Activiteiten jaarverslag
Stichting G-support 2020
Iedereen in het veld , niemand aan de kant!
Als het kan en mag, op 1,5 mtr!
Stichting G-support heeft in 2020 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
Vol goede intenties na het afsluiten van een mooi 2019 voor de Stichting G-support, kwamen
we helaas in het vroege voorjaar van 2020 in een nieuw soort crisis terecht, die vooral ook
onze doelgroep zeer hard getroffen heeft.
Niet alleen de fysieke dreiging die het Covid-19 virus oplevert voor een groot deel van onze
sport- en spelfanatiekelingen, helaas geldt dit ook voor het sociale element. Onmiskenbaar
is de doelgroep op beide fronten hard getroffen. Op het moment van dit schrijven zijn we
helaas de crisis nog niet uit, maar hopen we wel in de loop van de zomer onze activiteiten
voor en MET de doelgroep weer op te kunnen pakken. Daar waar we allemaal zo ontzettend
naar uitkijken.
Helaas waren er geen openbare activiteiten meer mogelijk vanaf maart 2020.
Desalniettemin hebben we als Stichting G-support zeker niet stilgezeten. We zijn blijven
werken aan onze positionering binnen het Land van Cuijk om met andere partijen en
netwerkpartners de kansen voor de doelgroep van mensen met een beperking met een
sociaal sportief element in het leven te verrijken.
In de maanden april-mei-juni hebben een viertal leerlingen van de sportmanagementopleiding van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een project uitgewerkt voor Stichting GSupport. Het betreft het opzetten en uitwerking geven aan een draaiboek voor een
spelmiddag voor een ruime doelgroep van mensen met een beperking. Dit zogeheten Boccia
toernooi is een afgeleide vorm van Jeu de Boules en toegankelijk voor eenieder die het leuk
vind om in kleine groepjes licht competitief sociaal bezig te zijn.
Het draaiboek is gereed, ligt op de plank klaar om zodra de situatie het toelaat uitgerold te
worden als één van de eerste activiteiten van dit jaar!

Samenwerking
Begin 2020 zijn we aangesloten bij de gemeenten Cuijk en Grave om als partner op te
trekken in het samenstellen van het lokaal sportaccoord en zo mede vorm te kunnen geven
aan kansen voor een integraal sport en spelklimaat in deze gemeenten. De ondertekening
van het sportaccoord is uiteindelijk digitaal verlopen en worden overeenkomstig de Covidreglementen vergaderingen alleen digitaal gehouden.

Jammer genoeg hebben vele lokale verenigingen wegens de Covid-sluitingen het financieel
ook erg moeilijk. We zullen moeten afwachten wat dit uiteindelijk betekent voor de
levensvatbaarheid van de vele ideeën en plannen die tijdens de diverse vergaderingen op
tafel zijn gekomen en tot op dit moment in de wacht zijn gezet voor nadere uitwerking met
elkaar.
We hebben als Stichting G-support zelf ook nog vele ideeën en plannen om ook dit jaar nog
tot uitwerking te brengen. Denk aan opnieuw een sport-en speldag, sociaal café
(kaarten/darten), zwemmiddag en het Bocciatoernooi. Het Stimuleringsfonds van NOC*NSF
heeft Stichting G-support voorzien van een duwtje in de rug in de vorm van een
projectfinanciering. Hierdoor kunnen we de mogelijkheden benutten die de sportkoepel ook
aanbiedt in de vorm van scholing voor vrijwilligers en hulpkrachten in het leren
werken/spelen met mensen met een beperking en daarnaast is er ruimte om een mooie
sportieve activiteit te organiseren om de drempel naar sport en spel te verlagen voor de
lokale doelgroep.

Op weg naar 2021-2022
We kijken terug op een bijzonder jaar 2020, waar voor iedereen de wereld een beetje anders
draaide dan we voorspeld hadden en iedereen zich heeft moeten aanpassen. Dat is niet erg,
een pas op de plaats kan soms ook prima zijn, maar we willen wel door!
Het jaar 2021 zal zich dan ook verder richten wat ons betreft op verdere profilering van onze
Stichting bij (lokale) fondsen en maatschappelijk betrokken partners die mogelijk in de
samenwerking iets voor en met de stichting kunnen betekenen. En zodra het weer kan, gaan
we een fantastische activiteit in de regio organiseren!
Waar we dit voor 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 en plannen, 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,
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