Jaarverslag Stichting G-support 2019
Iedereen in het veld , niemand aan de kant!
Stichting G-support heeft in 2019 concreet bij kunnen dragen aan het verdergaand
opbouwen van het netwerk en mogelijkheden in sport- en spel omtrent de beperkte
sporter, zoals bedoeld vanaf 2017 bij de oprichting van onze stichting.

Activiteiten
Zo hebben we in het vroege voorjaar van 2019 een bijdrage geleverd aan de sport- en
speldag van Uniek Sporten op de Talentencampus in Oss, en hebben we in juni
wederom de veelzijdige buiten sport- en speldag georganiseerd bij v.v. Vianen
Vooruit waar de brede doelgroep van mensen met een beperking ook kennis kon
maken met de dansschool Bolero.
De samenwerking vanuit Innosportlab Eindhoven, LACO Cuijk en de zwemscholen
GSposs, Aqua Novio’94 en de Dolfijnen hebben bij onze zwemmiddag in november
een spetterende indrukgemaakt op de talrijke deelnemers van deze middag.
Maar ook voor ontspanning was er ruimte natuurlijk. Na afloop van de zwemmiddag
hebben we onder begeleiding van een entertainment duo een disco georganiseerd
met magische uitstraling.
We kijken dan ook tevreden terug op onze activiteiten voor en door de doelgroep.
Echter zonder vrijwilligers hadden wij dit echter ook niet waar kunnen maken, dus
daarvoor; iedereen hartelijk dank voor de inzet en enthousiasme voor de doelgroep!
En dit geldt eveneens voor onze sponsoren en vrienden van Stichting G-support.
Zonder alle bijdragen, groot en klein, hadden wij dit jaar niet deze activiteiten kunnen
organiseren waar de deelnemers een mooie ervaring en herinnering aan konden
opdoen.

Samenwerking
Naast alle activiteiten met de doelgroep, hebben we achter de schermen ook hard
gewerkt om de positie en naamsbekendheid van stichting G-support verder te
verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat er een subsidie vanuit gemeente Cuijk is
toegekend en fonds Dela ons project een warm hart toedraagt en dit financieel heeft
ondersteund in 2019.

Maar ook hebben we bij diverse avonden van de Gemeenten Land van Cuijk
meegesproken over het op te stellen sportbeleid in de regio, waar aangepast sporten
natuurlijk ook onderdeel van de agenda uitmaakt.
De intentie om ook het lokale sportaccoord mede te ondertekenen betekent dat we
verklaren dat het belang van samenwerken in de regio voor ons vanzelfsprekend is,
en we in de regio krachten kunnen bundelen om de positie voor de beperkte sporter
te verbeteren. Helaas is het sportaccoord in de regio nog niet volledig gedragen,
maar in 2020 zullen we ook hier onszelf verder in blijven profileren ten gunste van
onze stichting.

Op weg naar 2020
We kijken tevreden terug op 2019 als een jaar waarin Stichting G-Support haar
waarde wederom heeft kunnen laten zien; we zagen vele blijde gezichten en kregen
ontzettend leuke en enthousiaste reacties en we telden toenemende aantallen
bezoekers voor onze evenementen. Maar voor ons is dit pas het begin. Er is nog veel
meer mogelijk, maar ook dat vraagt om nog verdergaande financiële middelen en
inzet van vrijwillige menskracht.
Het jaar 2020 zal zich dan ook verder richten wat ons betreft op profilering van onze
Stichting bij (lokale) fondsen en maatschappelijk betrokken partners die mogelijk in
de samenwerking iets voor en met de stichting kunnen betekenen.
Waar we dit voor willen doen? Meer mogelijkheden creëren voor de beperkte
sporter, een sociaal platform vormen waar de doelgroep steeds meer en beter de
weg kan vinden in mogelijkheden tot sociale en sportieve activiteiten in onze mooie
regio!
Daar gáán we voor! Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten over onze
activiteiten, neem een kijkje op de website: www.g-support.nl. Neem gerust contact
met ons op als u graag een bijdrage wil bieden aan de verdere ontwikkeling van
sport- en spelmogelijkheden voor de sporter met een beperking in de regio Land van
Cuijk.

Namens het bestuur van Stichting G-support Land van Cuijk een sportieve groet,
Margo van Dijk
Vianen, 15-01-2020
info@g-support.nl

