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1. Bestuur verslag 

1.1 Voorwoord 
 

Op 25 juli 2016 hebben we de naam Sportstichting VDS Dol-Fijn veranderd in 

Sportstichting Dol Fijn. De naam VDS Dol-Fijn ontstond in 2004 door het samengaan van 

zwemclub Vreugde Door Sport en Sportstichting Dol-fijn. De naam VDS Dol-Fijn werd 

echter maar zelden gebruikt door onze deelnemers en vrijwilligers. Dol Fijn noemden ze 

hun cluppie.   

 

Een nieuwe naam heeft natuurlijk wel enkele gevolgen. Zo moet er nieuwe sportkleding 

komen en ook een nieuw logo. Door sponsoring van LevelSportswear en MCS en een 

schenking van Stichting Sportgala Smallingerland zijn we in staat geweest voor alle 

vrijwilligers nieuwe polo’s aan te schaffen. Dit was ook hard nodig, want de oude polo’s 

waren meer dan 10 jaar oud. In het komend sportseizoen willen de sporttenues voor 

onze deelnemers gaan vervangen. Een nieuw logo dat, past bij onze Sportstichting,  

bedenk jezelf niet zomaar even. Wij vinden dat Norddesign uit Drachten hierin uitstekend 

is geslaagd. De nieuwe naam en de nieuwe polo’s zijn gepresenteerd tijdens onze 

sport&speldag op 11 juni. 

 

Aan het eind van het seizoen heeft Fokke de Boer besloten om te stoppen als 

bestuurslid van onze sportstichting. Fokke is sinds 2008 bestuurslid geweest en 

heeft zich altijd meer dan 100% ingezet voor onze sportstichting. Fokke blijft gelukkig 

wel behouden als coördinator van het zwemmen binnen onze sportstichting. Fokke 

hartelijk dank voor jouw inzet als bestuurslid. 

 

Namens het bestuur wil ik alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere 

betrokkenen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit sportseizoen van VDS Dol-Fijn.  

 

Lucas Dries, voorzitter. 
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1.2 Bestuur 

 

Het bestuur vergaderde in het sportseizoen 2015-2016 negen maal, namelijk op:  

24 augustus 2015 

28 september 2015 

16 november 2015 

15 december 2015,  

18 januari 2016 

17 maart 2016 

28 april 2016 

10 mei 2016 

15 juni 2016. 

 

Op de vergaderingen van 15 december 2015 waren ook de coördinatoren van de 

verschillende sporten aanwezig.  

 

De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 3 februari 2016 in het gebouw van de  

Odd Fellows aan de Stationsweg te Drachten. Hierbij waren helaas slechts 7 personen 

aanwezig, inclusief het bestuur.  

 

Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in het sportseizoen 2015-2016:  

 

• Op 14 november 2015 hebben wij het Fries Kampioenschap G-bowlen 

georganiseerd. 

• Op 12 december 2015 heeft Sportstichting VDS Dol-Fijn het 8e Hart in Friesland 

zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Aan dit toernooi namen 18 teams deel uit 

Friesland en Groningen.  

• 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.  

• Afgelopen seizoen zijn een aantal vrijwilligers weer met de collecte van het Fonds 

Gehandicaptensport bij de deuren langs geweest. De opbrengst is terug te vinden in 

het financieel overzicht. 

• Fokke de Boer is gestopt als lid van het bestuur. 

• Op 13 juni 2016 hebben we een Sport- en Speldag georganiseerd. Op deze, druk 

bezochte dag hebben leden en belangstellenden kennis gemaakt met verschillende 

sporten. Voor velen was het hoogtepunt van de dag een ritje met een trike. 

• De Sport- en Speldag is afgesloten met een disco, daarmee hebben we de jaarlijkse 

slotavond gecombineerd met de Sport- en Speldag. 

• Op 25 juli 2016 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, behalve het moderniseren 

van de statuten zodat ze beter aansluiten op de eisen en de praktijk van dit moment 

zijn hierbij een paar belangrijke zaken gewijzigd: 
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o De naam van de stichting is veranderd in Sportstichting Dol Fijn. 

o De gang van zaken rond de afsluiting van het boekjaar en de verslaglegging 

over het verenigingsjaar is veranderd. De controle van de boeken wordt 

voortaan gedaan door een accountant en de verplichting om elk jaar een 

jaarvergadering te houden is veranderd. 

o Het jaarverslag wordt niet meer aan iedereen toegestuurd, het wordt 

gepubliceerd op de website. Deelnemers krijgen een brief waarin ze gewezen 

worden op het gepubliceerde jaarverslag op de website.  

• Er is een nieuw logo gemaakt door NordDesign met de nieuwe naam. 

• De website is aangepast met de nieuwe naam en het nieuwe logo. Het adres van de 

website is vernieuwd, www.sportstichtingdolfijn.nl,  

• De website is aangepast door Marco van Kleef van Sugarmice webdesign en 

fotografie. Hij heeft de site ook dit jaar onderhouden. Zie ook www.sugarmice.nl.  

• Verschillende partijen hebben onze sportstichting gesteund als sponsor of met 

eenmalige giften: 

o Kringloopwinkel Hart in Friesland  

o Stichting Sportgala Smallingerland  

o Medewerker van de Rabobank   

o Norddesign 

o Sugarmice 

o MCS  

o LeffelSportswear 

 

De samenstelling van het bestuur per 31-08-2016 was:  

Voorzitter: Lucas Dries  

Secretaris: Sjoukje Pronk  

Penningmeester: Rob Cuperus 

Algemeen bestuurslid: Annewieke Haverkamp  

 

Regina Osinga is voor onze stichting de Vertrouwens Contact Persoon (VCP)  

Zij heeft de opleiding van NOC/NSF gevolgd en heeft deze taak op zich genomen. 

 

De leden- en financiële administratie berust bij Cor H. Boshuijer in Leeuwarden. 
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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: Rene Huisman 

 

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 01-09-2016 (seizoen 2015-2016) 
 

Sportactiviteit Totaal 
Aantal 

Deelnemers 

Aantal 

Vrijwilligers 

Bowlen VB 45 38 7 

Fitness VB/LB 18 13 5 

Gymnastiek VB 14 10 4 

Schaatsen VB 10 4 6 

Voetbal VB 32 26 6 

Wandelen VB 28 13 15 

Zwemmen LB 24 12 12 

Diploma-A Zwemmen VB 9 4 5 

Zwemmen VB 47 37 10 

Aantal 1 227 157 70 

Werkelijk aantal personen  139 58 

 

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

zodanig geteld. 

 

VB verstandelijke beperking 

LB  lichamelijke beperking 
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2.  Rondje langs de sportactiviteiten 

2.1  Bowlen VB 
 
Het afgelopen sportseizoen verliep vrij rustig. Het aantal deelnemers en vrijwilligers bleef 

eigenlijk gelijk. Het jaarlijkse toernooi mochten wij dit keer organiseren. Naast onze eigen 

vrijwilligers waren er wederom veel bowling liefhebbers bereid om ons te helpen. Onze 

deelnemers hebben hun beste gedaan om de wisselbeker weer naar Drachten te krijgen. 

Helaas is deze missie niet geslaagd, maar zijn er wel een aantal prijzen gewonnen. En zelfs 

de hoogste score ooit "178" werd door 1 van onze deelnemers gegooid. Alle deelnemende 

sporters en hun vrijwilligers kregen een aandenken mee. Het seizoen werd weer met een 

beker voor de 2 beste spelers van elke baan, een drankje en 2 traktaties afgesloten. In maart 

is een vrijwilligster bevallen van een zoon, zij trakteerde op beschuit met muisjes en een 

deelneemster heeft afscheid genomen en trakteerde op lekkers.  

 

Wederom een leuk en gezellig sportseizoen afgesloten met dank aan de deelnemers en 

vrijwilligers. 

Gretha de Vries- Boonstra, coördinator 

 

2.2   Fitness VB / LB 
 

Het seizoen werd gestart met 14 enthousiaste sporters, Michel Bosma (al jarenlang als 

enthousiaste instructeur), een stagiaire van sportschool Ebert en ondergetekende. Elke les 

begint met een kleine warming-up en vervolgens een circuit aan oefeningen. Een ritueel dat 

elke sporter met veel enthousiasme onderneemt met een opzwepend deuntje muziek. Nadat 

iedereen alle oefeningen heeft afgerond is het ieder voor zich. De 1 kiest voor een half uur 

fietsen en de ander wil zich/haarzelf uitdagen met enkele nieuwe oefeningen voor dat 

gewenste fitte lichaam. Wanneer er 3 begeleiders aanwezig zijn is er voor de sporters volop 

keus. Elke les wordt afgesloten met rekken en strekken. Verschillende sporters waren 

inmiddels zo bekwaam dat zij de les overnamen. Er zijn een paar sporters die afscheid 

nemen en een paar nieuwe aanmeldingen gelukkig.  Helaas blijft het voor mij het eerste jaar 

en het laatste jaar tot zover. Samengevat: een sportieve- en enthousiaste groep sporters. 

René Huisman, coördinator 

 

2.3   Gymnastiek VB 

Elke maandagavond is er gymles (vanaf 16 jaar) in gymzaal 't Swin te Drachten met een 

groep deelnemers met verschillende lichamelijke en verstandelijke beperkingen. 

De doelen zijn: conditie opbouwen en algemene kracht ontwikkelen en behouden. Maar het 

belangrijkste doel is het hebben van plezier en een gezellige les. 
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We werken in 3 groepen, zodat iedereen op zijn/haar niveau kan sporten en lekker bezig 

zijn. We streven er naar dat de opbouw van de lessen elke week hetzelfde is, zodat er voor 

de deelnemers duidelijkheid en structuur is. 

Het is elke week weer een leuke avond voor de deelnemers maar ook voor de instructeurs. 

Samen met coördinator Wilco Boomsma, zijn Edgar Baghdasaryan en Hellen Elzenga 

aanwezig als begeleiders. Het is een fijne en gezellige groep, waar nieuwe deelnemers en 

begeleiding natuurlijk altijd welkom zijn! 

Wilco Boomsma, coördinator 

 
2.4   Schaatsen VB 
 

De schaatsploeg van VDS-Dolfijn bestond dit seizoen uit 5 deelnemers en 2 chauffeurs / 

begeleiders. Er is dus weer ruimte voor nieuwe deelnemers. 

De verzamelplek voor vertrek was het Kiryat Onoplein. Er zijn twee auto’s met chauffeur 

beschikbaar om alle deelnemers naar Heerenveen te vervoeren.  

Het seizoen begon na de herfstvakantie op 26 oktober 2015. De laatste schaatsdag was op 

14 maart 2016. Tijdens de kerstvakantie hebben we niet geschaatst. Ook konden we één 

maal niet schaatsten door de erg slechte weersomstandigheden. In totaal hebben we 19 

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 16 

deelnemers en ongeveer 6 begeleiders, 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 

ijshockeywedstrijdje georganiseerd of andere oefeningen bedacht. Daar hebben we met zijn 

allen veel plezier aan beleefd.  

Op de laatste schaatsdag hebben we ook dit jaar weer heerlijk gesmuld van warme 

chocolademelk en een grote gevulde koek.  

Bert Leeuwerink, coördinator 

 

2.5   Voetbal VB en jeugdvoetbal 
 
Opheffing jeugdgroep tot 13 jaar 

Helaas hebben we moeten besluiten om op 1 januari 2016 de jeugdgroep tot 13 jaar op te 

moeten heffen wegens te weinig belangstelling. Ruim 10 jaar hebben we deze jeugdgroep 

gehad en vele voetballers en voetbalsters zijn vanuit daaruit doorgestroomd naar de groep 

van 13 jaar en ouder. De laatste jaren was de animo hiervoor tanende en ook het geven van 

clinics vorig jaar op de scholen van het speciaal onderwijs mocht niet baten. Dit jaar bleven 

er nog maar 3 voetballers over en in de praktijk bleek dat de training voor hun te weinig 

voetballende uitdagingen bood. Tevens was het financieel niet haalbaar om hier mee door te 
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gaan. In overleg met de deelnemers en hun ouders hebben we voor 1 januari de deelnemers 

al een aantal malen laten meetrainen met de groep vanaf 13 jaar. Dit is naar alle 

tevredenheid verlopen, zodat alle 3 overgebleven voetballers zijn doorgegaan en nu met 

plezier trainen met de “grote” jongens en meiden. 

 

Trainingen 

In september zijn we weer begonnen met de trainingen. Doordat er een aantal  

“oudgedienden” waren gestopt zijn de groepen iets anders ingedeeld. Hierdoor kwam er 

meer rust in de groepen en ook meer spelplezier. Er werd vaak getraind in 3 verschillende 

groepen, zodat ieder op zijn eigen niveau kon trainen. De laatste training voor een vakantie 

werd altijd afgesloten met een onderlinge partijtje van alle spelers en vrijwilligers. 

 

Toernooien 

Op 12 december 2015 hebben wij het 8ste Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi 

georganiseerd. De 17 teams waren verdeeld in 4 poules. Wethouder Jos van der Horst heeft 

de prijsuitreiking gedaan.  

 

We hebben ook nog aan 3 andere toernooien deelgenomen 

07 november 2015  DoDaDo in Dokkum,  

12 maart 2016  Samen Onderweg in Sneek,  

09 april 2016   Spelend Sporten in Leeuwarden. 

 

Instructeurs, vrijwilligers en stagiaires 

De trainingen stonden onder leiding Berend Jan Niemeijer en Katja Lazonder. Zij zijn 

ingehuurd van de afdeling beweging van Talant.  

Zij werden dit seizoen bijgestaan door de volgende vrijwilligers: 

Jouke van der Wal, Renata Nieuwenhuis, Martin Wybrandi en Lucas Dries. 

 

Bij deze wil ik alle spelers, ouders, begeleiders en vrijwilligers bedanken voor dit sportief en 

gezellig voetbalseizoen.  

 

Lucas Dries, coördinator voetbal 
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2.6 Wandelen VB 

Ook in 2016 hebben we weer een aantal keer prachtige wandeltochten gelopen. Op het 

moment van schrijven hebben we nog drie tochten in het verschiet.  

Alweer voor het tweede jaar doe ik nu de coördinatie van de wandelgroep van Sportstichting 

VDS Dol-Fijn. Een nieuwe naam, die zeker ook bij onze groep past. We beleven altijd veel 

plezier aan onze tochten, waarbij de eerste van dit jaar (in Een) zelfs uitliep op een heuse 

survival! Het was een natte boel, maar we hebben er met zijn allen mee gered. Onder het 

prikkeldraad door, over boomstammen klimmen… je kunt het zo gek niet bedenken. Er was 

dan ook niemand meer met schone schoenen na afloop. 

We lopen met de wandelgroepen van Sportstichting VDS Dol-Fijn en DODADO meestal 

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 rond de 5 kilometer, meestal in 

bosachtig gebied. 

De boerderijentocht in Haskerhorne was een echte belevenis. Er waren onderweg 

verschillende dingen te zien en met dank aan een geweldige organisatie, die een speciale 

route voor ons hadden gemaakt, konden we heel veel zien. Door een loopstal lopen om aan 

de andere kant je stempeltje te halen, een bezoek aan het Nationaal Openbaar Vervoer 

Museum, een wandeling dwars door de weilanden, zien hoe koeien met de machine 

gemolken worden en zelfs een koe die echte limonade gaf. Met een heerlijk zonnetje er bij 

was dit een hele mooie tocht. 

 

In 2016 stonden de volgende wandeltochten op het programma: 

9 april Voorjaarswandeltocht Een 

23 april Kromkamps Lindepad Oldeholtpade 

28 mei Boerderijentocht Haskerhorne 

2 juli 44ste Bostocht Dwingeloo 

17 september Verrassingstocht Beetsterzwaag 

1 oktober 55ste Vijfdorpentocht Heerenveen 

15 oktober 3e Kleurenkuier Munein 

 

Ook dit jaar werden de wandeltochten prima begeleid door de vrijwilligers, in wisselende 

samenstelling zijn er elke keer rond de 6 vrijwilligers mee. 
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Hartelijk dank aan: Jan Draaistra, Vogeltje Kooi, Annie Lok, Marten Ouwerkerk, Annie 

Ouwerkerk, Liekele Postmus, Marianne Revenich, Hielkje Tjeerdsma, Klaske Tjeerdsma, 

Grietje Veenstra, Henny Vogels, Janke Hiemstra, Tjipke de Vries en Marten Krist. 

Anja Dijkstra, coördinator 

 

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 diverse vrijwilligers 

actief die hen daarbij ondersteunen. 

 

Als coördinator wil ik de instructeurs en vrijwilligers bedanken voor hun trouwe en 

enthousiaste inzet voor de sporters en sport. 

Fokke de Boer, coördinator 

 

2.8 Zwemmen VB en Diploma zwemmen A 

 

Sportseizoen 2015-2016 was voor het diplomazwemmen A een zeer sportief seizoen. Er 

konden dit sportseizoen weer diverse sporters afzwemmen voor hun zwemdiploma of 

zwemcertificaten. Nog steeds is het zwemmen een van de grootste en populairste sporten 

binnen Sportstichting 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 volop getraind om de zwemprestaties op een 

hoger niveau te krijgen en dat wat de deelnemers al beheersen, verder te verfijnen. 

Binnen de sport- en spelgroep hebben ze iedere dinsdag een fijne les gehad, met daarin een 

zeer afwisselende combinatie van zwemmen, sport en spel.  

Bij het diplomazwemmen is 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.  

 

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 
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gezamenlijk vrij zwemmen in het subtropische bad. De beginners diplomazwemmen A die in 

het doelgroepen bad zwemmen, blijven daar vrij spelen van 18.45 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: Doelgroepenbad, subtropisch bad, 50 meterbad ondiep, 50 meterbad 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. Een aantal keren in het sportseizoen wordt er gewisseld van badwater 

zodat groepen ook andere zwemoefeningen kunnen doen.  

 

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. Helaas viel de laatste les min of 

meer ‘in het water’ doordat er water leiding van het 50 meter bad was gesprongen, met als 

gevolg dat er water uit het bad weg lekte. 

 

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 

vorderingen van de sporters. Na de les bestaat er dan nog de mogelijkheid om vragen te 

stellen.  

 

Zwemwedstrijden: Helaas hebben wij in het afgelopen sportseizoen niet kunnen deelnemen 

aan wedstrijden. Erg jammer voor onze sporters, maar ook de trainers die iedere week alles 

geven om toe te werken naar mooie prestaties. Oorzaken zijn onder andere dat er veel 

minder wedstrijden worden georganiseerd en er veel minder financiële middelen beschikbaar 

zijn om deze wedstrijden te betalen. 

 

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 2016-2017 hoop ik, dat wij met elkaar (sporters, instructeurs en 

vrijwilligers) een sportief en gezellig seizoen tegemoet gaan. 

Fokke de Boer, coördinator 
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3.  Overige activiteiten 

3.1 Sport- & Speldag 

Sportstichting VDS Dol-Fijn organiseerde zaterdag 11 juni een sportmiddag voor mensen 

met een beperking. Naast de eigen deelnemers  van VDS Dol-Fijn, waren alle scholieren van 

het speciaal onderwijs en de bewoners van de diverse instellingen uit Drachten en 

omstreken uitgenodigd. Met deze sportmiddag wil VDS Dol-Fijn het sporten onder mensen 

met een beperking stimuleren.  De sporten werden door verschillende verenigingen uit de 

regio aangeboden. Ruim 100 deelnemers hadden zich voor dit evenement aangemeld. 

Wethouder Jos van der Horst verrichte de opening om 13:15 en hierna namen de 

deelnemers vol  enthousiasme deel aan 8 verschillende sporten. 

• Voetbal – VDS Dol-Fijn / Voetbalfun Noord 

• Korfbal – KV Ureterp 

• Boogschieten – Drachtsterpijl 

• Judo – Shihan 

• Self Defence – Leo Bosma 

• Streetdance – Foodwellness 

• Wandklimmen – Sportbedrijf Smallingerland 

• Indoorgolf – Sportbedrijf Smallingerland. 

 

Naast het sportaanbod waren er diverse leuke activiteiten voor de deelnemers en de 

bezoekers.   

• Creatief met fruit  

• Schilderen, kleuren en bidons versieren 

• Ballonnenclown 

• Schminken. 

 

Ook werd er aandacht aan gezonde voeding in samen werking met Foodwellness en het 

JOGG. Alle deelnemers kregen een bidon voor het drinken van water tijdens het evenement 

i.p.v. sport- of energiedrankjes. De bidons konden tijdens de pauzes versiert worden. Tevens 

waren er workshops om creatief met fruit en groente bezig te zijn.  

 

Daarnaast was er voor iedereen de mogelijkheid om een rondrit te maken op een motor of 

een trike. Dit werd mogelijk gemaakt door de stichting Oxalis Deppei 4 Kids, die met maar 

liefst 12 motoren en trikes aanwezig waren. De sportmiddag werd afgesloten met een leuke 

disco. Gezien de vele positieve reacties van de deelnemers, ouders en de sportaanbieders 

kan VDS Dol-Fijn terug kijken op een zeer geslaagde dag. 
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De sportmiddag werd financieel mede mogelijk gemaakt door: 

 

Fonds Gehandicaptensport (Noord Lease), Stichting de Westerein, JCI de Friese Wouden, 

Jeugdsponsoractie Poiesz, Smallsteps, Jumbo en Bakkerij Tjoelker. 

 

Lucas Dries, voorzitter 

 

3.2 Collecte Fonds Gehandicapten 

In de week van 10 april t/m 16 april 2016 hebben onze collectanten/vrijwilligers collecte 

gelopen voor het Fonds Gehandicaptensport. De opbrengst van de collecte dit jaar bedraagt 

1.454,83 Euro. De club houdt hier een bedrag van 363,71 Euro (is 25% van de opbrengst) 

aan over. Er waren ditmaal 24 collectanten/vrijwilligers bij deze collecte actief. Namens het 

bestuur van sportstichting VDS Dol-Fijn onze hartelijke dank voor jullie inzet. 

   

Rob Cuperus, penningmeester 
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4.1 Overzicht Baten/Lasten 

Jaarverslag Sportstichting VDS Dol-Fijn Seizoen 2015 - 2016 
  Baten Lasten 

Sporten     
Inkomsten      

Contributies € 24.062,63   
Overig € 2.845,95   

      
Directe kosten     

Huur Accommodatie   € -14.900,77 
Vergoedingen begeleiding   € -3.813,47 
Overige kosten   € -2.883,25 

      
Bestuurlijk     

Inkomsten     
Subsidies Sponsoring giften € 4.522,86   
Drukwerk kosten (Doorbelasting clubs) € 396,64   
Bijtelling Rente RR € 0,00   

      
Kosten     

Directe kosten     
Huren Accomodaties   € -1.519,00 
Reiskosten/ km vergoeding   € -141,30 

      
Indirecte kosten     

Materialen   € -3.521,61 
Diensten Derden   € -1.293,12 
Drukwerk   € -738,10 
Opleidingen vrijwilligers   € -175,00 
Mailing & Porto   € -223,25 
Representatie   € -144,25 
Voeding & Dranken   € -2.117,40 
Algemene kosten   € -760,95 

      
Bestuur kosten     

Afdracht federaties   € -2.611,62 
Telefoonkosten bestuur   € -408,33 

      
Bank kosten     

Kosten Bank   € -376,41 
Te betalen Rente   € -0,31 

      

Totalen € 31.828,08 € -35.628,14 

      
Saldo   € -3.800,06 
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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(12)), 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 kas-
commissie voor het seizoen 2015-2016, dat we de administratie van de Sportstichting VDS 
Dol-Fijn, bestaande uit een grootboekregistratie, bank rekening-courant en bank rente-
rekening, 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 
2015-2016, en de vermogenspositie per 31-08-2016. 
Derhalve adviseren we het bestuur de penningmeester decharge te verlenen. 
 

Aldus opgemaakt, Drachten,  januari 2017. 

 

Voor akkoord:  

 

Wilbert Zwart     Jouke van der Wal  
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4.5 Ondertekening jaarrekening bestuur 

 
 
 

Lucas Dries 

Voorzitter 

 

 

 

 

Sjoukje Pronk  

Secretaris 

 

 

 

 

 

Rob Cuperus 

Penningmeester   

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemieke Haverkamp 

Algemeen bestuurslid 

 


