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Jaarverslag seizoen 2018-2019
Aan alle donateurs en belangstellenden.
Hieronder treft u een overzicht aan
van de verschillende activiteiten van
“Walking Wheels” stichting rolstoeldansen over het
dansseizoen 2018 - 2019.

Naast alle gebruikelijke activiteiten in een seizoen, als
nieuwjaarsfeest, danstest, vrijdansen, trainingen,
demonstraties en wedstrijden zijn we er trots op dat we twee
(eigenlijk drie) nieuwe assistent instructeurs binnen de
dansgroep hebben; op 5 mei 2019 in Rosmalen behalen Olga
Huijts, Anke Krohn en Danny Castien hun diploma assistent
instructeur. Hiermee heeft de dansgroep een heel team van
assistent instructeurs, naast al die andere vrijwilligers, die
zorgen dat we veel kunnen doen met en voor de dansers.
Bestuur en commissies, bestaan uit
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Activiteitencommissie

Ronald van Nus, tevens instructeur
Miranda Moleman, tevens assistent instructeur
Maureen Dijkman
Arnold van der Klauw
Danny Castien, tevens vertrouwenspersoon
Meriam van der Klauw, Joan Nunumete, Koos Mens, Piet Tates en
Tineke Tates (voorzitter commissie)

Lessen
Tussen 10 september 2018 en 20 mei 2019 vinden weer 30 lessen plaats, voor 29 dansers.
Ronald van Nus, Miranda Moleman en Linda Castien hebben ieder hun aandeel in de lessen. Olga,
Anke en Danny lopen stage door o.a. hun eigen gemaakte dans te instrueren.
Koos Mens verzorgt wederom de muziek. De drankjes worden zoals altijd ingeschonken door Piet
Tates. De lessen vinden plaats in gebouw De Aanloop. Tineke Tates zorgt voor de wenskaarten bij
lief en leed en voor alle jarigen.
Activiteiten
Nieuwjaarsfeest 2019

Op zaterdagmiddag 6 januari vieren wij ons
nieuwjaarsfeest, mét een oliebol! Zoals gebruikelijk bij
Danscenter Fokker in Hoofddorp. We worden getrakteerd
op een tweetal demonstraties in tropische sferen. Door
The Pacific Sunflowers wanen we ons in een andere
wereld. Als cadeautje krijgt iedereen bij vertrek een
mooie glazen mok met het logo van Walking Wheels
daarin gegraveerd mee naar huis.
Alle foto’s zijn te vinden op onze site: www.walkingwheels.nl/foto2019.html.
Vrijdansen en trainen

Deelnemers en enkele gasten maken wederom graag gebruik van de drie vrijdansavonden speciaal
voor rolstoeldansers, in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp.
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Ook wordt er hard getraind voor verschillende wedstrijden op de extra trainingsochtenden.
Demonstraties/workshops

Juni 2019 voor het eerst geen bijdrage van ons op de
jaarlijkse Sport- en CultuurFair in Hoofddorp. Wel leveren
we een bijdrage aan de Leef- en beweegbeurs in oktober in
winkelcentrum Schalkwijk (Haarlem) en verzorgen we in
januari twee workshop ter ere van de verzelfstandiging van
de Stichting Ouder en Kind in Amsterdam (v/h Stg. MEE).
Wedstrijden

Het
wedstrijdseizoen begint met het
Nederlands Kampioenschap in Steenwijk,
waarbij acht landstitels mee naar huis
gaan. Vijf dansers reizen af naar Malta
(voor een paar van hen al de zesde keer!)
Natuurlijk doet een aantal dansers weer
mee aan de Christmas Challenge Trophy in
Oldenzaal. In 2019 zijn de wedstrijden
Fletcher Cup in Steenwijk, Open Belgisch
Kampioenschap in Lommel en met Pasen
natuurlijk weer het Holland Dans Spektakel in Cuijk. Hier staat voor het eerst in onze geschiedens
een IPC-erkend wedstrijdpaar van Walking Wheels (Astrid & Danny) op de vloer! Met wisselende
resultaten en een goede sfeer kijken we terug op mooie wedstrijden.
Afdansen 2019

Het evenement waar bijna al onze dansers actief zijn is natuurlijk de jaarlijkse danstest. Ditmaal
op 18 mei. 20 deelnemers komen op de vloer, in categorie van brons tot speciale opdracht J, voor
het felbegeerde speldje en certificaat. Daarnaast doen verschillende dansers mee buiten
mededinging. Juryleden zijn dit jaar Mary ter Horst (die samen met haar man jarenlang een
dansschool had in IJmuiden) en Ronald Brouwer (al jaren instructeur rolstoeldansen, startboekjes
coördinator bij SRN en bij vele dansers wel bekend). Zij beoordelen de prestaties. En gelukkig
melden zij aan het einde van de middag dat alle dansers zijn geslaagd.
Dankzij de inzet van ons geweldige team vrijwilligers, incl. EHBO-er Sandra en het personeel van
Danscenter Fokker kijken we weer tevreden terug.
Slotavond

Op 20 mei sluiten we het seizoen af, ditmaal niet op de
leslocatie maar met een heus diner bij Proeflokaal Bregje in
Beinsdorp. Fijn dat bijna alle dansers aanwezig kunnen
zijn. Zoals gebruikelijk worden de vrijwilligers door
voorzitter Ronald in het zonnetje gezet, (assistent)
instructeurs, leden activiteitencommissie en bestuursleden
ontvangen een presentje. En verschillende deelnemers
ontvangen een certificaat wegens langdurige actieve
betrokkenheid bij de dansgroep. Dit keer: Koos 10 jaar,
Danny, Cynthia en Ronald 15 jaar en Mike zelfs 20 jaar!
Wij zijn heel blij met de financiële bijdrage van Dexter’s Straatwerk waardoor het mogelijk was
deze avond met uitgebreidere mogelijkheden aan de deelnemers aan te kunnen bieden!
Vriend van SRN
21 deelnemers en de (assistent)instructeurs zijn Vriend van SRN. Voor hen dragen we de Vriendbijdrage af voor 2019. Zij hebben recht op de Nieuwsbrieven en toegang tot SRN-wedstrijden.
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Pers
Zes eigen persberichten over wedstrijdresultaten en de danstest worden aangeleverd aan diverse
lokale kranten, vijf hiervan worden in één of meer bladen gepubliceerd (voor zover te
achterhalen). Tevens plaatsen we berichten op digitale media. Dit alles heeft als spin-off een
interview met één van onze paren in De Klaroen van Nieuw-Lekkerland.
Bijzonderheden
 Ronald vertegenwoordigt Walking Wheels in de combivergadering van Stichting de Aanloop
i.v.m. de deels gezamenlijke doelgroep; deelnemers met een verstandelijke beperking.
 De website www.walkingwheels.nl en Facebook, worden regelmatig aangevuld met nieuws,
foto’s, verslagen etc. Ook op o.a. Geef.nl, Landelijk.socialekaartnederland.nl, Sport.nl en
Whydonate.nl is ons profiel terug te vinden. Het secretariaat ontvangt mede hierdoor vragen
voor demonstraties e.d., rolstoeldansen krijgt meer bekendheid en de eigen dansers zijn zo
goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze dansgroep.
 Studiedag SRN op 24 maart wordt bijgewoond door alle ((aankomend) assistent)instructeurs,
op de SDN studiedag van 2 oktober is alleen Linda aanwezig.
Financiën
Overzicht 2018 – 2019
Inkomsten
Lesgeld
Collecte/Loterijen
Nieuwjaarsfst/demonstr.
Donaties/fondsen
Overig *1
Uit reserve/ tekort

Totaal

Uitgaven

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

€ 2.666,25
€ 2.853,20
€ 342,00
€ 1.526,50
€ 341,05
€
0

€ 2.540,00
€ 2.342,46
€
392,00
€ 1.885,00
€
221,00
€ 119,542

Lessen *2
Activiteiten
Lidmaatschappen
Administratie
Reiskosten overig
Diversen *3

€ 1.320,28
€ 2.043,09
€
407,00
€
295,71
€
639,86
€ 856,82

€
€
€
€
€
€

€
489,75
€ 7.729,00

€

€ 7.500,00

Toevoegen reserve
Totaal

€ 7.729,00

*1 Rente, inkomsten extra trainingen.
*3 onderhoud rolstoelen(assistent)instructeurs

1.610,00
3.895,00
390,00
447,00
500,00
558,00

0,00
€ 7.500,00

*2 Incl. reiskosten, drankjes instructeurs & DJ, opleiding

Het overschot is toegevoegd aan de reserves.
Begroting 2019-2020
Inkomsten
Lesgeld
Collecte/Loterijen
Nieuwjaarsfeest/demonstraties
Donaties/fondsen
Overig *1
Donaties Lustrum 2021
Uit reserves

Totaal

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€

2.455,00
2.741,84
392,00
2.500,00
217,50
3.000,00
- 306,34

€ 11.000,00

Lessen *2
Activiteiten
Lidmaatschappen
Administratie
Reiskosten overig.
Reserveren Lustrum 2021
Diversen

Totaal

€
€
€
€
€
€
€

2.325,00
3.475,00
407,00
447,00
650,00
3.000,00
696,00

€ 11.000,00

Collectes Fonds Gehandicaptensport en Oranje fonds

Fonds Gehandicaptensport zorgt, dat voor mensen met een beperking de drempels om te sporten
(sport hulpmiddelen, aanpassing entree, vervoer) worden weggenomen. In april
2019 halen we met onze collectanten in totaal € 3.130,48 op in Lisse,
Beinsdorp en Nieuw-Vennep. € 500 meer dan vorig jaar! Wij ontvangen 25%
van de opbrengst als dank voor het collecteren.
Het Oranje fonds zet zich in voor sociale initiatieven
in de buurt. In de collecteweek van mei 2018 en juni 2019 lopen we met
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een klein groepje trouwe collectanten in Lisse en Nieuw-Vennep Getsewoud-Noord. De opbrengst
van 2018 ontvingen wij in juli; € 1.084,91 totaal, waarvan 50% doorgestort wordt naar Walking
Wheels als dank voor de collectie-organisatie. De opbrengst van 2019 valt in het nieuwe boekjaar.
Collecteteam, collectanten en de goede gevers bedankt!
Extra inkomsten

Al sinds jaren ontvangt Walking Wheels een bijdrage van, nu gemiddeld acht, loten van de
VriendenLoterij. De koper van het lot bepaalt naar welk goed doel 80% van de opbrengst gaat!
Donateurs/sponsors






Dexter’s Straatwerk schenkt een geweldige bijdrage aan onze slotavond.
Het Nieuwjaarsfeest en de danstest vinden dankzij medewerking en aangepaste zaalhuur van
Danscenter Fokker Hoofddorp weer plaats in hun mooie ballroom zaal.
Stichting De Aanloop sponsort de kosten voor onze leslocatie ook dit seizoen weer.
Verschillende donateurs storten een bijdrage voor onze activiteiten.

Plannen 2019 – 2020
Dansers en betrokkenen kunnen 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;
 Hopelijk twee dansers starten de opleiding tot instructeur rolstoeldansen;
 Verder intern opleiden van vier assistent instructeurs rolstoeldansen.
Promotie van rolstoeldansen in het algemeen en Walking Wheels in het bijzonder






Verzorgen van demonstraties of workshops, bemannen van informatiestand etc.;
De website www.walkingwheels.nl en Facebook-pagina up-to-date houden;
Publiciteit zoeken in lokale/regionale en digitale 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 voor deelnemers en geïnteresseerden;
Organiseren van een aantal extra trainingen voor deelnemers;
Organiseren van een gezellige seizoen afsluiting (hapje & drankje);
Betaling bijdrage SDN en Vriend van SRN voor dansers.

Financiering activiteiten

 Werven van nieuwe donateurs;
 Verkrijgen van aanvullende financiering (naast lesgelden) door het organiseren van de collecte
Fonds Gehandicaptensport, Oranjefonds, VriendenLoterij, SupportActie en het aanboren van
andere financiële bronnen voor o.a. danstest en opleiding instructeurs.
Ondersteunen?
Wilt u onze activiteiten, zoals 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
NL50 INGB 0007613523, t.n.v. Walking Wheels met vermelding van het doel van uw gift.
Oktober 2019

Namens het bestuur
Maureen Dijkman, Secretaris
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