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agenda 
1. vaststellen en ondertekenen notulen 
2. vaststellen bankboek en jaarrekening 2021 
3. stand van zaken op dit moment 
4. beeldmateriaal 
5. WVTTK 
 
notulen 
1. vaststellen en ondertekenen notulen. 

In 2021 is de stichting om diverse mondiale redenen niet bij elkaar gekomen. 
Het laatste overleg dateert van 4 december 2020. Het is fijn dat we nu weer, 
zei het online, met elkaar in gesprek kunnen. 
 
 

2. vaststellen bankboek en jaarrekening 2021 
Het saldo van de stichting staat begin januari op zo’n 8200 euro. Vijfhonderd 
euro minder dan waar we in 2021 mee begonnen. 
 
We keuren met elkaar het bankboek en de balans-exploitatie van 2021 goed. 
 
 

3. stand van zaken op dit moment 
2021 is toch niet het jaar van herstel geworden zoals we hadden gehoopt 
eind 2020. Het aantal kinderen dat deelneemt aan beweeglessen en ook hun 
beweegdiploma in ontvangst hebben genomen is in 2021 laag. Er zijn in 2021 
5141 diploma’s uitgereikt. Geen noemenswaardige stijging t.o.v. het jaar dat 
de pandemie uitbrak. 
Gelukkig zijn de tekenen voor 2022 een stuk gunstiger. 
 
In 2021 zijn wel twee nieuwe concepten gelanceerd. 
a. het concept bewegen met nijntje voor de kinderopvang is gelanceerd. 

Een concept dat de 10 basisvormen van bewegen centraal heeft staan 
door de dag heen. Mooi te vermelden dat dit concept door het werkveld 
positief ontvangen wordt. Daar zitten groei kansen en dus een groter 
bereik richting kinderen en het realiseren van onze doelstellingen. 

  



 
  

 

 
b. Ten tweede is de KNGU een samenwerking aangegaan met Special 

Olympics Nederland. Zij vertegenwoordigen de sporters met een 
verstandelijke beperking in Nederland. Samen streven we naar een 
inclusief aanbod te beginnen in Twente in 2022. Tijdens de Nationale 
Spelen in het weekend van 10 juni 2022 willen we de eerste diploma’s 
uitreiken. De vriendenloterij is sponsor van dit project. 

We hebben in 2021 weer een nijntje pleintje in het Prinses Maxima centrum in 
Utrecht verzorgd. Nijntje ondersteunt het Sikkelcelfonds. Marja vraagt zich af 
of hier nog een connectie te leggen is. Zeker ook richting de nieuwe weg 
‘nijntje voor iedereen’ en het feit dat we naar Bonaire gaan. 

Tanja gaat hier over nadenken. 
 
 

4. ouderbetrokkenheid 
Inmiddels is de opdracht richting een tweetal fotograven gegeven om nieuw 
beeldmateriaal te schieten voor de beweegtips voor thuis. Hiermee gaan we 
de bewegen met nijntje scheurkalender 2023 nieuw vormgeven en onze 
huidige nieuwsbrieven en tips mee updaten. 
 
 

5. WVVTK 
De Gezamenlijke Gezondheidsfondsen hebben een voedingsalliantie 
gesloten. Het is de moeite waard om hier eens in te duiken en te kijken of hier 
een samenwerking kan worden gelegd. 
De scheurkalender zou een product hiervoor kunnen zijn. 
Tanja neemt binnenkort weer eens contact op met Jaap de Graaf. 
 
Marja bedankt Tanja nog voor haar inzet. Een compliment vind ze op zijn 
plaats hier. Door het enthousiasme en de energie van Tanja is het product 
aan bekendheid aan het groeien en ontwikkelt het mooi door. 
Tanja zegt: bedankt! 


