens de gymlessen, heb je ervaring met de
doelgroep, ben je sportief ingesteld en hou je van gezelligheid. Meld je dan nu aan als
vrijwilliger.
Namens Edgar Baghdasaryan en Wilco Boomsma, coördinator

2.4

Schaatsen VB

Dit seizoen hadden we het genoegen om 2 nieuwe schaatsers te mogen begroeten. De
schaatsploeg van VDS Dol-fijn bestond daarmee uit 7 deelnemers en 2 chauffeurs /
begeleiders. De verzamelplek voor vertrek was het Kiryat Onoplein. Er zijn twee auto’s met
chauffeur nodig om alle deelnemers naar Heerenveen te vervoeren. Het seizoen begon na
de herfstvakantie op 20 oktober 2014. De laatste schaatsdag was op 16 maart 2015.
Behalve de kerstvakantie hebben we alle maandagen kunnen schaatsen. In totaal hebben
we 20 maal op de maandagavond een uur geschaatst. Ook van diverse andere Friese
plaatsen, zoals Wolvega, Sneek en Joure komen er schaatsers naar Thialf om met zijn allen
een uurtje te genieten. Dat uurtje op de maandagavond is iedere week weer een feest voor
iedereen. In totaal zijn er ongeveer 20 deelnemers en ongeveer 6 vrijwilligers, die gezellig
met elkaar schaatsen en kletsen. Iedereen doet wat hij of zij leuk vindt en doet dat op zijn
eigen tempo en niveau. Om de deelnemers wat te stimuleren en wat extra’s te bieden
hebben een aantal malen een leuk ijshockey wedstrijdje georganiseerd of andere oefeningen
bedacht. Daar hebben we met zijn allen veel plezier aan beleefd. Op de laatste schaatsdag
9
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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. Na de laatste schaatsdag is de grote verbouwing van Thialf begonnen.
In oktober 2015 zal er een nieuwe schaatstempel staan waar wij weer onze rondjes kunnen
gaan schaatsen.
Bert Leeuwerink, coördinator Schaatsen

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 uur in het Sportcentrum te
Drachten. Helaas blijft het aantal deelnemers bij deze groep schommelen tussen de 4 en 6
deelnemers. We hebben daarom ook het Cios benaderd om clinics te gaan geven op
scholen voor deze doelgroep ter promotie van deze sportactiviteit. Een 3-tal Cios studenten
hebben voetbaltrainingen gegeven op S.O. de Sjalom, S.O. de Lanen en S.O. de Zwaai. De
deelnemers aan de clinics konden hierna geheel vrijblijvend 4 trainingen volgen. Uiteindelijk
hebben 2 voetbalsters hiervan gebruik gemaakt. Deze groep neemt niet deel aan toernooien.
Elke training wordt begonnen met de belevenissen van de spelers van de afgelopen week.
Na een speelse warming-up wordt begonnen met de echte “voetbaloefeningen”. De laatste
10 minuten, na de “trainingevaluatie” mogen ze nog lekker even los gaan en kunnen ze hun
eigen gang gaan in de zaal. Katja Lazonder geeft deze groep training met behulp van 2
vrijwilligers.
De groep van 13 jaar en ouder traint op donderdag van 17:00 tot 18:00 uur en wordt, na een
gezamenlijke warming-up, opgesplitst in 3 groepen. Elke groep wordt dan getraind door
minimaal 2 vrijwilligers. Bij de indeling van deze groepen 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. Tijdens de toernooien worden de teams ingedeeld op 3 niveaus. Doordat een
aantal deelnemers van het 1ste team zijn gestopt met het voetbal, hebben wij moeten
besluiten het 1ste en 2e team te moeten gaan “mixen”. Met deze teams spelen we nu op het
middelste niveau. Het 3e en 4e team spelen op het laagste niveau.
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Op 10 januari hebben wij het 7e Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi georganiseerd.
Hieraan namen een record aantal van 18 teams deel.
Toernooien
We hebben met 4 teams aan de volgende toernooien deelgenomen:
25 oktober 2014
DoDaDo, Dokkum
10 januari 2015
VDS Dol-fijn, Drachten
14 maart 2015
Samen Onderweg, Sneek
11 april 2015
Spelend Sporten, Leeuwarden
Instructeurs, vrijwilligers en stagiaires
De trainingen staan onder leiding van 2 instructeurs van Talant: Berend Jan Niemeijer en
Katja Lazonder. De vrijwilligers van dit seizoen waren: Jouke van der Wal, Renata
Nieuwenhuis, Liza van der Werf, Laura Bremer, Fardau Mud, Jesse Nicolai en Lucas Dries.
Alle sporters, begeleiders en andere betrokkenen bedankt voor jullie fantastische inzet
tijdens het afgelopen seizoen.
Lucas Dries, coördinator voetbal
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2.6

Wandelen VB

Ook in 2015 hebben we weer een aantal keer prachtige wandeltochten gelopen. Op het
moment van schrijven hebben we nog twee tochten in het verschiet.
Na het vertrek van Stephan Starkenburg was er een vacature ontstaan bij de wandelgroep.
Gelukkig heeft Lucas Dries deze taak voor een jaar opgepakt, in samenwerking met de
vrijwilligers, hartelijk dank hiervoor! Dit jaar heb ik de coördinatie van de wandeltochten op
mij genomen, samen met de coördinatie van de wandelgroep van DoDaDo. Met dank aan de
fantastische inzet van de vrijwilligers is dit prima te combineren.
We lopen met beide wandelgroepen dezelfde tochten, die aan het begin van het jaar worden
uitgezocht aan de hand van de agenda van de KNBLO. Ook staat er ieder jaar minimaal één
keer een verrassingstocht op het programma, die voor deze groep dan in Beetsterzwaag
wordt gelopen. Voor de tochten die niet in Beetsterzwaag zijn worden we met busjes
vervoerd van Kijlstra Personenvervoer, die worden bestuurd door vrijwilligers.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat de deelnemers opstappen bij de bushalte van ’t Trefpunt
in Beetsterzwaag. Hier is tijdig een vrijwilliger aanwezig die de wandelaars opvangt. Tijdens
de wandeltochten zal er altijd iemand een mobiele telefoon bij zich hebben om bij eventuele
calamiteiten hulp in te schakelen. Ook de coördinator zal dan altijd bericht worden.
Halverwege de wandeling krijgt iedereen wat te drinken (en vaak ook wel wat lekkers), dit is
ook dit jaar weer verzorgd door DoDaDo. We wandelen 5 kilometer. 12 september hadden
we de verrassingstocht in Beetsterzwaag. We hebben toen gezellig op het terras van
Pannenkoekrestaurant Baboeshka een kopje koffie gedronken.
In 2015 stonden de volgende wandeltochten op het programma:
21 maart
25 april
9 mei
13 juni
12 september
3 oktober
17 oktober

8e Noordenveldtocht Norg
Kromkamps Lindepad Oldeholtpade
7e 3 Provinciën wandeltocht Bakkeveen
58e Zomerwandeltocht Beetsterzwaag
Verrassingstocht Beetsterzwaag
54e Vijfdorpentocht Heerenveen
Najaarswandeltocht Appelscha

Ook dit jaar werden de wandeltochten prima begeleid door de vrijwilligers, in wisselende
samenstelling zijn er elke keer rond de 6 vrijwilligers mee.
Hartelijk dank Jan Draaistra, Vogeltje Kooi, Annie Lok, Marten Ouwerkerk, Annie Ouwerkerk,
Liekele Postmus, Marianne Revenich, Hielkje Tjeerdsma, Klaske Tjeerdsma, Grietje
Veenstra, Henny Vogels, Janke Hiemstra en Rob Cuperus.
Anja Dijkstra, Coördinator wandelen
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2.7

Zwemmen LB

Het zwemmen LB heeft weer een sportief seizoen achter de rug. In de diverse groepen is op
maandag en donderdag weer volop getraind. De groepen stellen samen met hun instructeurs
en vrijwilligers de training wat betreft de inhoud samen. Bij de ene groep wordt er
bijvoorbeeld meer vrij gezwommen en bij de andere groep hebben ze meer een vast en
groepsgericht programma.
De trainingen stonden op maandagmiddag en maandagavond onder leiding van Anita Jonker
en op donderdagavond onder leiding van Rianne Kort. Daarnaast zijn er ook diverse
vrijwilligers actief die hen daarbij ondersteunen.
De functie van coördinator zwemmen LB zou voor mij eerst maar tijdelijk zijn, maar
aangezien ik ook alle andere takken van het zwemmen coördineer heb ik besloten om ook
voor vast het zwemmen LB te coördineren.
In het afgelopen sportseizoen zijn er helaas weer een aantal sporters gestopt en is er slechts
een enkele nieuwe sporter bijgekomen. Het komende sportseizoen zullen wij als bestuur dan
ook moeten gaan kijken naar de invulling van het LB zwemmen.
Als coördinator wil ik de instructeurs en vrijwilligers bedanken voor hun trouwe en
enthousiaste inzet voor de sporters en sport.
Sportieve Groet,
Fokke de Boer, coördinator zwemmen LB

2.8

Zwemmen VB en Diploma zwemmen A

Sportseizoen 2014-2015 was voor het zwemmen VB & diplomazwemmen A een zeer
sportief seizoen. Nog steeds is het zwemmen een van de grootste en populairste sporten
binnen VDS Dol-Fijn. Helaas hebben wij door de populariteit van het zwemmen voor
sommige groepen te maken met een wachtlijst. Wij hebben zelfs een stop moeten invoeren
op de wachtlijst; hij is overvol. 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. De
sporters hebben deel kunnen nemen aan twee zwemwedstrijden. Binnen de sport- en
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spelgroep hebben ze iedere dinsdag een fijne les gehad, met daarin een zeer afwisselende
combinatie van zwemmen, sport en spel.
Bij het diplomazwemmen is er volop gezwommen en geoefend om de diverse zwemslagen
en zwemvaardigheden onder de knie te krijgen, met als resultaat dat er weer een aantal
sporters af konden zwemmen. Fantastisch om te zien dat, dankzij de inzet van onze
instructeurs en vrijwilligers, deze kinderen toch uiteindelijk ook hun diploma of certificaat
kunnen behalen.
Afscheid: Helaas hebben wij aan het einde van het sportseizoen afscheid genomen van
Simon Dijkstra, instructeur bij het diplomazwemmen. Het was voor hem niet meer te
combineren met zijn studie, werk en andere woonplaats. Wij willen Simon langs deze weg
nogmaals bedanken voor de leerzame en sportieve tijd.
De training: 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. De beginners diplomazwemmen A die in
het doelgroepen bad zwemmen blijven daar vrij spelen van 18.45 uur tot 19.00 uur.
Op dinsdagavond hadden wij evenals voorgaande jaren 4 groepen die de beschikking
hebben over 4 baden.
Groepen: Diplomazwemmen beginners, diplomazwemmen gevorderd, sport- & spelgroep,
trainingsgroep en wedstrijdgroep.
Baden: Doelgroepen bad, subtropisch bad, 50 meter bad ondiep, 50 meter bad diep (bij de
startblokken).
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. Voorheen rouleerden de groepen regelmatig van badwater, dit
sportseizoen werd alleen maar door de trainingsgroep en wedstrijdgroep van banen
gewisseld in het 50 meter bad.
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 het afgelopen
sportseizoen bijvoorbeeld de laatste les van het sportseizoen een opblaasbare stormbaan in
het water.
Kijklessen: Een aantal keren in het sportseizoen hebben wij onze ‘kijklessen’ waarbij wij de
ouders en begeleiders de mogelijkheid bieden om te kijken naar de zwemprestaties en
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vorderingen van de sporters. Na de les bestaat er dan nog de mogelijkheid om vragen te
stellen.
Wedstrijden: Na een sportseizoen zonder zwemwedstrijden hebben wij afgelopen
sportseizoen deel kunnen nemen aan twee zwemwedstrijden. Op zaterdag 22 november
hebben wij deelgenomen aan de 1e editie van ‘’ZwemFUN’’ te Leeuwarden. Deze wedstrijd
werd georganiseerd door Spelend Sporten Leeuwarden. Op zaterdag 6 juni hebben wij
deelgenomen Special Olympics Regionale Spelen Groningen. Deze werd georganiseerd
door ‘’de Brug’’ Groningen.
Bij beide wedstrijden hebben de sporters prima prestaties afgeleverd, wat dan ook met vele
medailles werd bekroont. Bijzonder was toch wel de eerste plaats op de estafette in
Groningen.
Belangrijkste is dat we met z’n allen weer twee prachtige dagen beleefd hebben, waar geen
medaille of beker tegenop kan.
Instructeurs, vrijwilligers en stagiaires: Zoals iedereen wel weet kunnen wij ook binnen
het zwemmen 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, stagiaires en al die anderen die
zich het afgelopen sportseizoen hebben ingezet, bedanken.
Ook in het sportseizoen 2015-2016 hoop ik, dat wij met elkaar (sporters, instructeurs en
vrijwilligers) weer een sportief en gezellig seizoen tegemoet gaan.
Sportieve Groet,
Fokke de Boer
Coördinator zwemmen VB & diplomazwemmen A
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3.

Overige activiteiten

3.1

Slotavond

Op 2 juni 2015 was het dan weer zover in “Club Champino” te Drachten, onze jaarlijkse
slotavond!
Zo’n 170 vrijwilligers, deelnemers en introducés maakten er weer een gezellig feestje van.
Bij binnenkomst kreeg iedereen twee consumptiemunten en stonden er al schaaltjes met
nootjes op de tafels. Gedurende de avond werden er warme snacks geserveerd.
Dj Ronald en assistent Dj Jaap kregen de hele zaal weer aan het dansen en ook de
polonaise ontbrak natuurlijk niet.
Net als elk jaar kregen de aanwezige vrijwilligers een mooie roos als dank voor hun inzet dit
seizoen voor onze sportstichting. We kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige
slotavond.
Sjoukje Pronk, secretaris VDS Dol-Fijn

3.2

Collecte Fonds Gehandicapten

Van 29 maart t/m 4 april 2015 hebben onze collectanten/vrijwilligers collecte gelopen voor
het Fonds Gehandicapten Sport. De opbrengst van de collecte dit jaar bedraagt € 1.336,74.
De club houdt hier een bedrag van € 334,19 (25% van de opbrengst) aan over. Er waren
deze keer 24 collectanten/vrijwilligers bij deze collecte actief. Namens de stichting VDS DolFijn onze hartelijke dank voor jullie inzet.
Emina Lukovac, is bij het aftreden als penningmeester, helaas ook gestopt met de
organisatie van de collecte. Rob Cuperus is haar opvolger met ingang van de collecte in
2016.
Rob Cuperus, penningmeester VDS Dol-Fijn
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4.

Financieel overzicht

4.1

Overzicht Baten/Lasten
Seizoen 2014-2015
Baten
Lasten

Sporten
Inkomsten
CONTRIBUTIE ONTVANGEN DF (FAC,AUT)
BYDRAGE INSCHRYFGELDEN TOERN
EXTRA BYDRAGE VERVOER REISK DEELN
Directe kosten sporten
HUREN (ATTRACTIE, ACCOMODATIE)
LESGELDEN TRAINING, INSTRUCTIE
REISKOSTEN, KM-VERGOEDING (VRYW)
VERVOERSKOSTEN (DLN/ACTIV)
KOSTEN INSCHRYFGELD CLUBS
Bestuurlijk
Inkomsten
Subsidies, Sponsoring & Giften
ALGEMEEN
JUBILEUM 35 JAAR VDS DOL-FIJN
VOETBALTOERNOOI VDS DOL-FIJN
COLLECTE GEHANDICAPTENSPORT

24.121,89
245,00
530,00
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26.008,00
300,00
14.200,064.812,531.494,301.466,79530,00-

2.093,09
1.531,62
1.468,75
334,18

Kosten
Directe kosten
HUREN (ATTRACTIE, ACCOMODATIE)
REISKOSTEN, KM-VERGOEDING (VRYW)
Indirecte kosten
ALGEMENE KOSTEN
DIENSTEN DERDEN
MATERIAAL KOSTEN
OPLEIDING / CURSUS (VRYW)
PORTO KOSTEN & MAILING
REPRESENTATIE KOSTEN
KOSTEN PRYZEN, MEDAILLES
DRUKWERK KOSTEN
VOEDING, DRANKEN
Bestuur kosten
AFDRACHT KOSTEN FEDERATIES
TELEFOONKOSTEN (VRYW)
Bank kosten
KOSTEN BANK (RC/RR)
BYTELLING RENTE (RR)
TE BETALEN RENTE (RC)
Totalen
Saldo (Positief)

Seizoen 2013-2014
Baten
Lasten

14.631,004.478,001.394,00249,00-

6.811,00

875,00-

312,00

62,80182,371.095,87137,00478,49167,50487,77453,57407,2762,53752,86-

1.390,0082,00820,00-

1.560,40431,68-

3.140,00385,00-

248,78-

6,00-

206,00875,00533,001.331,00-

0,1230.324,53

29.032,691.291,84

33.431,00

30.395,003.036,00
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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
(R1.10(10)), database systeem. Het programma beheert de registratie van naam-, adres-,
persoons- en sportactiviteiten gegevens van onze relaties (deelnemers, vrijwilligers of
overige). 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 2014-2015, 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
2014-2015, en de vermogenspositie per 31-08-2015.
Derhalve adviseren we het bestuur de penningmeester decharge te verlenen.
Aldus opgemaakt, Drachten, 24 november 2015.
Voor akkoord:

S.G.R. (Renata) Nieuwenhuis
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4.5

Ondertekening jaarrekening bestuur

Lucas Dries
Voorzitter

Sjoukje Pronk
Secretaris

Rob Cuperus
Penningmeester

Fokke de Boer
Algemeen bestuurslid

Annemieke Haverkamp
Algemeen bestuurslid
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