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Samenvatting
Beste lezer,
Als vicevoorzitter van De Springplank kijk ik terug op het afgelopen en bewogen jaar
2018.
Begin 2018 werd het duidelijk dat onze voorzitter Marjo Beekhuizen zeer ernstig ziek
was en heb ik op haar verzoek haar taken zo veel mogelijk overgenomen.
Maar Marjo wilde wel zo veel mogelijk betrokken blijven bij het wel en wee van De
Springplank en dat betekende we dat we regelmatig bij haar thuis onze
bestuursvergaderingen hebben gehouden. Tot aan haar overlijden op 20 juni heeft ze
ons met haar deskundigheid en ervaring van advies gediend.
Marjo was één van de grondleggers van De Springplank en we zijn haar veel dank
verschuldigd. Meer dan 40 jaar heeft zij zich ingezet voor sporters met een
verstandelijke beperking. Niet alleen vanuit haar werk bij de gemeente Enschede, maar
juist ook heel veel in haar vrije tijd als vrijwilliger.
Bij alle sportactiviteiten van De Springplank heeft ze een belangrijke rol gespeeld als
initiator, coördinator en/of als organisator. We verliezen in haar een zeer gewaardeerde
voorzitter, die met enthousiasme en gedrevenheid ons tot voorbeeld is geweest en zal
blijven.
Normaal waar het kan en speciaal waar het moet, dat is de leus van De Springplank en
dit loopt als rode draad door de organisatie. Eén van onze taken is het waar mogelijk
sporters onder te brengen bij reguliere sportverenigingen. Onze zwemcommissie heeft
daarom het initiatief genomen om het gesprek aan de gaan met de reguliere
zwemvereniging De Watervrienden uit Enschede met als doel het onderbrengen van
onze zwemactiviteit Enschede in een G-afdeling zwemmen bij de Watervrienden. Er zijn
inmiddels diverse gesprekken gevoerd en het bestuur van de Watervrienden staat er
positief tegenover. Wij hopen dat in 2019 de G-afdeling van de Watervrienden
gerealiseerd kan worden.
Op 25 mei 2018 werd de zogenaamde Privacywet (AVG) van kracht. Voor het bestuur
betekende dat wij ons moesten verdiepen in maatregelen, die elke sportvereniging moet
nemen. Het bestuur heeft in 2018 al de eerste stappen gezet, die noodzakelijk om de
privacy van onze sporters en vrijwilligers te waarborgen. Ook in 2019 zullen we
verdere maatregelen in het kader van de AVG moeten nemen.
Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, want dankzij
hun inzet en volharding kon De Springplank, als organisatie draaiende worden
gehouden.
Tot slot wensen wij alle sporters en vrijwilligers een sportief en succesvol 2019!
Vicevoorzitter

Jan Kees Buijs
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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 per 1 juli 2018:
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden

Webmaster
Ambassadeur
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:
:
:
:
:

vacature
Jan Kees Buijs
Eddy Witvers
Helene Schuijl
Ralf Platvoet (Fitness)
Jan Kees Buijs (Streetdance)
Bert Nijkamp (Bowling)
Bas Pasman (zwemcommissie)
Fred van Assendelft
Ruud Souverijn

De Sportersraad bestond in 2018 uit de volgende leden:
Voorzitter
Leden

: Ralf Platvoet (bestuurslid)
: René Westendorp (zwemmen en fitness)
Adri Snijder (zwemmen)
Margo Pasman (zwemmen)
Agneska Toeters (fitness)
Elke Messelink (fitness)
Robert Gleis (fitness)
Jesper Koops (bowling)
Pascal Albers (bowling)
Tiny van Helden (vrijwilliger fitness)
Annette Mordang (vrijwilliger bowling)
Marjo Beekhuizen (bestuurslid)
Ruud Souverijn (ambassadeur)

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 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,
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
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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 mooi badlaken met Springplanklogo en een Irischeck
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 thema gebonden) bijeenkomsten.
Het dagelijks bestuur wordt ingevuld door de 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.
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3. De activiteiten van het Bestuur 2018
Het jaar 2018 was voor ons weer een jaar en met een aantal belangrijke veranderingen.
Zo moesten we in verband met het overlijden van onze voorzitter Marjo Beekhuizen op
zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Voorlopig worden de voorzitterstaken
overgenomen door onze vicevoorzitter Jan Kees Buijs.
Onze penningsmeester Eddy Witvers stopt per 1 februari. De Springplank is een
financieel gezonde vereniging, vooral door zijn niet aflatende en enthousiaste inzet.
Gelukkig hebben we in de persoon van Bert Schuijl een deskundige penningmeester als
opvolger gevonden en wij wensen hem alvast heel veel succes. Eddy en Bert hebben
samen enkele maanden de tijd voor een zorgvuldige overdracht.
In september 2018 is ons bestuur versterkt met Wim van Harten, die zich met name
bezig gaat houden met beleidsontwikkeling op een aantal thema’s. Wij wensen ook hem
heel veel succes.
Het jaar 2018 stond voor de zwemcommissie en het bestuur voor een deel in het teken
van gesprekken met de Enschede zwemvereniging De Watervrienden over hun
voornemen tot het oprichten van een G-afdeling. Ook in 2019 zullen deze gesprekken
worden voorgezet.
Met de invoering van de AVG-wetgeving (Privacywet) hebben wij de eerste stappen
gezet en is onderstaande in 2018 al gerealiseerd:
1. Aanpassing van de aanmeldingsformulieren voor nieuwe sporters en vrijwilligers
2. Samenstellen van een informatiepakket voor nieuwe sporters en vrijwilligers
3. Ondertekening van een geheimhoudingsformulier door alle vrijwilligers
4. Vervanging van het informatieformulier voor sporters vervangen door het
formulier Bijzondere Persoonsgegevens
5. Het opstellen van een verwerkingsregister, waarbij nauwkeurig is omschreven
welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel, welke
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, hoe lang wij gegevens moeten bewaren etc.
6. Opstellen van privacyregels voor onze sporters
7. Het houden van een informatieavond voor hoofdleiding en vrijwilligers over de
AVG-wetgeving en wat het voor De Springplank betekent.
8. De website van Stichting De Springplank is aangepast aan de AVG-wetgeving
(privacyregels, beleid m.b.t. foto’s op de website etc.)
Een stichting als de Springplank kan enkel bestaan door de inzet van heel veel
vrijwilligers, die op diverse en verschillende manieren allemaal een bijdrage leveren aan
het realiseren van de visie, missie en doelstelling. In de huidige tijd is het werven en met
name het behouden van vrijwilligers een belangrijk aspect voor de continuïteit van alle
activiteiten.
Daarom willen wij alle beleid rondom vrijwilligers en de actuele regelgeving weer tegen
het licht houden, actualiseren en dit beleid kort en bondig vast leggen.

7

Het uitgangspunt daarbij is dat ook ons vrijwilligersbeleid gericht is op het primaire
doel van de stichting: sportbeoefening mogelijk maken voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Beleid vaststellen is een verantwoordelijkheid van het bestuur (zijn bestuurlijke
vrijwilligers!), beleid ontwikkelen en maken doe je echter met elkaar.
Het bestuur wil daarom een breed samengestelde klankbordgroep samenstellen met als
doel om samen beleid te ontwikkelen dat ook breed gedragen wordt door bestuur en
vrijwilligers.
Onze sporters behoren tot een doelgroep, die erg kwetsbaar is. Vele voorbeelden van
misbruik zijn wekelijks in het nieuws en op sociale media te zien en horen. Tot nu toe
heeft de Springplank nog geen concreet beleid hoe wij met klachten omgaan. Het
bestuur is daarom voornemens een duidelijk beleid te formuleren en om eventueel een
vertrouwenspersoon aan te stellen, waar iedereen (laagdrempelig) met een klacht
terecht kan.
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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
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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.
39 (nu 36 leden, 3 leden zijn in 2018 gestopt)
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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
Er is vanuit de fitness-groep een ‘ challenge-groep’ ontstaan
waarbij telkens (sportieve) uitdagingen gezocht worden. Op
dit moment zijn we met een klein groepje bezig te trainen
voor de marathon voor de 5 km en de 10 km!
Tevens wordt er rond december meegedaan met het NK
traplopen (Alpha Torenloop Enschede) in samenwerking met
de organisatie hiervan.
Ter ondersteuning van stichting Savordaya (steun voor
gehandicapte kinderen in Sri Lanka) wordt er in september
jaarlijks meegedaan aan de Dam tot Dam wandeltocht door
deelnemers en begeleiding
- Marathon Enschede (10 km, 4 deelnemers)
- Twentse Voruwenloop (5 km, 2 deelnemer)
- Singelloop Enschede (8,2 km, 4 deelnemers)
- Deelname NK traplopen (6 deelnemers)
Zie ‘ prestaties sporters’.
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.
Eindevaluatie van het
jaar

De Fitness heeft het afgelopen jaar een stabiel jaar gehad.
Ledenaantallen zijn ongeveer gelijk gebleven.

Foto’s, publicaties
Auteur stuk

n.v.t.
Ralf Platvoet

De Sporten: Streetdance
Sport
Plaats
Accommodatie
Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires
Aantal sporters
Aantal vrijwilligers
Lesdagen en lestijden

Activiteiten ter
bevordering van fair
play, voorlichting en
het netwerk
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Streetdance
Glanerbrug
Fitnesscentrum Bodyperfection, Bentstraat 43, Glanerbrug
Froukje Kassenaar
Froukje Kassenaar (hoofdtrainer)en Dagmar Stamborg (inval
trainer)
0
23 (Eind 2018 waren er 18 leden, 5 leden zijn in 2018 gestopt en
er 4 nieuwe leden bijgekomen)

Naast de hoofdleiding zijn we met 4 enthousiaste en leuke
vrijwilligers
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wordt er
Streetdance gegeven.
De lessen werden afwisselend gegeven door Froukje en
Dagmar. Beiden doen dit altijd met veel enthousiasme en
inzet en weet onze “dames” altijd te inspireren en enthousiast
te maken bij het aanleren van nieuwe “dansjes”.
Tijdens de Streetdancelessen wordt veel aandacht besteed
aan het goed, sociaal en respectvol omgaan met elkaar. Ook
het omgaan met elkaar via de sociale media heeft voortdurend
onze aandacht, omdat het helaas toch nog wel eens mis gaat.
Wij investeren heel veel in goede sfeer en op een goede
manier met elkaar omgaan. Hierbij is het prettig dat wij zo
veel vrijwilligers hebben, zodat wij onmiddellijk kunnen

Prestaties sporters
(prijzen e.d.)
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen

Eindevaluatie van het
jaar

Auteur stuk
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reageren, zodra ons negatieve signalen bereiken. Regelmatig
vinden ook vertrouwelijke gesprekjes plaats met de bedoeling
om te horen wat er gaande is en adviezen te geven hoe onze
deelneemsters met eventuele problemen moeten omgaan.
Wij houden ook regelmatig contact met ouders/ verzorgers en
begeleiders van onze deelneemsters, zodat wij ook wat dit
betreft de lijnen kort houden
n.v.t.
Ook dit jaar hebben wij weer aan de buitenwereld laten zien
wat we kunnen.
Onze eerste optreden was tijdens het stichtingsfeest van
Aveleijn op 26 januari in de Grolsch Veste.
Ons tweede optreden was in Hengelo in het Rabotheater: Het
thema was: “Een wereld van verschil”, waarin Bigband
Hengelo samen met Aveleijn liet zien dat bij het samen maken
van een muzikale reis het eigenlijk een “wereld zonder
verschil” is.
Voor onze “dames” zijn deze evenementen fantastisch en ze
dansen super goed en enthousiast. Deelname is altijd
vrijwillig.
Voor de zomervakantie hebben wij ook dit jaar een open les
gehouden. Alle ouders/ verzorgers, opa’s, oma’s, tantes en
ooms, vrienden, vriendinnen mogen dan kijken en worden
daarna ook uitgenodigd om mee te doen.
Aan het einde van het jaar 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 feestelijk afgesloten.
Vele deelneemsters bedankten ons voor het afgelopen jaar en
hadden zelfs kerstkaartjes en cadeautjes voor de vrijwilligers
gemaakt.
Jan Kees Buijs

De Sporten: Zwemmen
Sport

Zwemmen

Plaatsen

Enschede; Hengelo (O); Losser en Oldenzaal

Accommodatie

Zwembaden resp.: “Aquadrôme”, “Twentebad”; “Losserhof”;
“Vondersweide” en “Slagman”.

Naam hoofdleiding

“Aquadrôme”: Mirjam Meijer en Anne Lamers
“Slagman”: Anne Lamers
“Twentebad”: Margriet Brunink
“Losserhof”: Jeannette Hoeben
“Vondersweide”: Carina Keizer
Enkele begeleid(st)ers hebben zich in 2018 afgemeld. Men
heeft, na zich heel veel jaren te hebben ingezet voor het
zwemmen, gekozen voor een andere vorm van vrijwilligerswerk. Gelukkig hebben we toch ook weer mensen bereid
gevonden om zich als vrijwillig(st)er aan te melden. Ook de
MAS (maatschappelijke stage) helpt bij het krijgen van nieuwe
vrijwilligers. De stagiaires blijven betrokken bij de vereniging
na het afronden van de stage.

Trainers

Zie Hoofdleiding, bijgestaan door vrijwilligers.

Stagiaires

5 stagiaires

Aantal sporters

In 2018 is het ook weer gelukt om de aanmeldingen bij de
verschillende zwemactiviteiten een plekje te geven. Evenals in
voorgaande jaren zijn er afmeldingen geweest, omdat men na
het behalen van (een) zwemdiploma(‘s) koos voor een andere
tak van sport.
Les zwemmen // recreatief en wedstrijd zwemmen: ca. 100
sporters.
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Aantal vrijwilligers

”Aquadrôme”:
17
“Twentebad”:
4
“Losserhof”:
6
“Vondersweide”:
2
“Slagman” (wedstrijdgroep): 8

Lesdagen en lestijden

“Aquadrôme”- Enschede
• Zaterdag: 10.00 – 11.00 uur : Les- en recreatief zwemmen
“Slagman”- Enschede
• Dinsdag: 20.00 – 21.00 uur: wedstrijd training.
“Twentebad”:
• Zaterdag: 14.00 – 15.00 uur: recreatie zwemmen.
“Losserhof”:
• Maandag: 19.00 – 20.00 uur: recreatie zwemmen.
“Vondersweide”:
• Woensdag: 19.30 – 20.15 uur: recreatie zwemmen.

Activiteiten ter
bevordering van fair
play, voorlichting en
het netwerk

Fair Play; wordt steeds onder ieders aandacht gebracht.
Voorlichting: bij elke nieuwe aanmelding wordt een intake
gesprek met ouder(s) cq. verzorger(s) gehouden door de
voorzitter van de zwemcie. en de hoofdleiding.
“De meerkampers”(is wedstrijdgroep): hebben een keer per
jaar een eigen bijeenkomst, onder leiding van de
zwemcommissie om de gang van zaken te bespreken.
Sfeer bevorderend: 1x per jaar wordt er voor de
wedstrijdgroep een gezellig uitje georganiseerd.

Prestaties sporters
(prijzen e.d.)

Tijdens de Meerkamp wedstrijden worden er door de
deelnemers veel “PR-s” (= persoonlijke records) gezwommen
en bij de extra wedstrijden worden veel medailles behaald.
In 2018 werd er op 7 juli en 15 december afgezwommen. Het
resultaat was weer prima. Alle kandidaten zijn geslaagd voor
een A; B of C – diploma.

Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen

Op 7 April 2018 werd in samenwerking met AVELEIJN het
jaarlijkse zwemfestijn in het “Aquadrôme” georganiseerd. Alle
aanwezigen waren super enthousiast.
De wedstrijdgroep heeft in 2018 meegedaan aan de
Meerkamp wedstrijden en toernooien. De zwemmers hebben
ook deelgenomen aan de Special Olympics Nationale spelen.
Ze hebben dat weekend zeer goed gepresteerd. Verschillende
persoonlijk records gezwommen en prijzen gewonnen.
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Eindevaluatie van het
jaar

Auteur stuk

In juni hebben we helaas afscheid moeten nemen van Marjo
Beekhuizen. In de afgelopen 20 jaar heeft Marjo zich enorm
ingezet voor de Springplank in het algemeen en in het
bijzonder voor de zwemmers. Als zwemcommissie zijn we
Marjo daarvoor heel veel dank verschuldigd en zullen haar
inzet en gedrevenheid erg missen. De door haar ingeslagen
weg willen wij als commissie blijven volgen.
Als zwemcommissie willen wij allen die op welke manier dan
ook bij de verschillende zwemactiviteiten betrokken waren
danken voor hun volledige inzet en wij gaan er van uit dat er
in 2019 op hen gerekend mag gaan worden, zodat de
deelnemers ook dan weer van fijne zwemuurtjes kunnen
genieten.
De Zwemcommissie.

De Sporten: Bowling
Sport
Plaats
Accommodatie
Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires
Aantal sporters
Aantal vrijwilligers
Lesdagen en lestijden
Activiteiten ter
bevordering van fair
play, voorlichting en
het netwerk
Prestaties sporters
(prijzen e.d.)

Bowlen
Deurningen
Golbach
Bert Nijkamp
Bert Nijkamp
Geen

Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen
Eindevaluatie van het
jaar
Auteur stuk

Deelname Special Olympics net het jaarlijkse Bowlingtoernooi
in Groenlo.
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11 (nu 10 leden, 1 lid is in 2018 gestopt)

2

Woensdagavond
Juni: Special Olympics Groenlo
Ouder/kind toernooi

Alle deelnemers hebben op de Special Olympics
medailles of een lintje gewonnen

Het was een goed jaar
Bert Nijkamp

5. Subsidies, sponsors en donaties
Afgelopen jaar hebben we subsidie mogen ontvangen van:
•
•
•
•
•
•

Gemeente Enschede
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Hengelo
Gemeente Dinkelland
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 naar ruimte. We hopen dan ook
dat Stichting Vrienden van de Springplank een substantiële bijdrage gaat leveren
doormiddels van activiteiten t.b.v. werving van sponsoren en activiteiten ter vergroting
van de (naams)bekendheid van stichting de Springplank.
6. Overzicht aantallen (per 31-12-2018)
-
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Leden totaal
: 170 (inclusief 9 dubbelingen, indien een lid 2 sporten doet,
is deze 2x meegeteld)
Vrijwilligers
: 77 waarvan 6 vrijwilligers in 2018 zijn gestopt en dit
aantal is inclusief 7 dubbelingen, indien een vrijwilliger bij 2 of meer activiteiten
actief is, is deze 2x meegeteld)

7. Financieel jaarverslag: Verlies en Winst

Verlies en winst 2018 De Springplank

Omschrijving

Uitgaven

Huur accommodaties

€ 25.539.63

Representatie kosten

€

Diverse kosten vrijwilligers

€ 1.625.00

Vergoeding vakkrachten zwemmen

€ 2.100,00

Vergoeding vakkracht streetdance

€ 1.678.05

Vergoeding Hoofdleiding

€

Reiskosten vrijwilligers

€ 1.082.07

Verblijfskosten vrijwilligers

€

237,00

Evenementen Zwemmen

€

71.96

Evenementen Bowling

€

315,00

Algemene Kosten (zwemmen)

€

232,78

Administratie kosten

€

406.26

Porto kosten

€

196.71

Bankkosten

€

467.54

Telefoonkosten

€

110,00

Vergaderkosten bestuur/commissie

€

248.19

Algemene kosten

€

150.00

Contributie KNZB

€

485.10

Contributie GSN

€ 1.360.65

Jubileum kosten

€ 1.579.53

Budgetten deelnemers

€
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647.51

500,00

75.00

Ontvangsten

Contributies Leden

€ 25.214.50

Subsidies

€ 12.786.74

Vooruitbetaalde subsidies

€ 4.000.00

Sponsoring

€

354,00

Diverse Baten

€

679.50

Rente

€

6.89

Afschrijving crediteuren

€ 4.584.04

Afschrijving n.t.o. rekeningen

€ 2.400.00

Winst

€ 10.917.69

Totaal

€ 50.025.67

€ 50.025.67

Financieel jaarverslag: Toelichting

Toelichting op de balans en verlies en winst rekening 2018
Stichting de Springplank
Liquide middelen
Saldo
1-1-2018

Kas

€

Rabo no. 152881298

€ 11.096,16

€ 11.286.42

Rabo no. 126275092

€

€

Rabo no. 1096403323

€ 21.958,92

€ 21.963.61

Totaal
vermeerdering
Liquide middelen

€ 38.480,39

€ 38.862,34
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€

381.95

-

5.425,31

€

Saldo
31-12-2018

-

5.612.31

.Financieel jaarverslag: begroting 2018
Administratie Stichting de Springplank 2018
begroting 2019
Omschrijving
Huur accommodaties
Zwembad het Slagman
Zwembad Aquadroom
Zwembad Vondersweijde
Zwembad Twentsche Zorgcentra
Zaal Fysio Fit
Zaal Body Perfection
Zaal Bowling
Totaal
Diverse vergoedingen
Vergoedingen vakkrachten zwemmen
Vergoedingen vakkracht Streetdance
Vergoedingen hoofdleiding
Vergoeding reiskosten vrijwilligers
Vergoeding reiskosten Bestuur/Commissie
Vergoeding verblijfskosten vrijwilligers
Totaal
Diverse evenementen
Evenementen zwemmen
Evenementen bowling
Evenementen Streetdance
Evenementen Fitness
Totaal
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Lasten
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

2.500,00
2.500,00
2.700,00
900,00
13.000,00
2.500,00
1.300,00
€ 25.400,00

€ 2.100,00
€ 1.500,00
€
400,00
€ 1.100,00
€
150,00
€
300,00

€
€
€
€

€

5.550,00

€

1.450,00

500,00
450,00
350,00
150,00

Baten

Totaal

Representatiekosten
Attentie vrijwilligers
Diverse representatiekosten
Diverse kosten zwemmen
Diverse kosten bowlen
Diverse kosten fitness
Diverse kosten streetdance
Diverse vergaderkosten
Diverse algemene kosten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

Contributies afdracht K.N.Z.B./G.S.N

€ 1.850,00

Promotie materiaal
Administratie kosten/porto/telefoon
Deskundigheid bevordering
Bankkosten
Budget diverse afdelingen sporters
Totaal

€
€
€
€
€

Materialen

€

Totaal
Diverse baten
Subsidie Gem Enschede
Subsidie Gem Oldenzaal
Subsidie Gem Losser
Subsidie Gem Hengelo
Subsidie Fonds Verst. Gehandicapten
Subsidie Dinkelland
Totaal Subsidies
Diverse sponsering
Diverse baten
Contributie leden
Totaal

2.000,00
800,00
400,00
100,00
150,00
100,00
250,00
200,00
€

4.000,00

€

4.550,00

€

500,00

150,00
750,00
500,00
500,00
800,00

500,00

€ 41.450,00

€
€
€
€
€
€

4.400,00
1.975,00
800,00
1.250,00
4.000,00
225,00
€ 12.650,00

€ 500.00
€ 500,00
€ 25.000,00
€ 26.000,00

Begrotings tekort

€ 2.800,00

Totaal

€ 41.450,00 € 41.450,00
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Toelichting op de begroting 2019
De begroting over 2019 geeft opnieuw een tekort van € 2.800,--.
Dit komt voornamelijk dat subsidies die we van diverse verenigingen ontvangen elk jaar
minder zijn en de kosten voor het huren van de accommodaties ieder jaar stijgen.
We verwachten een daling van het aantal sporters. Dit houdt dus in dat we minder
contributie ontvangen.
Verhoging van de contributie voor 2019 is gezien de doelgroep niet van toepassing.
8. Doelen en actiepunten van het bestuur 2019:
1. Het vinden van een nieuwe voorzitter
2. Samenwerking met de Enschedese Watervrienden m.b.t. oprichten van hun
G-afdeling
3. Vervolgstappen AVG-wetgeving (o.a. vereenvoudiging privacyregels voor
sporters m.b.v.. pictogrammen)
4. Het opstellen van helder en compact beleid m.b.t. vrijwilligers
5. Het opstellen van een klachtenbeleid en het vinden van een geschikte
(onafhankelijke) vertrouwenspersoon
6. Continue aandacht voor privacy, normen en waarden en begeleiding van onze
sporters
7. Werven nieuwe vrijwilligers voor onze sportactiviteiten
8. Inventariseren leeftijdsopbouw binnen onze sportactiviteiten (sporters en
vrijwilligers) met als doel concrete gegevens te hebben voor toekomstig beleid
9. Ledenwerving sportactiviteit Bowling
10. Goede samenwerking met Stichting Vrienden van De Springplank

9. Contactgegevens
Stichting de Springplank
p/a Odensestraat 15
7559 JM Hengelo
tel. 06-42239381 (na 17.00 uur, mevr. Schuijl)
e-mail: info@stichtingdespringplank.nl
website: www.stichtingdespringplank.nl
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