Activiteiten jaarverslag
Stichting G-support 2021
Iedereen in het veld , niemand aan de kant!
Stichting G-support heeft in 2021 – het jaar waarin de pandemie en de daarbij horende
beperkingen- geen activiteiten met en voor de doelgroep kunnen ontplooien.

Activiteiten
Helaas waren er geen openbare activiteiten meer mogelijk vanaf maart 2020, het zette zich
helaas ook zo door in 2021. 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.

Samenwerking
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 tot op dit moment in de wacht zijn
gezet voor nadere uitwerking met elkaar.

Op weg naar 2023 in de nieuwe gemeente Land van Cuijk
Het jaar 2022 zal zich ook verder richten op de lokale ontwikkelingen binnen de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. Wat gaat dit betekenen voor de uitvoering van de sportakkoorden
die in 2020 op tafel kwamen. En wat betekent dit voor de samenwerking van diverse
netwerkpartners in combinatie met de gemeentelijke functionarissen, verantwoordelijk voor
doelgroep en sportontwikkeling. We zullen de handen ineen moeten slaan. Vooral om de
positie voor mensen die niet eenvoudig zelf de weg naar sport en spelactiviteiten kunnen
vinden, te verbeteren. Om zo ook de deelname aan sportclubs, verenigingen en
sportevenementen voor mensen met een beperking te vergroten en iedereen in het veld te
krijgen 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,
Margo van Dijk , Vianen, 23-02-2022
info@g-support.nl

