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Programmaboekje 2016 -2017 

Samenstelling van het bestuur

Naam Taak Adres Tel.nr.
Dhr. 
Th.C.Bikker

Voorzitter Lage Naarderweg 16a 
1211 AA Hilversum

035-62 49 151 

Mw. D. Jansen - 
van Kampen

Secretaris Koopweg 11 
1402 PA Bussum

035-68 59 115

Dhr. P. Luijer Penningmeester/
Vice Voorzitter 

Kortenhoefsedijk 58 
1241 LP Kortenhoef  

pluijer@live.nl

06-11 43 61 72

Mw. C. van Til Bestuurslid Verschurestraat 8 
1222 CN Hilversum

035-69 15 157

Postadres ledenadministratie + 
secretariaat.

Kortenhoefsedijk 58 
1241 LP Kortenhoef  

pluijer@live.nl

06-11 43 61 72

Email stichting :	 gsrs.hvs@gmail.com

GSRS 2016-2017                     	 !1

Gooise Sport- en Recreatie Stichting. Voor mensen met 
een verstandelijke beperking.  
Opgericht 14 juli 1970, gevestigd te Hilversum  
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Voorwoord bestuur 

Voor u heeft u het programmaboekje voor onze activiteiten in het seizoen 
2016-2017.  Helaas hebben wij als bestuur moeten besluiten de activiteiten 
Gymnastiek en muziek niet meer aan te bieden. Door het teruglopende 
ledenaantal bij deze activiteiten was het niet meer mogelijk om deze aan te 
bieden. De andere activiteiten zwemmen, tafeltennis, bewegen op muziek 
en de instuif  club gaan weer in september 2016 van start. Van deze clubs 
zijn er geen wijzigingen in de hoofdleidingen geweest. 

Verder zijn er binnen onze groep van vrijwilligers nauwelijks mutaties 
geweest, hoewel wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers  
Alleen bij Muziek en Bewegen wordt Ineke geholpen door een nieuwe 
vrijwilliger. Mocht u of  heeft u na het lezen van dit boekje het gevoel ik wil 
deze club wel versterken als vrijwilliger neem dan contact op met iemand 
van het bestuur.  Zie pagina 1.  

Zeker bij het zwemmen hebben we veel vrijwilligers nodig, Vaak een op 
een begeleiding. Belangrijk is hierbij de veiligheid en we zoeken dan ook 
vrijwilligers liefst met een opleiding als zwemtrainer of  andere affiniteit 
met zwemmen in het verleden. Heeft u dat niet, bent ook zeker welkom 
als vrijwilliger. 

Vorig seizoen hadden we gelukkig minder last van taxiproblemen, maar 
verderop in het boekje zullen we ook hier nog eens de regels rondom 
taxivervoer vastleggen.  

Onze stichting is zeer afhankelijk van subsidies vanuit de Gemeente in 
het Gooi. Hiervoor danken wij deze gemeente ook hartelijk. Maar door de 
gestegen kosten en het feit dat de financiële armslag van gemeente onder 
druk staan kunt u de stichting ook financieel bijstaan. Hierdoor kunnen 
we de bijdrage vanuit de leden zo laag mogelijk houden. Mocht u na het 
lezen van dit boekje denken ik wil deze club financieel ondersteunen kunt 
u contact opnemen met de penningmeester.

Van het bestuur
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Mededelingen bestuur 	   

VOG-verklaring  

Onze volledige hoofdleiding en verschillende vrijwilligers, hebben een 
VOG verklaring.  

BLS-AED (Basic Life support) en Automatische Externe Defibrillator  

Het merendeel van onze vrijwilligers en hoofdleiding is in het bezit van 
deze diploma’s en degene die nog niet geschoold zijn in het derde en 
vierde kwartaal van 2014 ook geschoold.  

EHBO First Aid en hogere opleidingen  

In ons team zijn er ook vrijwilligers die geschoold zijn in EHBO of  First 
Aid. Tevens zijn er instructeurs aanwezig bij sommige onderdelen. De 
mogelijkheid tot scholing wordt tevens aangeboden aan de rest van de 
vrijwilligers.  

Bijscholing  

Indien nodig kunnen alle vrijwilligers een scholing, c.q. bijscholing 
volgen in het belang van de stichting, zodat wij de doelstelling van de 
stichting kunnen nastreven.  

Verklaring van Huisarts  

Bij alle sportactiviteiten is een verklaring van “geen bezwaar tegen 
deelname” van de huisarts verplicht. Het is gebleken dat de begeleiding 
zich soms onzeker voelt over de fysieke mogelijkheden van de 
deelnemers. In sommige gevallen kan het zijn, dat er vrijwaring-
verklaring getekend moet worden.  

Op tijd opgeven  

Omdat per activiteit het aantal deelnemers aan een maximum gebonden 
is, is het wenselijk u tijdig op te geven, indien u nieuw aan een activiteit 
wilt deelnemen. Maar nieuwe leden zijn altijd welkom!  

Van het bestuur  
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Introductielessen 

Het is altijd mogelijk om een introductieles te volgen of  dat de deelnemer 
een introducé meeneemt. De eerste 2 deelnames zijn gratis. 
Hierna dient er definitief  besloten te worden of  aan de desbetreffende 
activiteit voor het gehele seizoen wordt deelgenomen en is er contributie 
verschuldigd. 

Brengen en ophalen van de deelnemers:  
Wij willen benadrukken dat vervoer geregeld dient te worden door de 
begeleiders van de deelnemers. Wij verzoeken u zorg te dragen dat 
deelnemers niet eerder zijn dan maximaal 15 minuten voor aanvang van 
de activiteit en uiterlijk 15 minuten na de activiteit weer opgehaald 
worden. Wij kunnen niet garanderen dat onze vrijwilligers eerder 
aanwezig zijn in Het Noordse Honk.  
Bij het zwemmen is het de bedoeling 15 minuten voor aanvang aanwezig 
te zijn, zodat de lessen op tijd en met iedereen tegelijk kunnen beginnen.  

Betaling van de contributie  
Voor betaling van de contributie kunt u gebruik maken van bank of  giro, 
onder vermelding van naam en activiteit. Deelnemers van het vorige 
seizoen zijn automatisch lid in dit seizoen en zijn contributie 
verschuldigd tot aan datum opzegging. 

Betalingen voor  1 december van het lopende jaar, nu dus 2016

Bank Rekeningnummer Ten gunste van
NL62ABNA0449369986 Penningmeester 

GSRS-Kortenhoef

ABN-AMRO 

!

Van het bestuur  
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Website : 

Onze Website is helaas nog steeds niet up to date.  

Wij zijn dringend opzoek naar iemand die ons hierin wil ondersteunen. 
De basis van de site ziet er perfect uit, dus het gaat voornamelijk om het 
up to date houden.  

Wanneer u dit voor ons zou willen doen kunt u contact opnemen met het 
bestuur.     

 

 

Van het bestuur
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Omschrijving Dag Hoofdleiding Telefoon
Bewegen op 
muziek

Dinsdag mevrouw 
 I van de Brom

035 - 68 344 35 

Avondinstuif Dinsdag mevrouw 
C. van Til

035 - 69 151 57

Avondinstuif Dinsdag mevrouw 
S. van Soest

06 - 31 64 31 75

Tafeltennis Donderdag de heer 
A. Azhaf

06 - 59 68 03 79

Zwemmen Zaterdag mevrouw 
A. Huijser

035 - 69 202 49 
06 - 52 30 62 56

Bewegen op 
muziek

Avondinstuif Tafeltennis Zwemmen

! !!!

Hoofdleiding van de Activiteiten
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 Bewegen op muziek  

Ik leer ze met aandacht en adem contact te maken met alle delen 
van het lichaam.  
Bv, de nek dat heel langzaam rond te draaien en dan dieper 
ademen en met aandacht voelen wat er te voelen valt.  
Breng een diepe ontspanning en rust , ook in de groep. Je brengt 
alle aandacht terug naar hun zelf  en geeft rust. Zo het hele lichaam 
door met aandacht en ook ruimte maken door rek bewegingen en 
stress beweging gevolgd door ontspanning waardoor je weer dieper 
in het lichaam komt. Hierdoor laat ik ze ook de doorstroming 
voelen van energie en ze ervaren dat ook wat ze terug geven als 
tintelingen.  
Wat ook een mooi voorbeeld hiervan is om met je handen te 
schudden en dan tellen we van 10 tot 1 en heel hard schudden en 
dan in een keer stil. Dit veroorzaakt diepe tinteling en 
doorstroming. Het is leuk te zien dat ze het ze enthousiast ervaren.  
Het komt alle te goede aan de doorstroming van het lichaam en ze 
bewegen die delen die ze normaal niet bewegen. Van daaruit 
beginnen we te dansen met zachte vloeiende beweging. Het is een 
plezier te zien hoe de deelnemers met veel plezier mee doen.  
Zelfs degene die niet al te graag bewegen, bewegen steeds meer. de 
structuur zit erg goed in en als ik iets eens vergeet word ik direct 
gecorrigeerd.   
Nog steeds is het voor mij een feestje om deze avond met mijn 
trouwe metgezellen te dansen.  

Ineke van den Brom   
035 - 68 344 35 
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 Bewegen op muziek  

Elke dinsdag om de 14 dagen kun je bewegen op muziek 
Noordse Bosje 47 - Hilversum

Wanneer Dag Maand Jaar Tijd

Dinsdag 13 september 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 27 september 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 11 oktober 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 25 oktober 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 8 november 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 22 november 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 6 december 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 20 december 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 10 januari 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 24 januari 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 7 februari 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 7 maart 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 21 maart 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 4 april 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 18 april 2017 19.30 - 21.00

Bijzonderheden Verklaring van geen bezwaar tegen 
deelname van huisarts 

Kleding: 
Sportschoenen + sportkleding verplicht

Kosten per jaar inclusief  consumptie 85,00 Euro
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Avondinstuif  
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Handwerken, handenarbeid, timmerclub   

Bij de avondinstuif  heerst een gezellige sfeer en we werken met 
betrokken mensen.  
Iedere keer kom ik met plezier naar het Noordse bosje.  
De deelnemers zijn graag met hun werkjes bezig en doen ook 
enthousiast mee als wij een activiteit inbrengen.  
Als het werk helemaal af  is, zijn ze trots op hun inspanningen.  
Ik heb de indruk dat we met de huidige begeleiding capaciteit 
hebben voor meer deelnemers.  
Het zou leuk zijn als we dit jaar nog wat kunnen groeien en vooral 
onze deelnemers een ontspannen avond te blijven bezorgen.  
Laat het duidelijk zijn, alles draait erom dat zij het naar hun zin 
hebben.  
  
Hoofdleiding  

Chineke van Til 
035 - 69 151 57 

en  

Sanne van Soest  
06 - 31 64 31 75 
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Avondinstuif  
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Elke dinsdag om de 14 dagen is de avondinstuif  
Noordse Bosje 47 - Hilversum

Wanneer Maand Jaar Tijd
Dinsdag 13 september 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 27 september 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 11 oktober 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 25 oktober 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 8 november 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 22 november 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 6 december 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 20 december 2016 19.30 - 21.00

Dinsdag 10 januari 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 24 januari 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 7 februari 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 7 maart 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 21 maart 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 4 april 2017 19.30 - 21.00

Dinsdag 18 april 2017 19.30 - 21.00

Bijzonderheden Geen

Kosten per jaar inclusief  consumptie 85,00 Euro
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Sinds het begin van het afgelopen seizoen ben ik samen met Jan de 
deelnemers aan het begeleiden.  
Nog steeds vind ik de begeleiding leuk om te doen.   
Elke donderdagavond wordt er nog steeds met veel plezier getafeltennist. 
Door sommige heel fanatiek, andere vinden het gezellig samen zijn ook 
zeer belangrijk.  

Daarom wordt er altijd gezorgd dat er een leuk achtergrond muziekje is en 
de koffiepauze is voor de gezelligheid ook een zeer belangrijk onderdeel 
van de avond.   

Tot 20:00 uur wordt er door de deelnemers getafeltennist.  

De meeste met een vaste tegenstander doch, we proberen in de loop van de 
avond ook te wisselen.  

Na de koffie tussen 20:00 en 21:00 kan er nog een half  uur getafeltennist 
worden.   

A. Azhar  
06 - 59 68 03 79 

Tafeltennis  
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Tafeltennis  

Elke donderdag kun je tafeltennissen 
Noordse Bosje 47 - Hilversum

Vanaf  
16 september 2016

Tot en met 
20 april 2017

Vakantie 20 oktober 2016

Vakantie 30 december 2016

Vakantie 5 januari 2017

Vakantie 2 maart 2017

Bijzonderheden Verklaring van geen bezwaar 
tegen deelname van huisarts 

Kleding: 
Sportschoenen + sportkleding 
verplicht
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Kosten per jaar inclusief  consumptie 85,00 Euro
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Bij deze groep van de stichting GSRS, kunnen hele gezinnen terecht voor 
diploma-zwemmen, wedstrijd zwemmen, snorkelen, of  gewoon heerlijk 
baantjes zwemmen. Het diploma-zwemmen gebeurt in het begin 1 op 1.  
Omdat betaalde instructeurs te duur zijn, is er gekozen voor een 
constructie waarbij ouders en verzorgers mee helpen. Daarom kunnen wij 
de kosten voor deze zaterdag laag houden en wordt aan de eisen van het 
particuliere lesgeven voldaan. 
Het wordt bij de afdeling zwemmen steeds moeilijker om het hoofd boven 
water te houden, de huur van het zwembad wordt steeds duurder en de 
subsidies steeds minder. Het is, omdat er dit jaar een sponsor was anders 
was het niet meer te betalen. Je kan wel met een prijs omhoog gaan, maar 
dan wordt het voor de mensen met kinderen met een handicap onmogelijk 
om nog zwemles te krijgen of  heerlijk op de zaterdagmorgen te zwemmen.  
Naast het zwemmen, vind de zwemclub ook de gezelligheid belangrijk, 
daarom organiseren we zelf  ook nog evenementen o.a. een Kerstontbijt en 
een BBQ aan het einde van het zwemseizoen. Op de laatste zwemdag van 
het seizoen worden ook duikers uitgenodigd, leden met hun familie 
kunnen dan kennismaken met het duiken. Hier zijn duikinstructeurs 
aanwezig. Na, of  tijdens het diploma-zwemmen bieden wij ook de 
mogelijkheid om te gaan wedstrijd zwemmen. Al is deze groep dit jaar 
heel klein, wij houden toch de mogelijkheid open dat er weer een 
wedstrijdploeg komt met zeer fanatieke zwemmers. 
Wij bieden ook snorkelen aan voor de meer ervaren zwemmers. Tijdens 
het C-diploma krijgt deze groep indien de mogelijkheid er is, ter 
afwisseling les in het snorkelen. Want alleen maar baantjes trekken en de 
alsmaar verplichte oefeningen vinden de meeste zwemmers niet echt leuk. 
De complete afdeling zwemmen blijft gelukkig stabiel..  
Er is geen wachtlijst voor het diploma zwemmen of  voor de andere 
zwemactiviteiten, zodat je altijd een keer een kijkje kunt nemen en aan 
onze activiteit komt deelnemen. Hopelijk voor onze leden, mogen en 
kunnen wij dit nog lang volhouden.  

Anja Huijser  
06 - 52 30 62 56 

Zwemmen  
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Zwemmen  

Elke zaterdag kun je terecht voor het zwemmen 
Zwembad de Zandzee 

Struikheiweg 14, 1406 TK  Bussum

Vanaf  Zaterdag 3 september 2016

Tot en met Zaterdag 13 mei 2017

VAKANTIEDAGEN EN EVENEMENTEN

Datum Jaar Evenement Tijd

17 december 2016 Kerstontbijt 9.15 -10.30

24 december 2016 Kerstvakantie

31 december 2016 Kerstvakantie

7 januari 2017 Zwemmen 8.00 - 9.00

15 april 2017 Paasvakantie

6 mei 2017 Duikers 8.00 - 9.00

13 mei 2017 Laatste 
zwemdag

13 mei 2017 BBQ - Zwemmen

27 mei 2017 Zomervakantie

Bijzonderheden 

15 minuten voor aanvang van de 
lessen aanwezig zijn.

Medische verklaring van een 
specialist of  huisarts verplicht 

Kosten per 
seizoen 145,00  Euro
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Locaties
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Onze Stichting heeft twee 
locaties : 

De eerste is in Hilversum 

Het Noordse Honk 
Noordse Bosje 47 
1211 BE  Hilversum

De tweede is in Bussum 

Zwembad de Zandzee 
Struikkeiweg 14 
1406 TK Bussum 

Niet de hoofdingang maar  
de zij-ingang bij de rotonde. 

Onze Locatie in Bussum

Onze Locatie in Hilversum


