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1. Voorwoord
Beste lezer,
Net als in 2020 was in 2021 Corona nog steeds volop aanwezig. Dit hield in dat de
sportactiviteiten binnen de Springplank met periodes, lang stil lagen. In 2021 hadden we
natuurlijk baat gehad bij de ervaringen met Corona die we in 2020 hebben opgedaan.
Waar mogelijk is online bewegen aangeboden. En tevens hebben vrijwilligers zoveel
mogelijk contact gehouden met de sporters. De betrokkenheid bij De Springplank bleef
erg goed en de organisatie rondom Corona is heel goed verlopen.
In 2021 heeft onze bowlinggroep nieuwe begeleiding gekregen. Deze groep heeft deze
activiteit heel enthousiast en heel goed opgepakt. De sporters zijn nog steeds
enthousiast en de groep heeft er een nieuwe bowler bij gekregen.
De PR en communicatie van de stichting heeft meer vorm gekregen in 2021. De social
media wordt meer gebruikt en de zichtbaarheid van De Springplank is vergroot. In 2022
wordt een vervolg gegeven aan de zichtbaarheid.
Het bestuur heeft veel activiteiten opgepakt in 2021, van het doorlopen van een
stappenplan om te voldoen aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, van het
opstellen van nieuwe statuten en protocollen tot het adviseren en meedenken bij de
organisatie van de Special Olympics Twente 2022.
Dit alles loopt erg voorspoedig met een enthousiast team. We zijn erg tevreden over wat
we het afgelopen jaar bereikt hebben. Dit kan niet zonder voldoende en actieve
vrijwilligers, we zijn erg trots op onze vrijwilligers en erg blij dat nog steeds voldoende
mensen vrijwilliger willen worden bij De Springplank. We willen iedereen die actief
betrokken is bij de Springplank of onze Stichting een warm hart toedraagt hartelijk
danken!
Namens het bestuur
Kiona Grotenhuis, voorzitter
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2. Algemeen
“Stichting De Springplank” is een regionale sportorganisatie in Twente voor mensen met
een verstandelijke beperking / moeilijk lerenden zijn. Onze organisatie wordt in zijn
geheel gerund en bestuurd door vrijwilligers. De stichting is in 1998 opgericht om de
continuïteit van sportactiviteiten voor kinderen en volwassenen van onze doelgroep te
waarborgen.
De doelstelling van de stichting is drieledig:
1. De leden die recreatief bij ons sporten willen we graag sport, ontspanning en
beweging bieden, in een sociale context samen sporten.
2. De wedstrijdsporters krijgen de gelegenheid om hun techniek en resultaten via
training te verbeteren en om hun sportieve mogelijkheden te meten in
wedstrijden met medesporters. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
3. Stichting De Springplank streeft naar inclusie in de sport en ziet het als haar
belangrijke taak om het sporten voor onze doelgroep thuisnabij en bij reguliere
sportverenigingen mogelijk te maken.
3. Algemeen bestuur, sportersraad en vrijwilligers
Het algemeen bestuur 2021:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden

Webmaster
Ambassadeur
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:
:
:
:
:

Kiona Grotenhuis
Jan Kees Buijs
Bert Schuijl
Helene Schuijl
Ralf Platvoet (Fitness)
Jan Kees Buijs (Streetdance, Zwemmen)
John Wessels (Bowling)
Wim van Harten (beleidsontwikkeling)
Lenneke Herben (PR en communicatie)
Fred van Assendelft
Ruud Souverijn

De Sportersraad bestond in 2021 uit de volgende leden:
Voorzitter
Leden

: Ralf Platvoet (bestuurslid)
: René Westendorp (zwemmen en fitness)
Adri Snijder (zwemmen)
Agneska Toeters (fitness)
Elke Messelink (fitness)
Robert Gleis (fitness)
Jesper Koops (bowling)
Pascal Albers (bowling) .
Ella Fokker (streetdance)
Jan Kees Buijs (vicevoorzitter en streetdance)
Tiny van Helden (vrijwilliger fitness)
Ruud Souverijn (ambassadeur)

In de sportersraad wordt aan de leden van de Springplank gevraagd om mee te denken
over bepaalde beslissingen die genomen worden door het algemeen en dagelijks bestuur
of over actuele zaken waarmee de sporters te maken krijgen. Afhankelijk van de input
vanuit het algemeen en dagelijks bestuur komt de sportersraad periodiek samen.
In 2021 zijn we vanwege de Covid-pandemie uit veiligheidsoverwegingen niet bij elkaar
gekomen.
De vrijwilligers
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 De Springplank. Op jonge leeftijd zijn zij in de
gelegenheid gesteld om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met verschillende
sporten, aangepast naar ontwikkelingsleeftijd en mogelijkheden. Het resultaat is dan
ook dat de meeste volwassen sporters actief deelnemen aan de verschillende activiteiten
binnen de 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.
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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 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 aan alle vrijwilligers een cadeaubon aangeboden.
Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, 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.
4. De activiteiten van het Bestuur 2021
Ook in 2021 zorgde Corona ervoor dat onze sporters niet elke week konden sporten. De
hoofdleiding hield wel de contacten met de sporters en zodra het maar kon gingen de
activiteiten weer van start.
De Special Olympics in Den Haag stond in juni 2021 gepland, dit kon niet fysiek
doorgaan, maar er is wel een digitaal aanbod geweest.
Wel konden we aansluiten bij de Pre Games van de Special Olympics Twente. Een
prachtig evenement. Waarbij onze Steetdance groep een optreden mocht verzorgen en
het bestuur aansloot om contacten te leggen en te onderhouden.
Onze sporters worden ook wekelijks getraind om hun talenten te laten zien in
wedstrijden. In 2022 vinden de Special Olympics Nationale Spelen in Twente plaats.
Onze sporters gaan daaraan deelnemen, als De Springplank zijn we in 2021 al
aangesloten bij de organisatie en bij initiatieven om sport voor mensen met een
beperking onder de aandacht te brengen.
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De Springplank heeft nog geen klachtenbeleid. Het bestuur heeft een duidelijk beleid te
formuleren en om eventueel een vertrouwenspersoon aan te stellen, waar iedereen
(laagdrempelig) met een klacht terecht kan. Dit stond gepland voor 2021 maar zal in
2022 opgepakt worden.
Eén van de hoofddoelen van De Springplank is om sporters daar waar mogelijk onder te
brengen bij reguliere sportverenigingen. Dit is de afgelopen jaren goed gelukt en
daardoor hebben we als Stichting minder sportaanbod en sporters. We hebben de
afgelopen tijd de missie en visie van De Springplank opnieuw bekeken. Dit met als doel
beleid voor de korte en lange termijn. De puntjes op de i worden in 2022 gezet.
Ons PR en communicatiebeleid heeft meer vorm gekregen in 2021. In deze tijd met
nieuwe vormen van communicatie vraagt het om een aanpassing van de huidige
werkwijze.
Er is een communicatie plan in ontwikkeling. Er wordt meer gedeeld via Facebook en
ook communiceren we meer op de website.
Tevens hebben we besloten dat de zichtbaarheid van de Springplank meer vergroot kan
worden. We gaan wat promotiemateriaal aanschaffen en de sporters en vrijwilligers
krijgen kleding van De Springplank. De uitvoering vindt plaats in 2022.
De Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen was ook een onderwerp waar we in 2021
mee bezig zijn geweest. We hebben als bestuur een stappenplan hiervoor doorlopen en
nieuwe afspraken vastgelegd. Deze input wordt gebruikt om de nieuwe statuten op te
stellen. In 2022 zijn de nieuwe statuten klaar en voldoen we als Stichting aan de nieuwe
we wet- en regelgeving.
5. PR en communicatie
Voor de naamsbekendheid en om het netwerk te vergroten is PR onmisbaar. Lenneke
Herben heeft in 2021 De Springplank meer in beeld gebracht. Door het plaatsen van
berichten op social media hebben we mensen bereikt die de Stichting een warm hart
toedragen. Door Corona hebben we helaas het stappenplan los moeten laten maar dit
gaan we in 2022 weer oppakken. Het stappenplan heeft als doel deelnemers en
vrijwilligers bij de organisatie te betrekken . We willen op deze manier de activiteiten op
een speelse manier in beeld brengen. We liften ook mee op de berichtgevingen van
Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 wat in 2021 gestart is om deze grote
activiteit in de publiciteit te zetten.
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6. 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: Nadieh Elferink (ingehuurd via FysioFit)
Zaterdag: Ralf Platvoet (ingehuurd via FysioFit)
n.v.t.
33 (6 leden zijn in 2021 gestopt)
9
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
Vanwege Corona zijn er geen extra activiteiten geweest.

-

Marathon Enschede (10 km, 4 deelnemers)
Twentse Vrouwenloop (5 km, 2 deelnemer)
Singelloop Enschede (8,2 km, 4 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

In de loop van het afgelopen jaar zijn er iets minder
deelnemers dan het jaar ervoor.

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

Prestaties sporters
(prijzen e.d.)
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen
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Streetdance
Glanerbrug
Fitnesscentrum Bodyperfection, Bentstraat 43, Glanerbrug
Dagmar Stamborg
Dagmar Stamborg (hoofdtrainer) Froukje Kassenaar
(invaltrainer)
0
18 (3 leden zijn in 2021 gestopt)
Naast de hoofdleiding zijn we met 6 enthousiaste en leuke
vrijwilligers
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wordt er
Streetdance gegeven.
Door Corona zijn heel veel lessen dit jaar niet doorgegaan.
Vanaf januari t/m mei en de maand december.
De lessen werden gegeven door Dagmar. Dagmar weet haar
lessen altijd met veel plezier en enthousiasme te brengen.
Onze sporters vinden de lessen erg leuk en doen met inzet en
enthousiasme mee.
Tijdens de Streetdancelessen wordt altijd 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 soms wel eens mis
gaat. Wij investeren heel veel in goede sfeer en op een goede
manier met elkaar omgaan. 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.
Door de Coronapandemie zijn onze optreden dit jaar beperkt
gebleven tot slechts één optreden. Op 25 september hebben
we opgetreden voor het publiek dat aanwezig was tijdens de

Eindevaluatie van het
jaar

Auteur stuk

opening van de Pre-Olympics in het FBK-stadion in Hengelo.
Wij waren heel blij weer eens een evenement te hebben waar
we onze danskunsten konden laten zien.
Hoofdleiding en vrijwilligers hebben tijdens de Coronaperiode
zoveel mogelijk geprobeerd contact te houden met onze
sporters. (via social media, telefoon en het opsturen van
streetdance-filmpjes om thuis te oefenen).
Helaas konden we het jaar niet volgens de traditionele wijze
afsluiten (met een gezellig samenzijn in de kantine onder het
genot van een hapje en drankje). Onze vrijwilligers kregen
allemaal een kerstpakket om hen te danken voor hun inzet en
enthousiasme.
Jan Kees Buijs, vrijwilliger streetdance en bestuurslid voor
streetdance

De Sporten: Zwemmen
Sport
Plaatsen
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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Zwemmen
Hengelo (O); Losser en Oldenzaal
Zwembaden, “Twentebad” in Hengelo; “LosserHof” in Losser
en “Vondersweijde” in Oldenzaal
“Twentebad”: Margriet Bruning
“LosserHof”: Jeannette Hoeben
“Vondersweijde”: Tammy Cohen
Zie Hoofdleiding, bijgestaan door vrijwilligers.
n.v.t.
Twentebad:
7 sporters
LosserHof:
18 sporters
Vondersweijde:
16 sporters
“Twentebad”:
4
“LosserHof”:
7
“Vondersweijde”:
4
“Twentebad”:
 Zaterdag: 14.00 – 15.00 uur: recreatie zwemmen.
“LosserHof”:
 Maandag: 19.00 – 20.00 uur: recreatie zwemmen.
“Vondersweijde”:
 Woensdag: 19.30 – 20.15 uur: recreatie zwemmen.
Bij elke nieuwe aanmelding wordt een intake gesprek met
ouder(s) en/of verzorger(s) en de hoofdleiding. Tevens
worden het aanmeldformulier, formulier bijzondere
persoonsgegevens en de privacyregels uitgereikt.

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

Eindevaluatie van het
jaar
Auteur stuk

In elke zwemles wordt veel aandacht gegeven aan het
respectvol omgaan met elkaar. Wij investeren heel veel in
goede sfeer en op een goede manier met elkaar omgaan.
Wij houden ook regelmatig contact met ouders/ verzorgers en
begeleiders van onze sporters, zodat wij wat dit betreft de
lijnen kort houden.
n.v.t.
Door de Coronapandemie waren we helaas genoodzaakt om
alle zwemactiviteiten tot en met mei stop te zetten.
Met ingang van 9 juni is zwemmen Oldenzaal weer opgestart
en ze hebben onder leiding van Tammy dit veel plezier
kunnen volhouden tot december.
Zwemmen in LosserHof was mede door de strenge
Coronaregels van de LosserHof tot en met juni helaas niet
mogelijk. Na de zomervakantie waren de regels versoepeld en
kon ook hier weer worden gezwommen onder de
inspirerende leiding van Jeannette Hoeben en haar trouwe en
enthousiaste vrijwilligers.
Zwemmen in het “Twentebad” in Hengelo kon tot grote
teleurstelling van Margriet Bruning helaas het hele jaar niet
doorgaan, omdat het voor onze zwemmers en vrijwilligers
niet Corona-veilig genoeg was om tussen andere recreanten te
zwemmen.
Het bestuur van De Springplank heeft aan het einde van het
jaar in december alle vrijwilligers een kerstpakket gegeven.
Jan Kees Buijs, bestuurslid voor Zwemmen

De Sporten: Bowling
Plaats
Accommodatie
Naam hoofdleiding
Trainers
Stagiaires
Aantal sporters
Aantal vrijwilligers
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Hengelo
Yip’s in Hengelo
John Wessels
John Wessels en Rob Brinkkemper
Geen
8
2

Lesdagen en lestijden
Activiteiten ter
bevordering van fair
play, voorlichting en
het netwerk
Prestaties sporters
(prijzen e.d.)
Bijzondere
evenementen of
gebeurtenissen

Eindevaluatie van het
jaar

Auteur stuk
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Woensdagavond
Er is een Ouder/kind toernooi georganiseerd welke was
gecombineerd met het afscheid van Bert Nijkamp.
In verband met de Coronapandemie is het bowlen voor
langere tijd gepauzeerd geweest en zijn er geen speciale
prestaties geleverd.
Door ziekte heeft John Wessels een deel van het jaar zijn taak
als hoofdleiding moeten overdragen aan Rob Brinkkemper. In
2021 is er na 19 jaar afscheid genomen van Bert Nijkamp.
Ook is er een nieuwe vrijwilliger, namelijk Martin Visschedijk,
aangesloten bij het Bowling team.
Verder hebben John en Martin chocoladeletters en een zakje
met snoepgoed rondgebracht bij de sporters, iets waar ze blij
mee waren. Al was het alleen maar om ons even te zien. Per
slot van rekening kon er niet gebowld worden.
Voor de sporters was het even wennen aan Martin, gelukkig
liep alles gesmeerd en kunnen we heel goed met elkaar
opschieten. Ook is er een nieuw jong lid bijgekomen, ook hij is
door de groep geaccepteerd en we zien nu al een vooruitgang
in zijn bowlingkwaliteiten. Jammer genoeg konden de Special
Olympics 2020 ook in 2021 niet doorgaan. Iedereen is nu aan
het trainen voor de Special Olympics 2022 die in Twente
worden gehouden. In aanloop tot deze Spelen heeft Jesper
Koops meegewerkt aan een fotoshoot die werd georganiseerd
door de ROC en is Pascal Albers voorgesteld als ambassadeur.
Deze rol vervult hij met heel veel plezier, hij geniet van alle
activiteiten die vanuit de SONS worden georganiseerd om de
Special Olympics op de kaart te zetten. Pascal heeft fotoshoots
gedaan, meerdere interviews gegeven aan diverse media, hij is
vlaggendrager geweest bij een wedstrijd van FC Twente en hij
staat samen met de andere ambassadeurs op een grote bus.
John Wessels

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






Gemeente Enschede
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Hengelo
Gemeente Dinkelland

Enkele gemeenten hebben ons een extra subsidie verstrekt in verband met Corona. We
danken de gemeenten hartelijk voor alle steun.
Duikvereniging de Hengelose SportDuikers (HSD) heeft vorig jaar samen met de
Golfbaan De Lage Mors in Delden een ludieke actie georganiseerd op Clean-up day. Ze
hebben ons aangewezen als begunstigde. Er zijn 6500 golfballen “opgevist” bij de
Deldense Golfclub en ze hebben daarmee € 1.625,- verdiend. Een geweldig resultaat.
De officiële uitreiking van de cheque hebben we onder grote belangstelling bij Yip’s
(onze bowling locatie) gevierd.

Ook de Rabobank heeft vorige jaar weer een “Rabo ClubSupport” actie georganiseerd.
Dit heeft ons ruim € 200,- opgeleverd. Ook een geweldig resultaat.
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8. Overzicht aantallen (per 31-12-2021)
-

Leden totaal
: 100 (inclusief 3 dubbelingen, indien een lid 2 sporten doet,
is deze 2x meegeteld)
Vrijwilligers
: 47 Dit aantal is inclusief 4 dubbelingen en inclusief de
bestuursleden. Indien een vrijwilliger bij 2 activiteiten actief is, is deze 2x
meegeteld)

9. Financieel jaarverslag: Verlies en Winst
Balans per 31 december 2021

Winst/verlies rekening 2021 en begroting 2022
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Toelichting op de realisatie 2021 en begroting 2022
Net als in 2020 is in financieel opzicht alles anders gelopen dan verwacht. We hadden
gehoopt dat we de activiteiten begin 2021 weer zouden kunnen opstarten. Daar was ook
de begroting op gebaseerd.
In 2021 hebben we in het eerste halfjaar geen contributie kunnen innen omdat de
activiteiten stil lagen. In 2021 hebben we de kosten in lijn met de contributies kunnen
brengen. Daardoor hebben we het jaar met een klein overschot kunnen afsluiten.
In 2022 zijn de Special Olympics. Onze bowling groep zal hieraan gaan deelnemen. Maar
ook onze andere groepen zullen een bijdrage leveren bij de festiviteiten en promoties.
We willen ons hierbij goed en herkenbaar presenteren. Daarom is vorig jaar besloten
kleding en promotiemateriaal aan te schaffen. Kleding met dezelfde uitstraling (kleur en
logo) maar ook kleding die past bij de activiteit. Iedere sport vereist immers bijpassende
kleding.
Om dit te financieren gaan we de donaties inzetten van de Duikvereniging de Hengelose
SportDuikers en de “Rabo ClubSupport” acties. Zie hoofdstuk 7; Subsidies, sponsors en
donaties. Dit zal niet toereikend zijn. Het resterende bedrag zal komen uit de reserves.
De begroting voor 2022 is gebaseerd op een jaar zonder Covid. De activiteiten werden in
de loop van het eerste kwartaal opgestart. Daarom is besloten ook voor het 1e kwartaal
2022 geen contributie te innen. Dit is verwerkt in de begroting.
Laten we hopen dat dit jaar wel zo verloopt als gepland.
10. Doelen en actiepunten van het bestuur 2022:
1. Het opstellen van een klachtenbeleid en het vinden van een geschikte
(onafhankelijke) Vertrouwenspersoon
2. Doorontwikkelen van de PR en communicatie
3. Ale sportactiviteiten vastleggen en de beelden gebruiken voor de communicatie
uitingen.
4. Zichtbaarheid van de Springplank vergroten dmv kleding, promotiemateriaal en
aansluiten bij evenementen.
5. Inventarisatie van het sport en beweegaanbod voor de doelgroep. Is er voldoende
aanbod in de regio en is het aanbod voldoende bekend?
6. Deelnemen aan de Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022
7. Samenwerken met organisatie Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022
(SONS 2022)
8. Samenwerking zoeken met partners, sportverenigingen, gemeenten etc
9. Missie en visie van De Springplank vaststellen met als doel ontwikkeling van
beleid voor de korte en lange termijn
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10. Onderhouden externe contacten met:
- Stichting vrienden van De Springplank (Ralf),
- G-afdeling van de Enschedese Watervrienden (Jan Kees),
- Sportaal (Kiona)
- sportvereniging voor gehandicapten de Tubanten (Kiona)
- Gemeenten (Kiona)
Voor elk doel moeten we een Actieplan opstellen.
1. Waarop is het doel gebaseerd? Wat moet worden gerealiseerd?
2. Wat zijn de concrete acties, wie is bij uitvoering betrokken, welke middelen
worden ingezet, waarover en hoe wordt gecommuniceerd.
3. Wanneer willen we het doel realiseren? (tijdspad maken)
4. Hoe wordt er geëvalueerd en door wie? Zijn er nog vervolgacties?
11. 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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