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Voorwoord van de voorzitter 
 

Er zijn een aantal positieve zaken en een aantal minder positieve. 

Positief is dat het ledenaantal stabiel is, of iets toeneemt en dat we iets aan 
de huurprijs hebben kunnen doen. 

Minder positief is dat we in verhouding tot het aantal leden te veel aan huur 
betalen en daar ook nog eens niet voor 100% gebruikt van maken. 

Als leerbedrijf voor het zwemmen hebben we nu de eerste twee jaar stagiaires 
gehad en iedereen is positief.  

De stagiaires waren positief, die hebben veel dingen geleerd, wat ze normaal 
in de lessen niet leerde.  

Ook de docenten en de stagebegeleiders die kwamen kijken waren zeer 
positief over de begeleiding en de opleidingen. 

Maar ondanks de stagiaires, komen we toch nog vrijwilligers tekort. 

De trend is, dat dit alleen maar tot grotere tekorten gaat leiden. 

De maatschappij veranderd en wij moeten mee, het is een proces dat je niet 
tegen kunt houden en dat moet je ook niet willen. 

Er zijn een aantal mensen die stoppen en je hoopt maar dat je er anderen voor 
terugkrijgt. 
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Al wordt dat steeds moeilijker, omdat de lat steeds hoger wordt gelegd.  

Meer eisen, meer verantwoordelijkheid, de oude vertrouwde vrijwilliger 
bestaat niet meer. 

Iemand die zijn vrije tijd opofferde en wat ging doen voor de club, dat is niet 
meer. 

Je moet aan een aantal eisen voldoen, zoals een VOG-verklaring, in sommige 
gevallen een EHBO/Reanimatie diploma, of specifieke cursussen gevolgd 
hebben. 

Dat gaat velen, veel te ver en dat is ook wel te begrijpen. 

Stel je je vrije tijd ter beschikking en je wordt op cursus gestuurd. 

Laten we het positief bekijken en elk nadeel heeft zijn voordeel. 

Kortom er zijn weer vele uitdagingen, die ik graag aanga. 

                                               

Gerard Huijser 

Voorzitter GSRS 

 
 

 
 
 



5 

 

 GSRS – Postbus 222000                                                             1202 CC Hilversum    

 
 

Van alles wat  
 
Vacatures 
Wij vragen voor het komende seizoen ( of liefst zo snel mogelijk) 

• Bestuursleden 
• Diverse Hand en Spandiensten 
• Vrijwilligers voor het zwemmen met en zonder licentie 

U kunt contact opnemen met onze voorzitter 
de heer G. Huijser 035-6920249 

 
Sponsoring 
Wilt u ons sponsoren!  Graag! Neem dan even contact op met de 
penningmeester de heer P. Luijer,  of de voorzitter de heer G.Huijser 

 
Sponsorkliks. 
Maar het kan ook anders via de Website van Sponsorkliks. 
Het concept is heel simpel.  
Bestel via de SponsorKliks-pagina van uw vereniging bij alle bekende 
webwinkels waar u normaliter ook al koopt.  
Van alle aankopen wordt een commissie maandelijks aan uw vereniging 
uitbetaald! U betaalt niets extra! 

https://www.sponsorkliks.com/products/ 
 
Vrienden van GSRS 
Draagt u GSRS een warm hart toe dan kunt u ook donateur worden, b.v. voor 
een bedrag van € 25,00 per jaar. Meer mag ook, of minder natuurlijk. 
U kunt dit geld overmaken aan NL62.ABNA. 044 93 69 986. T.n.v. Gooise 
Sport en Recreatie Stichting Postbus 22200 te 1202 CC te Hilversum 

 
Website 
Kijkt u weleens op onze website, daar staat veel op. Zoals dit boekje, het 
staat in een Pdf-file.  Je kan hem dus downloaden en daarna uitprinten. 
http://www.gsrs.nl 
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Activiteiten 
 
 

Bewegen op muziek: 
 
Ineke van den Brom leert onze leden met aandacht en adem contact te maken 
met alle delen van het lichaam.  
B.v; de nek heel langzaam rond te draaien en dan dieper ademen en met 
aandacht voelen wat er te voelen valt.  
Dit brengt een diepe ontspanning en rust, ook in de groep.  
Zo het hele lichaam door met aandacht en ook ruimte maken door rek 
bewegingen en stress bewegingen gevolgd door ontspanning, waardoor je 
weer dieper in het lichaam komt.  
Hierdoor laat ik ze ook de doorstroming voelen van energie dit wordt ervaren 
als tintelingen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is om met je handen te schudden en dan tellen 
we van 10 tot 1 en er wordt dan heel hard geschud en dan in één keer stil. 
Deze handeling veroorzaakt een diepe tinteling en doorstroming.  
Het is leuk om te zien dat iedereen dit heel enthousiast ervaart.  
Het komt ten goede aan de doorstroming van het lichaam en de delen die ze 
normaal niet bewegen.  
Van daaruit beginnen we te dansen met zachte vloeiende bewegingen.  
Het is een plezier te zien hoe de deelnemers daar blij van worden.  
Zelfs degene die niet al te graag bewegen, bewegen steeds meer, de structuur 
zit er goed in en als ik iets vergeet word ik direct gecorrigeerd. 
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Bewegen op Muziek 
 
Adres  Hoe laat starten we 
Noordse Bosje 47 
Hilversum 

 19.30 – 21.00 uur 
Inloop 19.00 -19.30 uur 

   

Wanneer kan je bij ons terecht in 2019 
   

17-09-2019 & 01-10-2019 
15-10-2019 & 29-10-2019 
12-11-2019 & 26-11-2019 
10-12-2019   

   
Wanneer kan je bij ons terecht in 2020 

   
07-01-2020 & 21-01-2020 
04-02-2020 & 18-02-2020 
03-03-2020 & 17-03-2020 
31-03-2020 
28-04-2020 

& 14-04-2020 

   
   

Eventuele wijzigingen kunt u vinden op onze Website www.GSRS.nl 
   

 
De kosten zijn € 85,00 per seizoen 

 
   
Wie moet ik benaderen Mevrouw I. van den Brom 

06 – 12 91 60 52 
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Avondinstuif: 
 
De avondinstuif is momenteel nog niet helemaal ingevuld, door vrijwilligers. 
 
Het moet een hele leuke knutselavond worden met verschillende projecten. 
 
 
Wilt u meer weten neem dan even contact op via de mail. 
 

   info@GSRS.nl 
 
 
 
Of kijk even op onze website 
 

        WWW.GSRS.nl 
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Avondinstuif 
Adres  Hoe laat starten we 
Noordse Bosje 47 
Hilversum 

 19.30 – 21.00 uur 
Inloop 19.00 -19.30 uur 

   

Wanneer kan je bij ons terecht in 2019 
   

 Iedereen is weer 
welkom vanaf 

 
Dinsdag 17-09- 2019 

 

   
   
   
   

Wanneer kan je bij ons terecht in 2020 
   
 Exacte datums zijn 

momenteel nog niet 
bekend 

 

   
   
   
   
   

Eventuele wijzigingen kunt u vinden op onze Website www.GSRS.nl 
   

De kosten zijn € 85,00 per seizoen (onder voorbehout) 

   
Wie moet ik benaderen Info@gsrs.nl 
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Tafeltennis: 
 
Onder leiding van Abdel en Pieter is er op de donderdagavond een gezellige 
tafeltennisclub. Doordat er leden zijn gestopt en er nieuwe leden zich hebben 
aangemeld blijft het ledenaantal redelijk stabiel. 
Samen zorgen wij dat de tafel tijdig klaar staan en de koffie op tijd is gezet, 
want de deelnemers zijn gewend bij het tafeltennis dat er stipt om 20.00 uur 
koffie is. 
 
We zien dat het tafeltennis bij sommige leden veel energie vergt en dat is de 
reden dat wij naast het tafeltennis ook nog spelletjes doen o.a. sjoelen. 
Dus de sjoeltafels worden ook gelijk klaargezet. 
  
Naast het tafeltennis is het sociale component zeer belangrijk. Tijdens het 
tafeltennis wordt er dan ook veel gepraat en gelachen, maar tafeltennis is 
voor de meeste deelnemers het belangrijkste. 
 
Op de donderdag hebben wij ook een spelletjesavond, die gelijk valt met het 
tafeltennis, je kan dan sjoelen, puzzelen en wie weet nog andere spelletjes. 
Dit gaat we doen in overleg met de deelnemers, waarna wij het proberen te 
regelen. 
Wij zijn er klaar voor, kom je ook? 
 
Nadat iedereen is uit getafeltennist of de spelletjes zijn afgelopen is het rond 
21.00 uur weer tijd om op weg naar huis te gaan. 
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Tafeltennis 
Adres  Hoe laat starten we 
Noordse Bosje 47 
Hilversum 

 19.30 – 21.00 uur 
Inloop 19.00 -19.30 uur 

   
 September 2019  

12-09-2019 19-09-2019 26-09-2019 

 Oktober 2019  

03-10-2019 
24-10-2019 

10-10-2019 
31-10-2019 

17-10-2019 
 

 November 2019  
07-11-2019 14-11-2019 21-11-2019 

 28-11-2019  
 December 2019  

05-12-2019 12-12-2019 19-12-2019 
   
 Januari 2020  

09-01-2020 16-01-2020 23-01-2020 
 30-01-2020  
 Februari 2020  

06-02-2020 13-02-2020 20-02-2020 
 27-02-2020  
 Maart 2020  

05-03-2020 12-03-2020 
26-03-2020 

19-03-2020 
 

 April 2020  
02-04-2020 
23-04-2020 

09-04-2020 16-04-2020 
30-04-2020 

 Mei 2020  
 07-05-2020  

Eventuele wijzigingen kunt u vinden op onze Website www.GSRS.nl 
   

De kosten zijn € 85,00 per seizoen 

   
Wie moet ik benaderen De heer A. Azhaf 

06 – 59 68 03 79   
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Zwemmen: 

Bij het zwemonderwijs hebben wij vier onderdelen. 
 

• Het diplomazwemmen 
• Snorkelen 
• Wedstrijdzwemmen 
• Zwemmen algemeen 

Diplomazwemmen 
Aangezien al onze leden een verstandelijke beperking hebben, kijken wij als 
instructeurs wat het beste voor de leden is. Wij vinden het belangrijk dat onze 
leden, wanneer ze in het water vallen zich kunnen redden. Dat is de reden dat 
wij onze programma’s aanpassen aan de leden. Het kan dus voorkomen dat 
het ene lid met borstcrawl begint en het andere met een schoolslag. 
Maar voordat ze aan de slagen beginnen, leren ze eerst de beginselen van 
zelfredzaamheid in het water.  
Aan de ouders wordt de medewerking gevraagd om onze opleidingskosten zo 
laag mogelijk te houden. 
 
We zijn bij het diplomazwemmen begonnen met een vis. Een vis, dat lijkt als 
je dit opschrijft een beetje vreemd. Maar deze vis heeft gaten als schubben en 
heeft als je er mee begint geen ogen, longen of een vin. Het verhaal erachter 
is de leerlingen zo te stimuleren dat ze zo snel mogelijk een volledige vis 
krijgen. Deze krijgen ze door vastgestelde eisen af te ronden. Hier krijgen ze 
dan een onderdeel van de vis voor. Als ze hun A. diploma krijgen ze de vin, 
halen ze hun B. diploma hun longen en bij hun C. diploma kunnen ze goed 
alles zien en doen en krijgen ze één oog. Dit systeem werkt voor deze groep 
leden erg positief. 
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Snorkelen 
Als onze leden toch willen blijven zwemmen en ze zijn een beetje uitgekeken 
op het aanleren van zwemslagen, bieden wij snorkellessen aan. Deze 
snorkellessen worden gedaan door een duikinstructeur. Door spelenderwijs 
steeds meer en zwaardere oefeningen te doen, leert het lid zich steeds beter 
en steeds makkelijker in het water te bewegen. 
De snorkelaars doen veel oefeningen, het reddend zwemmen, geblindeerd 
zwemmen, krachttraining en door hoepels zwemmen die op de bodem staan. 
Indien met wil en kan, bestaat de mogelijkheid om snorkeldiploma’s te 
behalen. 

 
Wedstrijdzwemmen 
In het verleden hadden we een behoorlijk grote groep met 
wedstrijdzwemmers, alleen zijn de goede wedstrijdzwemmers naar de 
landelijke Para zwemmers gegaan, om meer te kunnen trainen voor Europese, 
Wereld en de Paralympische ploeg. Hierdoor is deze groep behoorlijk 
gekrompen en is er momenteel weinig nieuwe aanwas voor deze groep 
 

Algemeen 
De laatste 10 á 15 minuten is er de mogelijkheid om te ontspannen op de 
ligbanken in het water met de luchtbubbels of met de jet streams. 
Wij hebben ook nog drie grote evenementen, welke door de leden 
bekostigd worden.  
Een kerstontbijt, ter afsluiting van het eerste half jaar. Een BBQ ter 
afsluiting van het seizoen. 
Maar het grootste spektakel is het bezoek van de duikers. Deze duikers 
gaan met onze leden een op een in het wedstrijd bad of in het therapie bad 
duiken. Natuurlijk hebben de duikinstructeurs de flessen vast, ondanks dat 
het maar kleine flessen zijn. 
Het is echt een spektakel te zien hoe gelukkig onze leden zijn, als ze al met 
een fles naast hun op de kant en een duikbril op uit een fles mogen 
ademen. 
 
Hopelijk mogen wij en kunnen wij, al deze geweldige dingen blijven 
aanbieden, ondanks de steeds hoger wordende kosten, vooral de 
zwembadkosten. 
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Zwemmen en Snorkelen 
Adres  Hoe laat 
Zwembad de Zandzee 
Struikheiweg 14 
1406 TK Bussum 

 8.00 – 9.00 uur 
Aanwezig 7.45 uur 

   

 Wanneer beginnen wij  

14-09-2019 Tot en met 21-12-2019 
 Vakantie  

28-12-2019 
 

11-01-2020 Tot en met 09-05-2020 
 Vakantie 

04-01-2020 
 

   

Wat zijn de lidmaatschappen 
Standaard per seizoen 

 
150,00 euro 

   
Diplomazwemmen 
Alle zwemdiploma’s 

Standaard + 25,00 
excl. Zwemdiploma 

Zwemdiploma per stuk 

175,00 euro 
 

15,00 euro 
   

Jaarabonnement 
Begeleiders 

Persoonsgebonden 
Per seizoen 

Scheelt dus meer dan 
25,00 euro per seizoen 

75,00 euro 

   
Vrij zwemmen 
begeleiders 

Per keer 3,00 euro 

Kosten te veel, misschien kunnen wij helpen. 
Neem s.v.p. contact met ons op. 

Want wij vinden, iedereen in Nederland moet de kans krijgen om te leren 
zwemmen 

Eventuele wijzigingen kunt u vinden op onze Website www.GSRS.nl 
Wie moet ik benaderen Mevrouw A. Huijser 

035-6920249 
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Toekomst 

 
In de toekomst zullen er toch dingen gaan veranderen, we zullen meer gaan 
samenwerken met gelijkgestelde stichtingen of verenigingen. 
We gaan kijken of we onze locatie op het Noordse Bosje, efficiënter kunnen 
gebruiken. Zodat we onze huurkosten kunnen verminderen. Misschien kunnen 
we gebruik maken van een andere locatie, waar we onze activiteiten voort 
kunnen zetten, maar met minder kosten. 
 
Doelmatigheid 
Wij willen de kwaliteit van onze instructeurs en begeleiders omhoog brengen 
om op deze manier onze leden nog meer kwaliteit te kunnen geven. 
We gaan ook zoeken naar mogelijkheden om onze stichting uit te breiden en 
eventueel onze doelgroep te vergroten. 
 
Wederkerigheid 
We zijn al begonnen met een leerbedrijf en hebben daar momenteel drie 
leerlingen vandaan. De leerlingen komen van de opleiding sport en bewegen 
en dat helpt ons om meer kwaliteit te bieden. Het kost ons alleen veel tijd om 
de leerlingen op een heel goede manier te ondersteunen. 
 
Cofinanciering 
In de toekomst zullen wij ook op zoek gaan naar sponsoren die het toch 
mogelijk maken ons werk voor de mensen met een beperking voort te zetten. 
 
Draagvlak 
Tevens gaan we zoeken naar voldoende draagvlak om onze doelgroepen 
steeds verder te ontwikkelen. Dit willen we gaan doen door 
kwaliteitsmetingen of een waarderingssysteem. Dit zover mogelijk, wat 
betreft onze doelgroep. 
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Organisatie 
 

Onze stichting draagt de naam “Gooise Sport- en Recreatie Stichting”, voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Onze stichting is gevestigd te 
Hilversum. Zij strekt haar werkzaamheden uit over het Gooi, de Gooise Meren 
en de Vechtstreek. Mensen uit Almere zijn natuurlijk ook van harte welkom.  
 
Doel 
De stichting heeft ten deel het scheppen van de mogelijkheden tot het 
beoefenen van sport en spel en het organiseren van recreatie in de ruimste 
zin. 
 
Middelen om het doel te bereiken 
De stichting tracht haar doe te bereiken door 

a. Het oprichten en in standhouden van sport, spelen en recreatieve 
activiteiten in de breedste zin van het woord, alle speciaal geschikt en 
bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking. 

b. Het steunen van en samenwerken met, reeds bestaande instellingen op 
bovengenoemde terreinen. 

c. Alle bovengenoemde wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn 
voor het gestelde doel. 

 
Gehandicaptensport Nederland 
Onze stichting is aangesloten bij de Gehandicaptensport Nederland, wat haar 
domicilie heeft in Utrecht. Op de Ortelliuslaan 1041. 3528 BE. 
 
 
Bank 
ABN/Amro-Bank met rekeningnummer NL62 ABNA 0449 3699 86. 
T.n.v. Gooise Sport en Recreatie Stichting Postbus 22200 te 1202 CC te 
Hilversum. 
 

 
Ereleden 
J. Kok en L.H. Kuijsten 
 
Erevoorzitter 
L. v.d. Veer 
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Beleidsplan 
 
Inleiding  
 
Gooise Sport- en Recreatie Stichting (GSRS) is een stichting voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Opgericht op 14 juli 1970 en is gevestigd te 
Hilversum. 
 
Gooise Sport en Recreatie Stichting, verder te noemen GSRS, stelt zicht ten 
doel om mensen met een verstandelijke beperking, deel te laten nemen aan 
en het beoefenen van, een sportieve activiteit in de breedste zin van het 
woord. 
Onze doelstelling is, om mensen met een verstandelijke beperking in 
beweging te krijgen, zowel op het sportieve als recreatieve vlak. 
 
Naast continuering en verbetering van het beleid, dat de stichting de 
afgelopen 49 jaar heeft voorgestaan en dat in hoofdzaak kan worden 
samengevat als het bevorderen en faciliteren van sport en spel voor mensen 
met een beperking. Is het bestuur voornemens om het komende jaar speciale 
aandacht te besteden aan de volgende zaken: 
 
Bij- en nascholing van instructeurs en vrijwilligers 

 
* Door de overkoepelende zwemorganisaties worden extra 

kwaliteitseisen gesteld aan zowel professioneel, als vrijwillig kader. 
Voor onze stichting heeft dat tot gevolg dat een extra investering 
noodzakelijk is voor deskundigheidsbevordering en diplomering van al 
onze medewerkers.  

Omdat veiligheid hoog in het vaandel staat, is een jaarlijkse EHBO-BLS- 
BHV-cursus voor al onze vrijwilligers verplicht. Onverwachte oefeningen 
zijn daarbij voorzien.  
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Accommodaties  

* Voor het zwemmen, maakt de stichting gebruik van gehuurde ruimte in 
het zwembad De Zandzee te Bussum. 

Hoewel ons bestuur van de huidige exploitant, Sportfondsen BV, heeft 
begrepen dat het zwembad zal blijven bestaan, is de wijze waarop en de 
condities waaronder wij er gebruik van kunnen blijven maken nog geen 
uitgemaakte zaak en vergt nadrukkelijke aandacht wat betreft de 
zwembadhuur. 

Voor onze andere activiteiten maken wij gebruik van de gehuurde 
ruimte op het Noordse Bosje 47, te Hilversum oftewel de locatie het 
Trefpunt van Stichting Philadelphia. Onze aandacht gaat wat deze 
locatie betreft uit waar het betaalbaar houden voor onze leden. 
Mochten de kosten de baten gaan overstijgen, zullen wij toch moeten 
gaan zoeken naar andere mogelijkheden voor in de toekomst. 

Financiering 

• Bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen 
vergoeding. Ook vrijwilligers, zowel bij het zwemmen als bij de andere 
activiteiten ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

• Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het actuele 
(financieel) jaarverslag wat binnenkort en daarna jaarlijks op de 
website zal worden gepubliceerd.  

• Voor schenkers, alsmede voor het bedrijfsleven is het echter van 
doorslaggevend belang dat zij ten aanzien van, al dan niet structurele 
financiële steun aan de stichting, een beroep kunnen doen op 
wettelijke fiscale voordelen. Derhalve heeft het bestuur de ANBI-status 
aangevraagd.  

Leerbedrijf 

• Voor het zwemmen hebben wij voor het seizoen 2017-2018 een status 
van SBB-leerbedrijf aangevraagd en gekregen. Dit mede om aan de 
vraag van Wederkerigheid te voldoen. Om op deze manier ook de vraag 
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om het tekort van vrijwilligers op te lossen.  

Bestuur 
 
Samenstelling van het bestuur: 
 
Voorzitter     De heer G. Huijser 
      Boomkleverlaan 24 
      1403 CB Bussum 
      035-6920249 
 
Secretaris     Bij het drukken nog 
      Niet bekend 
 
Penningmeester    De heer P. Luijer 
      Kortenhoefsedijk 58 

1241 LP Kortenhoef 
035-6566309 
06-11436172 

 
Algemeen bestuurslid   Mevrouw C. van Til 
      Verschurestraat 8 
      1222 CN Hilversum 
      06 – 13 63 99 00 
 
 
 
 
Postadres     Postbus 222000 
      1202 CC Hilversum 
 
Email      grsr.hvs@gmail.com 
      Of 
      info@gsrs.nl 
 
Website     http://gsrs.nl 
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Leiding van de activiteiten 
 
Locatie      Noordse Bosje 47 
      1211 BE Hilversum 
 
Muziek en bewegen   Mevrouw I. van de Brom 
Dinsdag     06 – 12 91 60 52 
 
Instuif     Vacant 
Dinsdag      
      
 
Tafeltennis     De heer A. Azahaf 
Donderdag     06 – 59 68 03 79 
 
      De heer P. Luijer 
      06 – 11 43 61 72  
 
 
Locatie     Zwembad de Zandzee 
      Struikheiweg 14 
      1406 TK Bussum 
 
Zwemmen     Mevrouw A. Huijser 
Zaterdag     06 – 52 30 62 56  
 
Snorkelen     De heer G. Huijser 
      035 – 69 202 49  
 
 
 


