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Doelstelling
Het organiseren van gezamenlijke sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking die
graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het gewone sportcircuit.
Alle activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten en
bewegingsagogen, en zijn afgestemd op wat lichamelijk mogelijk is en wat de deelnemer prettig
vindt. Momenteel sporten zo'n 400 mensen wekelijks via Stichting Koprol.
Hoofdlijnen beleidsplan
Mensen met een functiebeperking hebben van de maatschappij soms meer ondersteuning nodig
om dezelfde levensomstandigheden te bereiken als andere burgers. De stichting beschouwt dit
niet als een privilege, maar als een recht. Alleen mensen die zelf een functiebeperking hebben,
weten hoe het is om te leven met een dergelijke beperking. De stichting heeft een drietal
uitgangspunten benoemd en wel:
a) Bewustmaking van de behoeften, rechten en mogelijkheden van mensen met een
functiebeperking.
b) Het optimaliseren van de zorg ten behoeve van de deelnemers bij het organiseren van
sport- en spelactiviteiten, alsmede andere ontspanningsactiviteiten.
c) Het verlenen van sociaal, maatschappelijke ondersteuning aan de deelnemers die dat
nodig hebben.
De voortdurende bezuinigingen vanuit de overheid zullen hun verdere uitwerking niet missen en
zijn voor het bestuur een uitdaging om hier adequaat mee om te gaan. Hiertoe zal de stichting de
contacten met belangrijke organisaties op dit gebied moeten verstevigen.
Stichting Koprol kan slechts een deel van haar uitgaven dekken uit de deelnamebijdragen.
Dankbaar is het bestuur voor de bijdrage van onze sponsoren, subsidiegevers, en vrienden van
Koprol. Het bestuur streeft er naar om een betere financiële basis te krijgen.
Hiertoe zullen ook contacten (moeten) worden gelegd, dan wel een samenwerking (moeten)
worden aangegaan met een of meerdere zorgpartijen.
Bestuur
- Carla van der Sterren (voorzitter)
- Jozan Coenen (secretaris)
- Wil van den Broek (penningmeester)
- Rick van Diggelen
- Eef Willems
- Marijke van Diggelen
- Suzanne Koehorst
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Activiteiten
Februari 2013: Badmintonclinic
Juni 2013: Zitvolleybaltoernooi
Juli 2013: Sportavond ter afsluiting voor zomervakantie
Juli/augustus 2013: Doorsporten tijdens de zomervakantie
December 2013: Sportavond ter afsluiting voor kerstvakantie
Het huidige sportaanbod
Bewegen voor ouderen
Elektrisch rolstoelhockey
Monki zwemmen voor kinderen
Medisch fitness (algemeen)
Medisch fitness voor CNA (Centraal Neurologische Aandoeningen)
Medisch fitness voor diabetespatiënten
Sport en Spel voor CNA (Centraal Neurologische Aandoeningen)
Sport en Spel voor COPD/Astma
Sport en Spel voor hartpatiënten
Staand en rolstoelbadminton
Tafeltennis
Tai chi
Rolstoelbasketbal
Zitvolleybal
Zwemmen voor hemofilie patiënten
Zwemmen voor NMA (Neuro Musculaire Aandoeningen)
Financiële verantwoording 2012
• Balans ultimo 2012
Actief
Bank:
€ 10.347
• Baten & Lasten 2012
Baten
Subsidie
Sponsoren
Deelnamebijdrage
sporters
Bijzondere baten

Totaal

24.587
61.737
102.503
7.549

196.376

Passief
Eigen vermogen:

€ 10.347

Lasten
Salariskosten begeleiders
Huur locaties
Materiaalkosten

127.527
32.954
11.536

Administratie en verzekeringen
PR-kosten
Contributies
Vervoerskosten
Overige kosten

6.873
4.863
2.071
1.661
7.357

Reserve

1.534

Totaal

196.376

