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JAARVERSLAG 2021 
 
De organisatie van Stichting Super COOL! 
De Stichting Super COOL! is op 2 maart 2018 opgericht. De activiteiten van Super COOL! bestaan al sinds 
2013, de start van het programma “Kracht van Sport” van het Oranjefonds. Super COOL! is begonnen als 
sport- en maatjes project met het aanbieden van schaatsen en inline-skaten. De basis voor deze 
activiteiten lag bij de Almeerse Schaatsvereniging. Na 2 jaar werd het aantal sporten uitgebreid met 
darten, atletiek, fietsen, wandelen en karate. Afgelopen jaren zijn daar nog diverse andere sporten 
bijgekomen, zoals budosporten, hockey, voetbal, basketbal, etc.  Met de inzet van de middelen uit het 
Groeiprogramma van het Oranjefonds is sinds begin 2018 Super COOL! actief in alle gemeenten in  
Flevoland. Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat dit ook vroeg om een andere 
organisatievorm. De Stichting Super COOL! is toen opgericht. 
Het bestuur is in 2021 teruggegaan naar 3 personen. De voorzitter Charles van der Horst, de secretaris 
Beppie Snoek  en penningmeester Marion Hogendijk . De bestuursleden Onno Groen en Samira Doufikar  
hebben hun bestuursfunctie in 2021 beëindigd. In 2022 gaan wij kijken óf en hoe het bestuur wordt 
uitgebreid.  
Onder het bestuur functioneert het coalitie overleg van zorginstelling Triade (René Langeslag), 
vrijwilligers en Mantelzorg Centrale VMCA (Tineke Post), voorzitter Stichting Super COOL! (Charles van 
der Horst), Sportservice Flevoland (Maarten van Erp) en de Projectleider Super COOL! (Anton Spaan). 
Behalve de voorzitter van Stichting Super COOL! worden deze personen betaald voor ca. 4- 6 uur per 
week vanuit diverse subsidies dan wel door hun werkgever. De activiteiten, die boven de betaalde uren 
uitkomen, worden door deze medewerkers als vrijwilliger ingezet.  
Daarnaast kan de Stichting rekenen op een pool van ca. 25 vaste vrijwilligers en veel vrijwilligers die met 
evenementen meedoen. 
 
 
De bestuurlijke activiteiten in 2021 
Corona 
2021 stond wederom in het teken van de corona pandemie. Super COOL! begon het jaar met een 
lockdown,  waarin veel één op één door deelnemers en maatjes werd gewandeld. In april zijn wij toen 
begonnen met een sportcarrousel en zo hebben wij de activiteiten weer opgebouwd. Na de 
sportcarrousel en het inline-skaten hebben we de avond-4-daagse gelopen, de trainingen voor de No 
Limit Challenge gedaan en daarna hockey en voetbal. Eind november kwam de volgende lockdown.  
Door de lockdown zijn ook de bestuurlijke activiteiten minder geweest. Het bestuur is in 2020 drie maal 
via TEAMS bij elkaar geweest.  
 
Wat is er o.a. uitgevoerd: 

 Er zijn een aantal overleggen op provinciaal niveau geweest en zijn de voorzitter en de 
projectleider langs diverse Super COOL! groepen in Flevoland geweest.  

 Er is in 2021 veel tijd besteed aan het realiseren van de mooie nieuwe brochure van Super COOL! 
die in het najaar is uit gekomen.  

 Daarna is een start gemaakt met de campagne “wordt vriend van Super COOL!” om daarmee 
donateurs voor Super COOL! te werven. 

 Er is via MAEX een social handprint gemaakt, waarmee de impact van Super COOL! inzichtelijk 
wordt gemaakt. 

 En er is een start gemaakt met het vastleggen van de interventie bij het Rijksinstituut voor 
volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

 Cheyenne Bouthoorn is als ambassadeur voor Super COOL! aangetrokken. 
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 Super COOL! heeft een ANBI status gekregen. 

 En Super COOL! heeft alles in orde gemaakt voor de WBTR regeling en de UBO regeling. 
 
 
Toekomstbestendig maken van Super COOL! 
Financieel gezien is Super COOL! toekomstbestendig. Dit is een uitvloeisel van het traject wat in 2020 is 
doorlopen. Er zijn in 2020 diverse giften en subsidies ontvangen, waardoor er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de activiteiten ook in 2022 te kunnen financieren. O.a. hebben wij de laatste 
subsidie van het Oranjefonds ontvangen, een bijdrage vanuit het Lokaal Sportakkoord en een 
coronabijdrage vanuit de provincie en JOGG (VWS). De uren van de coördinator Zorg worden afgedekt 
door Triade en de uren van de coördinator Vrijwilligers wordt afgedekt door de VMCA. Daarmee heeft 
structurele borging van deze inzet plaatsgevonden. Ook de andere Super COOL! groepen in Flevoland 
functioneren (financieel) redelijk zelfstandig. Voor 2023 en verder dient aanvullende financiering 
gevonden te worden, middels de mix van donateurs, subsidies, fondsen of sponsoring.  
 
 
Super COOL! Flevoland  
Ook in 2021 heeft de projectleider in de opbouw van de lokale Super COOL! groepen in Flevoland in 
samenwerking met Sportservice Flevoland bijeenkomsten georganiseerd met de lokale projectleiders. 
Vanaf 2021 is de voorzitter van Super COOL! hier ook nadrukkelijker bij betrokken. Gekeken wordt hoe 
de samenwerking op provinciaal niveau verstrekt kan worden. Hoe gaan de Stichting en de lokale 
groepen die samenwerking vorm geven? En wat is daarvoor nodig? De projectleiders uit de provincie 
Flevoland zijn tweemaal bij elkaar geweest. Op 16 februari  2022 heeft er een provinciale bijeenkomst 
met projectleiders en uitvoerders plaats gevonden met als doel kennismaken met elkaar en kennis en 
ervaring delen. Om de onderlinge betrokkenheid ter versterken  bezoeken de voorzitter en de 
projectleider  alle lokale Super COOL! groepen in Flevoland.  
 

 
 

De online Super COOL! bingo op 11 februari tijdens de corona lockdown 
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De activiteiten van Super COOL! Almere 
Het bereik onder de deelnemers is afgenomen door de lockdows en de overige corona maatregelen. De 
vaste kern blijft gelukkig actief. Nieuwe deelnemers hebben wij in 2021 nauwelijks kunnen werven.  
Het bereik onder vrijwilligers is juist in corona tijd toegenomen. De bereidheid om vrijwilligerswerk te 
doen tijdens de coronaperiode is groot. We hebben in 2021 zeker een aantal nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers kunnen verwelkomen.  
 

Bij Super COOL! Almere hebben wij in 2021 volgende activiteiten uitgevoerd:  

• In de maanden januari, februari en maart was er een lockdown. We hebben de deelnemers en 

vrijwilligers gestimuleerd om met elkaar regelmatig te gaan wandelen.   

• Op 14 april zijn wij in kleine groepjes bij ASV begonnen met de sportcarrousel met sportmateriaal 

van Triade. In mei zijn wij daar voor de liefhebbers ook gaan inline-skaten.  

 In juni hebben wij voor de 2de keer de home edition van de Avond-4-Daagse gelopen.  

 Op 12 juni vond, na het uitstel in 2020, de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag plaats. 

Almere heeft het onderdeel inline-skaten georganiseerd. Vanuit Almere deden er 10 deelnemers 

mee. Er mocht geen publiek bij aanwezig zijn. Het was het eerste gezamenlijke sportevenement na 

de corona periode.  

 Op 24 juni hebben de deelnemers een fittest gedaan en ook de enquête Onbeperkt in Beweging 

van Sportservice Flevoland ingevuld. 

 In juli en augustus  zijn de deelnemers en vrijwilligers gaan trainen voor de No Limit Challenge van 

10 september. We hebben gefietst met FRTCA, Bootcamp met Slim Fysio en gewandeld. De No 

Limit Challenge was weer een heerlijk evenement voor de deelnemers en vrijwilligers.  

 Op 17 september werden de sportbroeken voor Super COOL! overhandigd door de business club 

van Almere City FC. Dit gebeurde tijdens de wedstrijd tussen het G-team van Almere City FC tegen 

Only Friends. Daar deden vijf Super COOL! deelnemers aan mee en een aantal spelers van Sporting 

Almere. Na afloop hebben wij de wedstrijd Almere City FC – Jong Ajax bezocht. 

 In september heeft Super COOL! gehockeyd bij de Almeerse Hockey Club onder begeleiding van 

Martin de Koning en zijn vrijwilligers. 

 In oktober en november hebben we gevoetbald bij Almere City FC.  

 Op 6 november is Super COOL! naar de dierentuin Amersfoort geweest. Een heerlijk dagje uit 

dankzij een gulle donatie. 

 Op 13 november vonder de Special Olympics Regionale Spelen in Almere plaats. Super COOL! is 

daarbij één van de organisatoren. Bij het onderdeel atletiek deden er ook acht Super COOL! 

deelnemers mee en ook de nodige Super COOL! vrijwilligers. Door de corona pandemie was het 

tot op het laatst spannend of het evenement wel door kon gaan. 

 Op zaterdag 11 december hebben we geschaatst op het Schipperplein en tevens de ambassadrice 

Cheyenne Bouthoorn aan de Super COOL! deelnemers gepresenteerd.  

 Daarna kwam er weer een lockdown, waardoor de schaatsactiviteiten op het Schipperplein geen 

doorgang konden vinden. 

 De deelnemers en vrijwilligers hebben voor de kerstdagen weer fanatiek meegewandeld met de 

3FM actie voor het Rode Kruis van Serious Request. 
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 Christa en Jennifer hebben zich in 2021 voorbereid op de Special Olympics World Winter Games in 

Kazan in 2022. Gedurende 2022 werd al duidelijk dat het evenement vanwege corona uitgesteld 

werd naar 2023.  Vanwege de oorlog in Oekraïne is dit evenement nu definitief geschrapt. 

 

 
 

De Home edition van de Avond-4-daagse in allemaal kleine wandelgroepjes  

 

Aantal deelnemers en vrijwilligers bij Super COOL! Almere in 2021  

Deelnemers    Vrijwilligers  
Omschrijving Aantal Perc.  Omschrijving Aantal 

Aantal deelnemers       Aantal vrijwilligers    

Unieke deelnemers 47    Unieke vrijwilligers 116 

Vaste deelnemer* 32 67%  

Waarvan: 
Vaste Super COOL! vrijwilligers 41 

Incident. Deelnemer 15 33%  Eenmalig bij evenementen. 26 

       Stagiaires 9 

Woonvorm      Eenmalige vrijw. van sportver. 37 

Begeleid Wonen 21 45%  Eerst deelnemer daarna vrijw.           3 

Zelfstandig 13 30%    

Bij ouders 14 25%      
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Ter vergelijking de aantallen uit 2020 

Deelnemers    Vrijwilligers  
Omschrijving Aantal Perc.  Omschrijving Aantal 

Aantal deelnemers       Aantal vrijwilligers    

Unieke deelnemers 44    Unieke vrijwilligers 108 

Vaste deelnemer* 30 68%  

Waarvan: 
Vaste Super COOL! vrijwilligers 25 

Incident. Deelnemer 14 32%  Eenmalig bij evenementen. 31 

       Stagiaires 10 

Woonvorm      Eenmalige vrijw. van sportver. 42 

Begeleid Wonen 20 45%      

Zelfstandig 13 30%  Eerst deelnemer daarna vrijw. 3 

Bij ouders 11 25%      

  
Er zijn in 2021 31 sportavonden geweest op de donderdagavond. We hebben sportcarrousel, inline-
skaten, wandelen, fietsen, bootcamp, hockey, voetbal en schaatsen gedaan. Ondanks de corona in 2021 
zijn er toch veel activiteiten en evenementen uitgevoerd. Dit zorgde iedere bijeenkomst weer voor 
mooie ontmoetingen. En we hebben meegedaan aan 7 evenementen, zoals die hierboven bij de 
activiteiten beschreven staan. 
 

 
 

Almere City FC (met Super COOL!! Deelnemers – Only Friends 


