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NIEUWE KLEDINGREKKEN 
In december hebben wij voor onze kleding 
afdeling nieuwe kledingrekken aangeschaft. 
Deze hebben wij overgenomen van een winkel 
die gestopt is. Hierdoor kunnen wij onze kleding 
nu nog mooier presenteren en krijgt de hele 
afdeling een professionelere uitstraling.  
 
BTW VERHOGING VAN 6% NAAR 9% 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 1 januari 2019 is het lage btw tarief 
verhoogd van 6% naar 9%. Hierdoor zijn niet 
alleen levensmiddelen of de kapper duurder 
geworden maar ook bijvoorbeeld boeken. 
Bij Hart in Friesland hebben we echter besloten 
de prijs voor onze boeken niet te verhogen. € 1,- 
per boek blijft ook in 2019 €1,- per boek.  
 
BRENG JE SPULLEN GEWOON IN! 
Afgelopen jaar hebben wij steeds weer spullen 
voor onze winkel gevonden die daar gedumpt 
waren. Daar wordt niemand blij van. Vaak 
kunnen we de spullen dan niet meer gebruiken 
omdat ze natgeregend of kapot gewaaid zijn. 
Breng uw spullen alstublieft gewoon tijdens onze 
openingstijden in. Dan kunnen we u ook 
persoonlijk bedanken. En daar worden we 
allemaal beter van. 

Uit de winkel

De komende tijd...

Op een gezond en succesvol 2019

Weer is een nieuw jaar begonnen. Een jaar met nieuwe kansen en 
nieuwe uitdagingen. Ik ben benieuwd naar wat 2019 ons zal 
brengen? Over 12 maanden zullen wij wijzer zijn. Maar nu kijken 
we vol verwachting naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Laten 
we daarom proosten op een gezond en succesvol 2019. 
 
Ik wil deze plek ook graag gebruiken om u te bedanken voor uw steun 
en de opbrengst van het afgelopen jaar. Hiermee hebben wij vele mooie 
en nuttige projecten kunnen sponsoren. U leest meer hierover in onze 
Hart in Friesland krant die in januari in alle gemeenten rondom Drachten 
verspreid wordt en natuurlijk in deze nieuwsbrief. 

januari: Hart in Friesland krant wordt 
verspreid in omliggende gemeenten
12 januari: 11e Hart in Friesland 
G-zaalvoetbal toernooi in Drachten
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Het is nooit te laat voor een nieuw begin 
in je leven of in je loopbaan.  

Luister naar je dromen.

UITGELICHT: 

Jelmer Kooistra, oprichter Hart in Friesland

Voordat Hart in Friesland in 2010 hoofdsponsor werd van sportstichting 
VDS Dol-Fijn, stond de stichting er financieel slecht voor. Er was niet 
genoeg geld om de sporters op een passende manier te ondersteunen 
en lekker te laten sporten. Mede door onze sponsoring is Sportstichting 
VDS Dol-Fijn nu gelukkig weer een financieel gezonde stichting. En daar 
zijn ze erg blij mee. Want alleen op deze manier kunnen zij het sporten 
voor mensen met een beperking mogelijk maken en betaalbaar houden. 
   
 
 
 
 
 
Op zaterdag 12 januari 2019 om 13:00 uur is het weer zover: 
Sportstichting VDS Dol-Fijn organiseert dan het 11e Hart in 
Friesland G-zaalvoetbaltoernooi in Sportcentrum Splitting in 
Drachten. En dit is niet alleen een belevenis voor de deelnemers. 
Kom eens kijken en ervaar zelf hoe waardevol onze en uw 
bijdrage is. 

Hart in Friesland al meer dan 10 jaar sponsor
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SPONSORING 2018: Wat hebben we allemaal bereikt

Sinds April 2017 heeft VV Balk een G-team en dat is een 
ware verrijking. In een G-team spelen kinderen en tieners 
met een  lichamelijke of verstandelijke beperking samen 
heerlijke potjes voetbal waarbij ze ieder hun specifieke 
aandacht krijgen. Waar ze in een “regulier’’ team 
waarschijnlijk ondersneeuwen of fysiek niet mee kunnen, 
is er bij het G-team alle tijd en ruimte om zonder druk 
ongedwongen te sporten. Resultaat is daarbij onbelangrijk. 
Plezier en lol zijn de ingrediënten om samen heerlijke 
momenten te beleven op de groene mat. 

Dankzij de opbrengst van 2018 konden wij weer heel veel mooie en belangrijke projecten sponsoren. In 2018 
stond de aangepaste paardensport centraal. Maar ook vele kleine projecten konden wij financieel ondersteunen. 
Wij sluiten 2018 dan ook af met een goed gevoel en staan te trappelen om ook van 2019 weer een zeer succesvol 
jaar te maken. Voor een aantal projecten hebben wij ook dit jaar alweer toezeggingen gedaan. En ook de 
aangepaste paardensport zullen wij in 2019 weer ondersteunen en faciliteren.

VV Balk: G-Voetbal is nu al niet meer weg te
denken

G-Korfbal is zo veel mogelijk maatwerk

Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport en wordt 
van ouds her in gemengde teams gespeeld. Naast een 
damescompetitie, studentenkorfbal, beachkorfbal, één 
tegen één heeft Nederland inmiddels ook een eigen G- 
Korfbal competitie. 
 
Een van deze korfbalverenigingen is korfbal vereniging 
Oerterp. Zij zijn gevestigd in Ureterp en zetten zich in om 
korfbal mogelijk te maken voor mensen met een 

De Warrenhove: Actief in het water tot op 
hoge leeftijd

In januari 2009 is Hart in Friesland begonnen een project 
van De Warrenhove in Drachten te sponsoren. Het 
geldbedrag dat hiervoor ter beschikking staat, wordt 
gebruikt om met een groep ouderen regelmatig te gaan 
zwemmen. Dat dit niet zomaar alleen een sportieve 
activiteit is, blijkt snel. Deze uitjes betekenen veel meer 
voor de bewoners van De Warrenhove. 
 
De deelnemers zijn het unaniem erover eens: “Bewegen 
in het warme water gaat zoveel gemakkelijker dan 
normaal.” Zij blijven hierdoor soepeler - ook als zij niet in 
het zwembad zijn. Bovendien is bewegen goed voor de 
geest. Je wordt er gewoon blij van. 

beperking. De leeftijd van hun spelers varieërt van tieners 
tot dertigers. 
 
De sfeer is prima en het team heeft veel plezier als zij met 
elkaar korfballen. Maar je mag niet vergeten dat het 
sporters met een beperking zijn. Hierdoor kunnen zij soms 
moeilijker omgaan met veranderingen, blessures of iets als 
slecht weer. Het is dus heel belangrijk dat onze trainers 
goed contact krijgen met de groep. En vaak is er maatwerk 
voor nodig. Gelukkig zijn onze trainers zich ervan bewust 
en bieden dan ook zoveel mogelijk maatwerk aan.   

* * * * * * * *

Ook in 2019 kunnen VV Balk, De Warrenhove, KV Oerterp en Sportstichting VDS Dol-Fijn weer op onze financiële steun 
rekenen. Daarnaast zullen wij ook nog veel andere waardevolle projecten een steuntje in de rug geven.


