
Een beknopt beleidsplan 

 

Inleiding 

In het jaar 1977 is de Stichting Spel- en Sportinstuif Gehandicapten  “De Liemers” 

opgericht. Het doel van de Stichting is om mensen met een lichamelijke en 

verstandelijke beperking te laten bewegen door verschillende activiteiten aan te 

bieden. Dit doen wij op elke woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in sporthal 

de “Muizenberg” te Didam. Onze deelnemers komen uit de gehele regio. Maandelijks 

komen er twee groepen uit Duitsland t.w. uit Rees en Emmerich. Gemiddeld komen 

per avond tussen 60 en 85 deelnemers.  

 

Activiteiten 

De activiteiten waar uit de deelnemers kunnen kiezen zijn o.a. 

• zaalvoetbal 

• tafeltennis 

• sjoelen 

• volleybal 

• trampoline springen 

• schommelen 

• fietsen op een hometrainer  

• muziek en dans 

• ringen 

• schommelmat  

• badminton 

• stormbaan 

• tafelvoetbal  

• tandemfietsen 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 7 personen. 

Het bestuur komt om de 6 weken bij elkaar om te vergaderen. 

In de vergadering wordt er gesproken over een aantal vaste onderwerpen zoals de 

notulen van de vorige vergadering en financiële zaken.  

In de vergadering wordt er gekeken welke verbeteringen aangebracht kunnen 

worden: 

.  

 
 



 
 
 
Het organiseren van diverse activiteiten:  
 

• lentefeest 

• sinterklaasfeest 

• de opening van het tandemseizoen 

• het houden en bezoeken van zaalvoetbaltoernooien 

• het houden van een bedankmiddag voor vrijwilligers 

• in de kerstperiode een attentie voor de vrijwilligers en deelnemers 

• het uitgeven van een info-blad 3 of 4 keer per jaar 

• carnaval 

 

Toekomst  

Om de toekomst van de Stichting Spel- en Sportinstuif te waarborgen zijn wij altijd op 

zoek naar meer deelnemers en vrijwilligers. 

Dit doen wij door middel van actief te zijn: 

• het maken en het tonen van een promotiefilm 

• het uitdelen van flyers bij activiteiten 

• diverse publicaties in regionale dagbladen 

Wij brengen onze Stichting onder de aandacht bij: 

• diverse gemeentelijke instanties 

• bij scholen 

• bij instanties voor mensen met een handicap 

 

Jaarlijks wordt er bij diverse gemeentes in de regio subsidie aangevraagd. Helaas 
lopen de subsidiebedragen terug, daarom zijn wij ook aangewezen op giften en 
donaties. Door de giften, donaties en subsidies kunnen wij de kosten voor de 
deelnemers zo laag mogelijk houden. De kosten voor de deelnemers bedraagt nu € 
3,00 per avond. Dit is inclusief een consumptie. 
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