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Samenvatting

Beste lezer,

u staat op het punt het jaarverslag van Stichting de Springplank te lezen. Misschien
neemt u deel aan een van onze activiteiten, beoordeelt u onze subsidie aanvragen of
bent u geïnteresseerd in wat wij doen, waar we voor staan en waar ons hart ligt: sport
voor mensen met een verstandelijke beperking of moeilijk lerend.

Onze (beweeg) activiteiten zien wij als middel om deelnemers op een ongedwongen en
ontspannende manier te laten groeien en bloeien. Dat laatste kan van alles zijn:
- groeien in contacten met anderen
- groeien door te stijgen in niveau (wedstrijden)
- bloeien door het behalen van successen
- en bloeien door, met anderen, ervaringen te creëren

Alle activiteiten worden begeleid door betrokken vrijwilligers die in veel gevallen al lang
vrijwilliger bij de stichting zijn. De relatie tussen de vrijwilliger en de deelnemer is
uniek en wordt gekoesterd. Deze relatie is een voorwaarde om de persoon met een
verstandelijke beperking of moeilijk lerend te laten groeien en bloeien.
Ondanks de bevlogenheid en het geloof in de sport zien we ook dat de beschikbare
financiële middelen afnemen. Dat daagt ons uit maar baart ons ook zorgen. De afname
van de financiële middelen is een trend die al langer gaande is en voorlopig niet lijkt te
eindigen

Desondanks was het jaar 2015 een mooi jaar voor de sporters en de sporten. Een van de
successen is de oprichting van de G- afdeling schaatsen bij de Hengelose Ijsclub. Andere
successen zijn de eerste prijs tijdens de bowlingwedstrijd in Breda en het spetterende
optreden van de dansers (Streetdance) bij het Aveleijn- muziekfestijn. De deelnemers
van de fitness hebben naast hun wekelijkse activiteit meegedaan aan de Torenloop in
Enschede en zijn gestart met een wandelgroep ter voorbereiding op de Special Olympics
die dit jaar gaat plaatsvinden! Tenslotte hebben de zwemmers zich dit jaar maximaal
ingezet tijdens de lessen en de wedstrijden.
Inmiddels zijn we al even op weg in 2016. Om ook dit jaar tot een succes te maken, gaat
de stichting een aantal dingen oppakken en aanpakken. Met hulp van Stichting Vrienden
van de Springplank, bestuur, sportraad, leden, vrijwilligers, gemeenten en andere
partners gaan we samen op weg.
Met sportieve groet,

het bestuur van Stichting de Springplank
Marlien van Berkel

(Voorzitter Stichting de Springplank)
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1. Algemeen
“Stichting De Springplank” is een regionale sportorganisatie in Twente voor mensen met
een verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. Onze organisaties wordt in zijn
geheel gerund en bestuurd door vrijwilligers. De stichting is in 1998 opgericht om de
continuïteit van activiteiten voor kinderen en volwassenen met een (verstandelijke)
beperking of moeilijk lerend te waarborgen.
De doelstelling van de stichting is drieledig.
•
•
•

De leden die recreatief bij ons sporten willen we graag een uurtje ontspanning en
beweging bieden, in contact met anderen.
De wedstrijdsporters krijgen de gelegenheid om hun techniek te verbeteren en
hun mogelijkheden te testen in wedstrijden met medesporters, regionaal,
nationaal en internationaal.
De stichting ziet het als haar taak, daar waar mogelijk, sporters onder te brengen
bij reguliere sportverenigingen.

2. Bestuur, Sportersraad en vrijwilligers

Het Algemeen bestuur bestond tot 1 juli 2015 uit:
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
Webmaster
Ambassadeur

: vacature
: Pieter Bos
: Eddy Witvers
: Helene Schuijl
: Marjo Beekhuizen (Zwemmen)
Ralf Platvoet (Fitness)
Peter Tibben (Schaatsen en Skeeleren)
Jan Kees Buijs (Streetdance)
Bert Nijkamp (Bowling)
Fred van Assendelft
Ruud Souverijn

Het Algemeen bestuur per 1 juli 2015:
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
Webmaster
Ambassadeur
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: Marlien van Berkel
: Marjo Beekhuizen (Zwemmen)
: Eddy Witvers
: Helene Schuijl
: Ralf Platvoet (Fitness)
Jan Kees Buijs (Streetdance)
Bert Nijkamp (Bowling)
Fred van Assendelft
Ruud Souverijn

We danken Pieter Bos voor zijn jarenlange inzet en warme overdracht. Dat geldt ook
voor Peter Tibben, die zijn kennis en expertise gaat inzetten bij de Hengelose IJsclub.
De Sportersraad bestond in 2015 uit de volgende leden:
Voorzitter
Leden

: Ruud Souverijn
: Rene Westendorp (zwemmen en fitness)
Adri Snijder (zwemmen en fitness)
Agneska Toeters (fitness)
Elke Messelink (fitness)
Hennie Floors (bowlen)
Pascal Albers (bowlen)
Robert Gleis (fitness)
Anette Mordang (vrijwilliger bowlen)
Tiny van Helden (vrijwilliger fitness)
Marjo Beekhuizen (bestuurslid)
Ralf Platvoet (bestuurslid)

De sportbegeleiding, organisatie en bestuur wordt uitgevoerd door bevlogen mensen,
met een hart voor de (zeer specifieke) doelgroep en de activiteit. Zoals eerder benoemd
wordt alles gedaan op basis van vrijwilligheid, wat de stichting uniek maar ook
breekbaar maakt.
Het vrijwillig ondersteunen van de ander is geen vanzelfsprekendheid in de huidige
maatschappij evenals het organiseren van (recreatieve) sportactiviteiten voor moeilijk
lerenden en mensen met een (verstandelijke) beperking. De individualisatie van de
maatschappij en de ontwikkelingen binnen het sociale domein hebben een remmende
werking op de groei en bloei van de (vrijwillige) gehandicaptensport en de groei en
bloei van de sporter zelf.

De meeste leden sporten levenslang en levensbreed bij stichting de Springplank. Op
jonge leeftijd zijn zij in de gelegenheid gesteld om op een laagdrempelige wijze kennis te
maken met verschillende sporten, aangepast naar ontwikkelleeftijd en mogelijkheden.
Het resultaat is dan ook dat de meeste volwassen sporters actief deelnemen aan de
verschillende activiteiten binnen de stichting.
Stichting de Springplank bestaat uit een bestuur en (sport)afdelingen. De afdelingen
werken zelfstandig en zelfsturend. Hier is bewust voor gekozen, zij staan immers het
dichtst bij de sporter, de buurt, de wijk, het dorp of stad in de betreffende gemeente.

De activiteiten worden geleid door het bestuur benoemde hoofdleiding. De hoofdleiding
heeft als taak toe te zien op de kwaliteit van de activiteit. Zij heeft een voorbeeldrol en
stuurt vrijwilligers en stagiaires aan en onderhoudt contacten met ouders/ begeleiders
van de sporters en met lokale instanties zoals sportverenigingen, scholen,
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zorginstellingen etc. De vrijwilligers hebben als hoofdtaak het ondersteunen en
begeleiden van de sporters in de beoefening van hun activiteit. Om de kwaliteit van het
begeleiden en ondersteunen hoog te houden hebben de vrijwilligers de mogelijkheid
deel te nemen aan verschillende thema gerichte cursussen. Tot slot, hebben we als blijk
van dank alle vrijwilligers van een smakelijk kerstpakket kunnen voorzien.
Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester,
secretaris en leden. Zij dragen zorg voor het scheppen van voorwaarden als:
- financieel beheer
- continuïteit van de stichting
- het opstellen en monitoren van noodzakelijk beleid
Tevens vertegenwoordigen de leden de Stichting in verschillende netwerken en
regionale (gemeentelijke en themagebonden) bijeenkomsten.

Het dagelijks bestuur wordt ingevuld door de voorzitter, vice voorzitter,
penningmeester en secretaris.

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers worden sporters met een beperking in de
gelegenheid gesteld om op hun eigen unieke manier plezierig te sporten.

3. De activiteiten van het Bestuur 2015

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken staan van sporten, bewegen en in contact komen
met anderen om te leren en daar waar mogelijk samen op te trekken. Op verschillende
manieren heeft de stichting samenwerking gezocht met instellingen voor mensen met
een (verstandelijke) beperkingen, sportverenigingen en gemeenten. Tevens heeft de
stichting gezocht naar manieren om de financiële middelen te vergroten t.b.v. de
sporters en een start gemaakt met het vergroten van haar (digitale) naamsbekendheid.
Het bestuur en de hoofdleiding participeren in verschillende (lokale) netwerken en
bezoeken verschillende (regionale) bijeenkomsten georganiseerde bijeenkomsten zoals
bijvoorbeeld het sportcafé van de gemeente Enschede, de Beursvloer en de algemene
ledenvergadering gehandicaptensport Nederland.
Medio 2015 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Dhr. Bos heeft na jarenlange
deelname de stichting verlaten. We danken hem nogmaals voor zijn inzet en bijdrage
Door het vertrek van dhr. Bos hebben er verschuivingen plaatsgevonden.
Tot slot zijn we eind 2015 gestart met het oprichten van Stichting Vrienden van de
Springplank.
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4. De Sporten : Fitness

Sport
Plaats
Accommodatie
Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires
Aantal sporters
Aantal vrijwilligers
Lessen

Activiteiten die
hebben
plaatsgevonden naast
de reguliere les
Prestaties sporters
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen

Eindevaluatie van het
jaar
7

Fitness (maandag, woensdag, zaterdag)
Enschede
FysioFit, Haaksbergerstraat 198 Enschede
Maandag: Tiny van Helden
Woensdag: Hans Schutte
Zaterdag: Tiny van Helden
Maandag: Ralf Platvoet (ingehuurd via FysioFit)
Woensdag: Henriette Evers (ingehuurd via FysioFit)
Zaterdag: Ralf Platvoet (ingehuurd via FysioFit)
n.v.t.
37
7
Maandag 18:30 uur – 19:30 uur: Fitness in spelvorm en op
apparatuur, cognitief gericht op een relatief lager niveau
Woensdag 18:00 uur – 19:00 uur: Fitness in spelvorm, en
apparatuur (circuitvorm), cognitief op gemengd niveau (zowel
hoog als laag)
Zaterdag 11:00 uur – 12:00 uur: Spinning en fitness op
apparatuur, cognitief gericht op hoger niveau
Sinds afgelopen zomer is er een hardloopgroep ontstaan vanuit
de fitness-groep. De bedoeling is dat we tijdens de marathon
van Enschede (april) meedoen aan de 5 km loop.
Jaarlijks wordt het Nederlands kampioenschap Torenloop
gehouden in de Alpha-toren in Enschede. Hieraan kunnen ook
sporters van de Springplank deelnemen. Dit wordt vanuit de
Fitness-tak georganiseerd.
n.v.t. (Fair Play is bij de Fitness niet van toepassing omdat er
geen wedstrijd element zit bij deze tak van sport.)
Aandacht voor Fair Play:
Bij aanmelding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
sport, gedragsregels en omgangsnormen. Deze regels en
omgangsnormen worden tijdens de lessen spelenderwijs en
laagdrempelig ter sprake gebracht. De vrijwilligers
ondersteunen de sporters in hun houding en gedrag, creëren
en veilige omgeving en onderhouden intensief contact met de
sporter en als de sporter dat wenst, met zijn of haar netwerk.
Personen uit het netwerk mogen ten alle tijden mee kijken met
de fitnessactiviteiten. Mits de sporter hiervoor toestemming
heeft gegeven en er contact is geweest met de hoofdleiding. De
doelgroep vraagt om specifieke begeleiding en enige
voorbereiding. Contactgegevens van ouders / verzorgers zijn
bekend bij hoofdleiding.
De Fitness heeft het afgelopen jaar een stabiel jaar gehad.
Ledenaantallen zijn ongeveer gelijk gebleven.

Foto’s, publicaties
Auteur stuk
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n.v.t.
Ralf Platvoet

De Sporten: Streetdance
Sport
Plaats
Accommodatie

Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires
Aantal sporters

Aantal vrijwilligers
Lessen

Activiteiten die
hebben
plaatsgevonden naast
de reguliere les
Prestaties sporters
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen
Eindevaluatie van het
jaar
Auteur stuk
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Streetdance
Glanerbrug
Fitnesscentrum Bodyperfection ,
Bentstraat 43, Glanerbrug
Froukje Kassenaar
Froukje Kassenaar (hoofdtrainer)en Dagmar Stamborg (inval
trainer)
0
16 deelneemsters begin januari 2015
18 deelneemsters eind december 2015
(er zijn 2 deelneemsters gestopt en 4 nieuwe deelneemsters
zijn erbij gekomen)
6

Ook dit jaar zijn de lessen gegeven door Froukje Kassenaar, die
dat elke keer met erg veel plezier en enthousiasme doet. De
“meiden” zijn dol op haar.
Als Froukje niet in staat is om les te geven, dan worden de
lessen overgenomen door Dagmar Stamborg. Ook zij doet dat
met volle overgave en enthousiasme.
Steeds weer worden er nieuwe dansjes stap voor stap
aangeleerd en het leuke is dat wij onze dansjes niet alleen aan
ons zelf showen, maar ook gelegenheden zoeken om deze
dansen te demonstreren.
Zo hebben wij dit jaar met erg veel plezier meegedaan bij de
Aveleijn got’s talentshow in mei, het Aveleijn-muziekfestijn in
september en het Aveleijn jaarfeest in de Grolsch Veste
(oktober) . Deze deelname is voor onze deelneemsters altijd
vrijwillig, maar de meesten vinden het super leuk om te doen
en zijn erg trots op hun prestaties.
n.v.t.
Voor ouders/ verzorgers, familieleden, vrienden en kennissen
is er elk jaar een open les vlak voor de zomervakantie. Daar
laten we onze vorderingen m.b.t. streetdance zien en worden
de bezoekers uitgenodigd om mee te doen.
Ook staat deze les in het teken van “ fair play”. We besteden
aandacht aan sportiviteit, houding en gedrag van zowel de
sporters als de supporters.
Aan het einde van het jaar 2015 hebben we na een half uurtje
dansen, nog een gezellig samenzijn gehad in de kantine van
Bodyperfection fitnesscentrum. Onder het genot van een hapje
en drankje hebben we het jaar afgesloten
Jan Kees Buijs

De Sporten: Zwemmen

Sport
Plaats
Accommodatie
Zwemcommissie

Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires

Aantal sporters

Aantal vrijwilligers
Lessen

Zwemmen
Glanerbrug
Oldenzaal
Hengelo (ov)
Losser
Zwembad de Brug
Zwembad Vondersweide Oldenzaal
Zwembad Twentebad Hengelo
Zwembad Losserhof
Voorzitter: Gerrie Stokkers
Secretaris: Jan ten Hake
Leden
: Mathilde Vrielink
Anne Lamers
Marjo Beekhuizen
Begeleiding wedstrijden : Tonia Willems
Glanerbrug: Mirjam Meijer, Anne Lamers Jutta Degenhardt
Oldenzaal:Karina Keizer
Hengelo:Magriet Bruning
Losser: Jeanette Hoeben
Zie hoofdleiding
7 enthousiaste stagiaires (4 van het Bonhoeffer College; 2 van
Greijdanus en 1 van het Stedelijk Lyceum

Zes stagiaires zijn ingedeeld bij de zwemgroepen op de
zaterdagochtend en één bij de wedstrijdgroep op de
dinsdagavond.
In de loop van het jaar hebben we voor de zwemactiviteit van
de Springplank veel nieuwe aanmeldingen binnen gekregen.
Gelukkig hebben we iedereen bij de verschillende
zwemgroepen kunnen indelen. Enkele deelnemers hebben zich
in 2015 afgemeld voor het zwemmen. Sommigen van hen
kozen voor een andere tak van sport.
Leszwemmers: 20
Wedstrijdzwemmers: 15
Recreatiezwemmers: 75
Glanerbrug: 31 vrijwilligers
Oldenzaal: 3 vrijwilligers
Hengelo (ov): 4 vrijwilligers
Losser: 6 vrijwilligers
Glanerbrug: zaterdag
08.30 - 09.30 leszwemmen
Dinsdag
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09.30 - 10.30 recreatiezwemmen

20.30 - 21.30 wedstrijdzwemmen

Oldenzaal: Woensdag 19.30 - 20.15 recreatiezwemmen
Hengelo:
Activiteiten die
hebben
plaatsgevonden naast
de reguliere les
Prestaties sporters
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen

Losser:

Zaterdag

15.30 – 16.30 recreatiezwemmen

Maandag 19.00 – 20.00 recreatiezwemmen

In de loop van het jaar zijn er in zwembad “de Brug” in
Glanerbrug door meerdere kandidaten zwemdiploma’s
behaald.

De leden van de wedstrijdgroep presteerden goed op de
wedstrijden van het Meerkampcircuit. Ook werd enthousiast
meegedaan aan extra toernooien zoals de wedstrijd in Arnhem
en het Tjeerd Hansma toernooi in Emmeloord.
15 goud, 12 zilver en 18 brons
Op 17 februari was de bijscholing voor de vrijwilligers van alle
zwemgroepen in zwembad de Brug te Glanerbrug. Alle
aanwezigen deden enthousiast mee aan de aangeboden
onderdelen. Uit de evaluatie is gebleken dat men dergelijke
avonden zeer waardeert.

Het thema Fair play wordt continu onder de aandacht gebracht
bij zowel de leden als hun vertegenwoordiging (vaak ouders).
Dit doen we door bij elke nieuwe aanmelding een gesprek te
organiseren tussen de deelnemer, de ouder(s)/
vertegenwoordiger van de en de hoofdleiding waarin de regels
t.a.v. fairplay en deelname worden besproken:
• Andere zwemmers positief benaderen,
• Elkaar aanmoedigen
• Elkaar helpen waar het nodig is, kan in het zwembad
zijn, maar kan ook in de kleedkamers
• Niet schreeuwen in het zwembad
• Rustig wachten op je beurt
• Onderlinge problemen bespreken met de begeleiding,
niet zelf oplossen

De wedstrijdzwemmers brengen het onderwerp jaarlijks ter
sprake in een eigen bijeenkomst. Afgelopen jaar zijn de
volgende gedragsregels vastgesteld door de
wedstrijdzwemmers:
•
Tegenpartij succes wensen
•
Elkaar ondersteunen en aanmoedigen
•
Onderlinge problemen (ruzies) melden bij de leiding en
dit rustig uitpraten
•
Elkaar helpen waar het nodig is
•
Niet eerder gaan aankleden, ook de laatste zwemmers
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Eindevaluatie van het
jaar

Auteur stuk
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aanmoedigen

Als zwemcommissie zijn we heel blij met de hulp van al onze
vrijwilligers die zih telkens weer voor de volle 100% inzetten
om het al onze zwemdeelnemers naar de zin te maken en hen
het hele jaar door fijne zwemuurtjes te bezorgen.
Zoals elk jaar was ook 2015 voor de leden van de
zwemcommissie een intensief jaar dat we met een goed en
succesvol gevoel hebben kunnen afsluiten
Het zwemfestijn op 25 april, in het Aquadrome in Enschede,
was ook dit jaar een goed geslaagd evenement. Evenals
voorgaande jaren werd het festijn georganiseerd in
samenwerking met “Aveleijn”. Dit jaar waren er meer
bezoekers dan in het voorgaande jaar en iedereen was erg
enthousiast.
In juli werd het IPC SWIMMING WORLDCHAMPIONSHIP in
Glasgow gehouden. Enkele leden van de zwemcommissie
waren daar aanwezig. Zij waren getuige van een geweldige
prestatie geleverd door MAGDA TOETERS (“oud” Springplank
lid). Magda werd nl. wereldkampioen op de 100 meter
schoolslag en 5e op de 200 meter wisselslag.
De zwemcommissie

De Sporten: Bowling

Sport
Plaats
Accommodatie
Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires
Aantal sporters

Bowling
Hengelo Overijssel
Golbach,
Bert Nijkamp
Bert Nijkamp
Geen
Januari 2015 begonnen wij met 12 deelnemers, in de loop van het
jaar bedankten een aantal deelnemers, maar er kwamen ook
weer deelnemers bij. Eind 2015 hadden wij 13 deelnemers.

Aantal vrijwilligers
Lessen

3
Er is geen sprake van “ les’. Wel van een activiteit. De
deelnemers recreëren en ontmoeten elkaar in een fijn en
ongedwongen sfeer.
Zie bijzondere evenementen en gebeurtenissen

Activiteiten die
hebben
plaatsgevonden naast
de reguliere les
Prestaties sporters
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen

Eindevaluatie van het
jaar
Auteur stuk
13

1ste plaats Bowling Toernooi aangepast sporten Breda
Op 15 maart zijn wij naar Breda geweest, voor het jaarlijkse BAS
(Bredase Anngepaste Sporten) toernooi.
Waar Jesper Koops 1e werd in de categorie heren 90 tot 120.
De wisselbeker voor teams ging naar Borchland Amsterdam.
17 maart werd ik gebeld door de organisatie, ze hadden de
punten verkeerd geteld, niet Borchland maar wij De Springplank
hadden de wisselbeker gewonnen, en inderdaad kreeg ik een paar
dagen later de wisselbeker opgestuurd.
17 juni hebben wij het Ouder/kind toernooi gehouden. Dit is een
bowlingtoernooi voor ouders, verzorgers, begeleiders tegen de
leden van onze bowlinggroep. Dit is altijd een leuke gelegenheid
voor de ouders of begeleiders om kennis te maken met de leiding.
Tijdens deze dag wordt er in het bijzonder aandacht
geschonken aan “ fair play”. De thema’s sportiviteit, houding
en gedrag van zowel de sporters als de supporters komen
spelenderwijs aan bod.
24 juni Hebben we het einddiner voor de vakantie gehouden. Dit
betalen de deelnemers uiteraard zelf.
2 december Hebben wij sinterklaas gevierd bij Golbach. Dit jaar
hadden wij een echte sinterklaas met 6 pieten. En alle deelnemers
en wij ook moesten uiteraard even bij sinterklaas komen.
We hebben weer een gezellig en mooi jaar gehad
Bert Nijkamp

De Sporten: Schaatsen en Skeeleren

Afgelopen jaar zijn de schaatsers en skeeleraars van de Springplank (juni 2015) bij de
Hengelose ijsclub. Zie onderstaand bericht uit “de Overkomer’.
Even voorstellen: Peter en Rieke Tibben

Auteur: Hengelose IJsclub/woensdag 10 juni 2015/Categorieën: De Overkomer - juni 2015
Graag zouden wij ons voorstellen. Wij zijn Peter en Rieke Tibben. Voorheen regelden wij
samen het G-schaatsen en G-skeeleren bij Stichting de Springplank. Dat gaan we nu ook doen
bij Hengelose IJsclub.
Peter zal plaatsnemen in het bestuur en de belangen van de G-schaatsers behartigen. Rieke
zorgt ervoor dat de trainingen gegeven worden en regelt o.a. ook dat we mee kunnen doen
aan wedstrijden.
Het G-schaatsen bestaat al iets meer dan 15 jaar. Zoals gezegd deden we dat eerst bij de
Springplank. De groep bestaat uit zo’n 15 schaatsers die iedere dinsdagavond schaatsen.
Daarnaast zijn er 4 die bij HIJC aan skeeleren doen. Jarno skeelert ook, maar doet dat in
Vriezenveen.
Onze deelnemers hebben allen een verstandelijke beperking. Bij de één merk je dat meer
dan bij de ander. De meeste van onze volwassen deelnemers (18+) wonen zelfstandig
begeleid, bijv. bij Aveleijn. Onze jonge deelnemers wonen nog bij hun ouders. Wij hebben
veel contact met de ouders. Zij helpen ons en zijn vaak bij trainingen en wedstrijden
aanwezig.
Samen hebben al heel wat mooie dingen meegemaakt. Zo hebben een aantal van onze
schaatsers meegedaan aan de Special Olympics World Winter Games in Japan (2005) en
Korea (2013). Dit toernooi is qua grootte vergelijkbaar met de Paralympische spelen. Maar
ook in Nederland doen we regelmatig mee aan wedstrijden. Bijv. van Special Olympics
Nederland maar ook reguliere wedstrijden zoals onlangs nog de clubkampioenschappen van
HIJC en de Vision Competitie.
Daarnaast werkt Peter bij Rosscor en is daar projectmanager. Rieke werkt bij Beweeg Wijs en
is combinatiefunctionaris/speelbegeleider. Ook hebben we een zoontje van 6,5 maand,
Fedde.
Onze deelnemers vinden het erg leuk, maar ook wel een beetje spannend, dat ze nu lid zijn
van HIJC. We hopen dat jullie onze deelnemers met veel plezier leren kennen en met een
warm hart opnemen bij de vereniging.
Peter en Rieke Tibben
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5. Subsidies, sponsors en donaties

Afgelopen jaar hebben we subsidie mogen ontvangen van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Enschede
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Hengelo.
Gemeente Haaksbergen
Gemeente Denekamp
Gemeente Borne
Gemeente Wierden
Fonds verst. Gehandicapten

We danken de gemeenten en de fondsen. Ook dit jaar zien we een daling van inkomsten
van subsidies en fondsen. Dat dwingt ons om te zoeken naar alternatieven en mogelijke
samenwerkingen met andere partijen om de continuïteit van de activiteiten te kunnen
waarborgen en de contributie laag te houden. Deze alternatieven zijn schaars en
samenwerkingen komen moeizaam tot stand. Daar waar mogelijk proberen we de
sporters en de vrijwilligers te ontzien. Toch ontkomen we er niet aan om de contributie
te indexeren en samen met de vrijwilligers te zoeken ruimte.
6. Overzicht aantallen (per 31-12-2015)
-
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Leden totaal
Vrijwilligers

:198
: 81 inclusief 7 stagiaires

7. Financieel jaarverslag: De Balans
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Financieel jaarverslag: Verlies en Winst
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Financieel jaarverslag: Toelichting
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8. Agenda 2016

Kwartaal Agendapunt
1
- Opstellen jaaragenda
- Event stichting Vrienden van de Springplank
- Aanpakken en verduidelijken website (smoelenboek)
- Updaten gegevens bij partners
- Actueel handboek vrijwilligers
- Thema Fair play sporters/ ouders
2
- Meeting bestuur en hoofdleiding
- Special Olympics
- Voorbereiden opzetten sportactiviteit/ instuif
- Deelname algemene ledenvergadering gehandicaptensport 22 juni
- Onderzoek samenwerking met de Tubanten
3

4

19

-

Organiseren van een sportinstuif voor doelgroep 6-12 jaar, MLK, ZMLK
Opzetten nieuwe sportactiviteit
Aandacht toegevoegde waarde PR en acquisitie (ledenwerving)
Kerstpakket vrijwilligers
Jaarafsluiting

9. Contactgegevens

Stichting de Springplank
p/a Roomweg 170-40
7523 BT Enschede
tel. 06-42239381 (na 17.00 uur, mevr. Schuijl)
e-mail: info@stichtingdespringplanl.nl
website: www.stichtingdespringplank.nl
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