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Secretaris:  
Maureen Dijkman 

Nachtschadestraat 42 

2153 EM  Nieuw-Vennep 
tel. 0252 751448 

mobiel: 06 1214 6155 

info@walkingwheels.nl 
www.walkingwheels.nl 

IBAN: NL50 INGB 0007613523  

KvK.: 41227204 

Jaarverslag seizoen 2015-2016 

Aan alle donateurs en belangstellenden. 

Hieronder treft u een overzicht aan 

van de verschillende activiteiten van 

“Walking Wheels” stichting rolstoeldansen over het 

dansseizoen 2015 - 2016. 
 

 

Alweer het 19
e
 seizoen hebben we afgesloten in mei. Een dansseizoen met mooie wedstrijd 

resultaten, gezellige vrijdansavonden, twee nieuwe assistent instructeurs en het verdrietige 

afscheid van Dick Pierik, die zo lang een aantal van onze dansers naar de lessen bracht. 

Bestuur en commissies 

Bestuur: Voorzitter Ronald van Nus, tevens instructeur 

 Penningmeester Miranda Moleman, tevens assistent instructeur  

 Secretaris Maureen Dijkman, tevens instructeur  

 Algemeen lid Arnold van der Klauw 

  Danny Castien, tevens vertrouwenspersoon 

Activiteitencommissie Meriam van der Klauw, Anita Ruigrok, Piet Tates en Tineke Tates 

(voorzitter commissie) 

Afscheid van Dick 

Vorig seizoen stopte Dick Pierik, na bijna 15 jaar, als vrijwillig 

chauffeur op de rolstoelbus voor onze dansers woonachtig in 

Meerheem van Ons tweede Thuis. Op 10 juni hebben we 

definitief afscheid van hem moeten nemen. Dick werd (opnieuw) 

ziek en overleed op 3 juni jl.  

In al die jaren konden we blind op Dick vertrouwen, hij zorgde 

dat de dansers kwamen waar ze moesten zijn; of dat nu de les, het 

afdansen, het nieuwjaarsfeest of één van onze bijzondere 

activiteiten betrof. In 2006 zei hij al in een interview in ons 

feestboekje ter gelegenheid van ons Lustrum 'ik vind het erg leuk als ik de mensen die ik rij, zie 

genieten'. Warm en bescheiden: zo zullen we ons Dick altijd herinneren. 

Lessen 

Tussen 7 september 2015 en 2 mei 2016 vinden 30 lessen plaats, voor uiteindelijk 35 dansers.  

Ronald van Nus en Maureen Dijkman geven de lessen, Koos Mens verzorgt wederom de muziek. 

De drankjes worden zoals gebruikelijk geschonken door Piet Tates. Alle lessen vinden plaats in 

gebouw De Aanloop. Tineke Tates zorgt voor de felicitatiekaartjes voor alle jarigen. 

Voor alle gevorderde dansers wordt, o.a. ter voorbereiding op wedstrijden, een aantal keer een 

extra training georganiseerd in Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. 

Activiteiten 

Nieuwjaarsfeest 2016  

Op zaterdag 9 januari vieren wij ons nieuwjaarsfeest, zoals gebruikelijk bij Danscenter Fokker in 

Hoofddorp. De zaal is omgetoverd in een ijsbaan want het thema is winter. De mooiste truien, 

vesten en sjaals komen voorbij.  

Olga en Pien verzorgen, onder de hoede van Ondine een verrassende demonstratie rollatordansen; 

duo, combi én rollatorgebruiker met rolstoeldanser samen. Om in stijl te blijven ontvangt iedereen 

bij vertrek een fijne handenwarmer. Alle foto’s zijn weer te vinden op onze site: 

www.walkingwheels.nl/foto2016.html. 
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Vrijdansen en trainen 

Deelnemers en enkele gasten maken graag gebruik van de drie vrijdansavonden speciaal voor 

rolstoeldansers, in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp.  

Ook wordt hard getraind voor o.a. het NK op de extra trainingsochtenden in Beinsdorp.  

Demonstraties/workshops 

Nog voor dat de lessen starten geven we in augustus al acte de préséance op de Special Sports 

Experience in Haarlem. Verder verzorgen we een demonstratie op de seniorenbeurs in Hoofddorp, 

themamiddag in een verpleeghuis in Hillegom, een alternatieve verjaarsparty in Haarlem, een 

gezellige middag bij bejaarden in Purmerend en een workshop in verband met de opleiding van 

één van onze dansers in Haarlem. We sluiten het seizoen af met de SportFair in Hoofddorp en de 

Open dag van dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. 

Wedstrijden  

Ongeveer de helft van de dansers neemt deel aan één of meer van de 

wedstrijden in Hoogvliet*, Steenwijk, Hasselt (België), Venlo, Oldenzaal, 

Nijkerk, Hoofddorp* (Fokker Trofee), Cuijk, NK Soest. Deze * wed-

strijden worden niet georganiseerd door of 

onder auspiciën van SRN, dansers mogen ook 

in andere combinaties deelnemen.  

Vermeldenswaardig zijn vooral de resultaten 

op het NK van Miranda & Danny en Astrid & 

Danny. Met beide dames danst Danny naar 

de 1
e
 plaats. In de duo standaard categorie 

wordt dit zelfs bekroond met een promotie 

naar de Hoofdklasse voor Miranda & Danny. 

Afdansen 

Het seizoen wordt afgesloten met de danstest op 30 april voor 21 deelnemers. Zij ontvangen het 

traditionele speldje en certificaat. Van brons tot topklasse en verschillende speciale opdrachten. 

Juryleden Elisjawâ Mens (instructeur) en Gina Sepp (dansleraar in Soest) beoordelen zeer kundig 

de prestaties. Blij vernemen wij aan einde van de middag dat alle dansers zijn geslaagd. Mede 

dankzij het geweldige team vrijwilligers en het personeel van Danscenter Fokker kijken we weer 

tevreden terug. 

Slotavond 

Dit keer geen gezamenlijk etentje maar lekker dansen, kletsen onder het genot van een drankje en 

een hapje. Anita ontvangt het ‘tien-jaar-actief certificaat’, Dennis neemt met pijn in zijn hart 

afscheid van het dansen. Tot slot bedanken we alle vrijwilligers voor hun inzet het hele seizoen. 

Vriend van SRN 

Als gebruikelijk dragen alle leerlingen en instructeurs voor Vriend van SRN (Stichting 

Rolstoeldansen Nederland) hun bijdrage af voor het seizoen 2015/2016. Zo hebben zij o.a. recht 

op vier Nieuwsbrieven per jaar en toegang tot SRN-wedstrijden.  

Pers 

Vier eigen persberichten over wedstrijdresultaten en de danstest worden gepubliceerd in lokale 

kranten; Arnold & Meriam worden geïnterviewd door het Witte Weekblad en Miranda en Danny 

door het Haarlems Dagblad in verband met de resultaten op het NK. 

Tevens plaatsen we berichten op digitale media. 

Bijzonderheden 

 9 april doen Linda, Miranda en Olga examen voor assistent 

instructeur. Linda en Miranda behalen het certificaat. Hier zijn we 

heel blij mee. 
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 Miranda en Maureen wonen in april de voorjaarsstudiedag van SRN bij in den Bosch.  

 Ronald is in april aanwezig op de studiedag van Stichting Danssport Op Maat (SDN) in Soest.  

 Ronald vertegenwoordigt Walking Wheels in de combivergadering van Stichting de Aanloop 

i.v.m. de gezamenlijke doelgroep – deelnemers met een verstandelijke beperking. 

 Ronald en een aantal dansers nemen deel aan een workshop (rolstoel)dans van Robert 

Boogaard i.s.m. de Swingende Wielen. 

 De website www.walkingwheels.nl en Facebook, worden regelmatig aangevuld met nieuws, 

foto’s, verslagen etc. Het secretariaat ontvangt mede hierdoor regelmatig verzoeken voor 

demonstraties e.d., rolstoeldansen krijgt meer bekendheid en de eigen dansers zijn zo goed 

geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze dansgroep.  

Financiën 

Overzicht 2015 – 2016  

Inkomsten  Uitgaven  

 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 
Lesgeld  €    2.146,25 €   2.975,00 Lessen *

2
 €    2.079,65 €    2.630 ,00 

Collecte/Loterijen €    1.167,17  €   1.458,00 Activiteiten €    2.807,20  €     3.010,00 

Nieuwjaarsfeest/demonstr. €       852,00 €      650,00 Lidmaatschappen €       628,00  €        494,00 

Donaties/fondsen  €    1.790,09 €   4.000,00 Administratie €       592,08        €        360,00 

Overig *
1
 €       257,33 €      263,00 Diversen *

3
 €       758,87 €     1.006,00 

   Eindactiviteit €       233,68       €        450,00 

Uit reserve €       886,64  €   1.104 ,00 ReserveringLustrum €           0,00 €     2.500,00 

Totaal €  7.099,48 € 10.450,00 Totaal €  7.099,48 €  10.450,00 

*
1
 Rente, inkomsten extra trainingen, etc. *

2
 Incl. reiskosten, drankjes instructeurs & DJ, opleiding 

*
3 

met name reiskosten vergaderingen, demonstraties, hapjes vrijdansen 

Het tekort is onttrokken aan de reserves. Drie deelnemers hebben de opleiding assistent instructeur 

gevolgd, door faillissement Ango is de collecte bijdrage veel lager. Meerdere fondsaanvragen voor 

het Lustrum zijn afgewezen. Bijdrage Vriend van SRN is opnieuw verhoogd. 

De laatste financiële jaargangen zijn snel en adequaat gecontroleerd door Gerard van Tongeren. 

Begroting 2016-2017  

Inkomsten  Uitgaven  

Lesgeld  €      2.385,00 Lessen *
2
 €      1.550,00 

Collecte/Loterijen €      1.500,00 Activiteiten €      3.510,00 

Nieuwjaarsfeest/demonstraties €         600,00 Lidmaatschappen €         203,00 

Donaties/fondsen  €      3.600,00 Administratie €         426,00 

Overig *
1
 €         190,00 Diversen (incl. reiskosten demo etc.)  €         811,00 

Uit reserves €      2.425 ,00 Lustrum  €      4.200,00 

Totaal €  10.700,00 Totaal € 10.700,00 

Handicap.nl (ANGO) collecte en Fonds Gehandicaptensport 

In maart vernemen we dat de ANGO het CBF-keur kwijt raakt door financiële perikelen, even 

later worden ze failliet verklaard. Triest voor al die mensen die een beroep deden op de Ango. 

Voor ons betekent het een strop van ruim € 1.100,- (30% van het collectegeld van 2015).  

Hals over kop besluit het bestuur om contact op te nemen met Fonds Gehandicaptensport. Een 

organisatie die middels collectegeld zorgt dat voor mensen met een 

beperking de drempels om te sporten (sport hulpmiddelen, aanpassing 

entree, vervoer) worden weggenomen. Tijdens de collecteweek van 16-

22 april halen we met een klein groepje trouwe collectanten € 1.591,19 

op in Lisse, Lisserbroek en Nieuw-Vennep. 25% zal later aan ons 

worden uitgekeerd als dank voor (de organisatie van) het collecteren. 

Collecteteam, collectanten en de goede gevers bedankt! 

../../../../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/www.walkingwheels.nl
https://www.facebook.com/maureen.dijkman#!/pages/Walking-Wheels-stichting-rolstoeldansen/227507683926856
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Extra inkomsten 

Al meerdere jaren ontvangt Walking Wheels een bijdrage van ca. zes 

loten van de VriendenLoterij. De koper van het lot bepaalt naar welk 

doel 80% van de opbrengst gaat!  

Donateurs/sponsors 

 Het Nieuwjaarsfeest en de danstest vinden dankzij medewerking en zeer vriendelijke zaalhuur 

van Danscenter Fokker Hoofddorp weer plaats in hun mooie vernieuwde ballroom zaal. 

 Stichting De Aanloop sponsort de kosten voor onze leslocatie ook dit seizoen weer. 

 Stichting Weldadige Lion van der Lijnfonds schenkt weer een fantastische bijdrage. 

 Verschillende donateurs storten iets voor onze activiteiten. 

 Via de online boekenwinkel www.YouBeDo.com ontvangen we 10% van de opbrengst van 

boekverkoop als men Walking Wheels kiest als begunstigde. 

Plannen 2016 – 2017 

Het komende seizoen (8 november) bestaat Walking Wheels 20 jaar! Dit gaan we in beperkte 

kring (met de dansers) vieren met een gezellige middag. De organisatie hiervan is in volle gang. 

Daarnaast kunnen dansers en betrokkenen het volgende van ons verwachten: 

Lessen  

 Verantwoord dansles en dansplezier verzorgen tijdens 30 lessen in het nieuwe dansseizoen;  

 Up-to-date houden van de kennis van instructeur(s) rolstoeldansen en bestuur door middel van 

het bijwonen van studiedagen, cursussen en andere bijeenkomsten; 

 Voorbereiding van dansers voor wedstrijden, zo mogelijk d.m.v. extra trainingen; 

 Verder intern opleiden van twee assistent instructeurs rolstoeldansen. 

Promotie van rolstoeldansen in het algemeen en Walking Wheels in het bijzonder 

 Verzorgen van demonstraties of workshops, bemannen van informatiestands etc.; 

 De website www.walkingwheels.nl en Facebook-pagina up-to-date houden;  

 Publiciteit zoeken in lokale/regionale media, rond nieuwswaardige gebeurtenissen; 

 Plaatsen van eigen berichten op diverse nieuwsfora op het internet. 

Andere activiteiten 

 Organiseren van een nieuwjaarsfeest en danstest; 

 Organiseren van een aantal avonden vrijdansen; 

 Organiseren van een aantal extra trainingen voor alle belangstellenden; 

 Organiseren van een gezellige seizoensafsluiting (hapje & drankje); 

 Betaling bijdrage SDN en Vriend van SRN voor alle dansers. 

Financiering activiteiten 

 Werven van nieuwe donateurs; 

 Verkrijgen van aanvullende financiering (naast lesgelden) door het organiseren van de 

collecte Fonds Gehandicaptensport, VriendenLoterij, SupportActie en het aanboren van 

andere financiële bronnen voor o.a. nieuwjaarsfeest en afsluiting seizoen. 

 Voorbereiden en werving van fondsen voor het Lustrum in november 2016. 

 

Wilt u onze activiteiten, zoals de danstest of de activiteit ter afsluiting van het dansseizoen, 

steunen? Naast deelname aan één van de loterijen kunt u natuurlijk ook een bijdrage overmaken 

op (IBAN) rekeningnummer NL50 INGB 0007613523, t.n.v. Walking Wheels in 

Haarlem. Desgewenst met vermelding van het doel van uw gift. 

 
Oktober 2016 

Namens het bestuur 

Maureen Dijkman, Secretaris 

http://www.eventcenterfokker.nl/
http://www.deaanloop.nl/
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/www.YouBeDo.com
http://www.walkingwheels.nl/
https://www.facebook.com/maureen.dijkman#!/pages/Walking-Wheels-stichting-rolstoeldansen/227507683926856

