Beleidsplan
KansPlus Nieuwe Waterweg
&
Stichting Vrienden van de Voggel
2016-2020

Onze passie voor mensen met een beperking

2

Inhoudsopgave
Het doel van Kansplus Nieuwe Waterweg & Stichting Vrienden van de Voggel ................................... 4
Organisatie............................................................................................................................................ 5
Geschiedenis ........................................................................................................................................ 7
KansPlus .............................................................................................................................................................................. 7
Vlaardingen: ........................................................................................................................................................................ 7
De Voggel ............................................................................................................................................................................ 7
Schiedam: ............................................................................................................................................................................ 8
Recente geschiedenis.......................................................................................................................................................... 8

Algemene situatie gehandicaptenzorg .................................................................................................. 9
Belangenbehartiging ........................................................................................................................................................... 9

De missie van KansPlus Nieuwe Waterweg ....................................................................................... 10
Onze doelgroep .................................................................................................................................. 11
Nieuwe bezoekers ............................................................................................................................................................. 11

Vrijwilligers .......................................................................................................................................... 12
Ruimte bieden aan de passie van vrijwilligers .................................................................................................................. 12

Stand van zaken medio 2016.............................................................................................................. 13
Activiteiten ........................................................................................................................................................................ 13
Overig: ............................................................................................................................................................................... 13

De verbeterpunten van Kansplus Nieuwe Waterweg .......................................................................... 14
1.

Naamsbekendheid vergroten ................................................................................................................................... 14

2.

Betrokkenheid van onze vrijwilligers vergroten; ...................................................................................................... 15

3.

Het werven van meer vrijwilligers ............................................................................................................................ 16

4.

Contacten leggen met het netwerk van de doelgroep ............................................................................................. 16

5.

Activiteiten verfrissen aan de wensen van deze tijd; ............................................................................................... 17

Financieel............................................................................................................................................ 18
Komende jaren .................................................................................................................................................................. 19
Kosten ............................................................................................................................................................................... 19
Inkomsten uit donatie, subsidie en sponsoring ................................................................................................................ 21
Overige inkomsten ............................................................................................................................................................ 21

Conclusie ............................................................................................................................................ 22
3

Het doel van Kansplus Nieuwe Waterweg & Stichting
Vrienden van de Voggel
KansPlus Nieuwe Waterweg is de belangenvereniging voor mensen met een
verstandelijke beperking.
KansPlus Nieuwe Waterweg heeft als belangrijkste doel een plezierige en
veilige vrijetijdsbesteding te bieden, dat aansluit bij de wensen van onze
doelgroep. Dit omdat ook mensen met een verstandelijke beperking recht
hebben om leuke dingen te doen met vrienden, nieuwe mensen te
ontmoeten, of gewoon om kwaliteit aan hun leven te geven.
Naast de vrijetijdsactiviteiten die wij als KansPlus Nieuwe Waterweg
aanbieden, willen wij ouders & verzorgers ondersteunen bij het behartigen
van de belangen van hun zoon, dochter, broer, zus of andere verwant met
een verstandelijke beperking.
Stichting Vrienden van de Voggel stelt financiële middelen om dit alles
mogelijk te maken.
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Organisatie
KansPlus Nieuwe Waterweg is onderdeel van de landelijke belangenvereniging KansPlus.
Deze vereniging heeft afdelingen in het hele land. KansPlus Nieuwe Waterweg is de regio
bestaande uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Het steunfonds Stichting Vrienden van de Voggel is een fondsenwerver die als
belangrijkste doel heeft om de activiteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg financieel te
ondersteunen.
KansPlus Nieuwe Waterweg heeft ongeveer 30 vrijwilligers, van bestuursleden,
vrijwilligers bij de activiteiten, tot mensen die helpen het clubhuis schoon te houden.
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Geschiedenis
KansPlus
De vereniging KansPlus heeft een lange geschiedenis, met diverse fusies. De laatste
fusie tussen V.O.G.G. en WOI leverde onze huidige naam KansPlus op.
VOGG ontstond uit een fusie tussen Helpt Elkander en “Voor het zorgenkind”. KansPlus
heeft momenteel landelijk ongeveer 6.000 leden en ongeveer 60 afdelingen.

Vlaardingen:
De afdeling Vlaardingen werd op 25 november 1954 opgericht.
De opzet was om ouders van mensen met een verstandelijke beperking met elkaar in
contact te brengen en over de problematiek van gedachten te wisselen.
Vanaf 1975 ging de Vlaardingse afdeling ook vrijetijdsactiviteiten organiseren voor de
mensen met een verstandelijke beperking. Men deed dit met een dubbele bedoeling:
Allereerst om de mensen met een beperking een leuke avond te bezorgen, maar tevens
ook om ouders te ontlasten van de zorg voor hun kind. In deze tijd woonden veel
gehandicapten vaak veel langer thuis, dan in deze tijd.
De activiteiten werden in eerste instantie georganiseerd in het oude Weeshuis van
Vlaardingen. In de jaren 80 kreeg de vereniging de beschikking over een pand aan de
Broekweg 82, waardoor de activiteiten verder uitgebreid konden worden.

De Voggel
Met hulp van vele vrijwilligers en leden kon het gebouw opgeknapt worden en geschikt
gemaakt worden voor de activiteiten. Het gebouw De Voggel is nog altijd het
onderkomen van de vereniging. In de grote zaal worden de activiteiten gehouden, maar
in achterliggende ruimtes hebben we een mooie keuken, vergaderruimte en meer dan
genoeg opslagruimte.
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Schiedam:
De afdeling Schiedam bestaat ook al een lange tijd. In Schiedam is men altijd trouw
gebleven aan de oorsprong van de vereniging: Oudercontact en opkomen voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Op 15 april 1989 betrok het VOGG tijdelijk een pand aan de Broersveld te Schiedam,
na hiervoor op een aantal andere locaties vergaderingen gehouden te hebben. In het
pand werd ook een soos gehouden voor de doelgroep.
In Schiedam was er in die tijd ook al het GJVW (Gespecialiseerd Jeugd en Volwassenen
Werk), dat diverse activiteiten organiseerde zoals de Myosotus-soos en in de Erker de
muziek- en volksdansgroep. Groepen welke mede ondersteunt werden door VOGG
Schiedam. In de jaren 90 verhuisde de afdeling, samen met de soos naar het pand van
het GJVW aan de Vliegenstraat.
Na een noodgedwongen vertrek uit de Vliegenstraat, heeft de Schiedamse afdeling
vergaderingen gehouden in hotels en bij bestuursleden thuis.

Recente geschiedenis
De laatste 15 jaar is een moeilijke periode geweest voor ouderverenigingen in het
algemeen. De individualisering van de samenleving had ook gevolgen voor ons. Mensen
regelden zelf meer, konden informatie op Internet vinden en hadden minder behoefte
aan ouderverenigingen. Bij afdeling Vlaardingen ging men zich nog meer richten op de
vrijetijdsactiviteiten, met gebruikmaking van meer externe vrijwilligers in plaats van
alleen ouders en verdere familie. In Schiedam werd het aantal actieve leden en
bestuursleden steeds kleiner en de druk op overgebleven bestuursleden groter.
Tegelijk werd de gehandicaptenzorg steeds meer regionaal geregeld, waar de
gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Maassluis met elkaar samenwerken. Ook
instellingen zoals Ipse De Bruggen, ASVZ en Philadelphia zijn in diverse steden
gevestigd.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de afdelingen Schiedam en Vlaardingen per eind 2016
verder zijn gegaan als afdeling KansPlus Nieuwe Waterweg.
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Algemene situatie gehandicaptenzorg
Er zijn veel bezuinigingen geweest op de zorg voor mensen met een beperking.
Veel zaken die vroeger landelijk goed werden geregeld zijn verplaatst naar de
gemeente. Dit gaat van ondersteuning voor ouders met thuiswonende kinderen, tot
vrijetijdbesteding, vervoer en dagbesteding.
De overheid verwacht dat de maatschappij haar verantwoordelijkheid zal nemen, door
meer vrijwilligerswerk en mantelzorg te verrichten. Dit zorgt voor een grote druk op
deze mensen.
Hoe behouden mensen met verstandelijke beperking mogelijkheden op gelijke kansen?
Hoe kunnen we deze mensen een menswaardig bestaan bieden? Belangrijke vragen,
waar KansPlus Nieuwe Waterweg ook hard over dient na te denken.
De verplaatsing van zorgtaken van de landelijke AWBZ naar de lokale WMO heeft ervoor
gezorgd dat ook lokaal/regionaal meer aandacht voor mensen met een verstandelijke
beperking moet komen. En helaas is dit lokaal nog een een verborgen groep.
Ook hier is een belangrijke taak voor KansPlus Nieuwe Waterweg: Hoe kunnen wij
mensen steunen die op willen komen voor onze doelgroep!

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging begint individueel rond mensen met een beperking. Vanaf de
geboorte van een kind met een beperking wordt er begonnen met zaken regelen, van
zorg, dagbesteding, tot hulpmiddelen. Het ontwikkelt zich na de schooltijd tot
belangenbehartigen. Opkomen voor de belangen in de dagbesteding, sociale werkplaats
en woongroepen. Een taak die ouders blijven doen tot ze dit zelf niet meer kunnen.
Hierna wordt deze taak vaak overgedragen aan verdere familie: Broer/zus (brussen),
een oom, nicht, of goede vriend.
Collectieve belangenbehartiging gaat om opkomen van de belangen van een groep. De
bewoners van een woongroep, stad, of regio.
KansPlus Nieuwe Waterweg kan helpen. Meld je aan bij info@kansplusNW.nl voor meer
informatie over dit onderwerp.
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De missie van KansPlus Nieuwe Waterweg
KansPlus Nieuwe Waterweg heeft als regio de volgende gemeentes: Vlaardingen,
Schiedam en Maassluis. Momenteel is het de enige actieve oudervereniging actief in de
regio Waterweg Noord.
KansPlus Nieuwe Waterweg ziet voor de komende jaren drie kerntaken




Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten meerdere keren in de week
Het aanbieden van eenmalige uitjes & projecten
Het aanbieden van een platform voor ouders en het verdere netwerk van de
bezoeker met als doel de gehandicaptenzorg te verbeteren

KansPlus vind het belangrijk dat mensen met een beperking de mogelijkheid hebben om
leuke activiteiten te doen in hun vrije tijd, om elkaar te ontmoeten, en om uit te kijken
naar evenementen/activiteiten. Kortom: een waardevol leven te kunnen inrichten!
Dit kan door eigen organisatie, maar dit kan ook door samen te werken met andere
verenigingen en instellingen.
Naast het reguliere aanbod wilt KansPlus actief zijn in het aanbieden van eenmalige
activiteiten. Dit geldt voor het bezoek aan een bioscoop, pretpark, voetbalwedstrijd tot
een concert. Daar zorginstellingen steeds meer beperkt zullen worden tot de basiszorg,
zullen dit soort extra’s vooral op schouders komen van vrijwilligers. Juist een regionale
vrijwilligersorganisatie, zoals KansPlus, kan hierbij een rol spelen.
De laatste taak is het platform ter verbetering van de zorg. De zorg is opgebouwd onder
een aantal pijlers: De overheid die zorgt voor de financiële middelen; de zorgaanbieder
die de zorg daadwerkelijk aanbiedt en de familie en vrijwilligers die toezien op de
kwaliteit van de zorg.
De eerste twee pijlers staan onder zware druk. De overheid moet bezuinigen op de zorg,
met als gevolg dat de zorgaanbieder minder zorg kan leveren. KansPlus ziet dat de
bezuinigingen zorgen voor problemen. Deze problemen zullen met name familie & het
verdere netwerk (mantelzorgers) van een zorgvrager merken. De naaste familie zal zelf
de belangen van de zorgvrager moeten verdedigen op het moment dat het fout gaat.
KansPlus Nieuwe Waterweg wil deze individuen samenbrengen in een platform.
Mogelijkheden bieden om kennis te delen, of om kennis te vergroten. Samen een vuist
maken als het fout gaat, maar ook om samen op te trekken met bijvoorbeeld een
zorgaanbieder wanneer geld het probleem is.
Een sterkere band met familie is voor de toekomst van de vereniging ook erg belangrijk,
omdat dit onze basis is.
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Onze doelgroep
De bezoekers die voor activiteiten naar KansPlus Nieuwe Waterweg komen zijn mensen
met een lichte tot matige verstandelijke beperking tussen de 15 en de 80 jaar oud. Deze
mensen wonen voornamelijk in de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Er komen wekelijks zo’n 50-70 bezoekers op onze activiteiten af, waarvan een deel
meerdere avonden bezoekt.

Nieuwe bezoekers
De afgelopen jaren heeft men door het aanbieden van nieuwe activiteiten, zoals
computers (met internet), workshops & fitness veel nieuwe bezoekers aangetrokken.
Succesvol hierbij was het promoten van de activiteiten bij de zorgaanbieders.
Momenteel proberen wij via nieuwsbrieven, het meegeven van uitnodigingen aan
clubbezoekers, onze website en social media nieuwe bezoekers te trekken. Komende tijd
zal hier meer aandacht aan geschonken moeten worden om vergrijzing te voorkomen.
Bij speciale activiteiten zal er een speciale uitnodiging gemaakt worden. Deze zal
verstuurd worden naar de zorginstellingen en meegegeven worden met bezoekers.
Wanneer er een speciale activiteit georganiseerd wordt kan deze in de media bekend
worden gemaakt. Dit willen wij doen door te delen op social media en persberichten naar
lokale kranten en websites.
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Vrijwilligers
Ruimte bieden aan de passie van vrijwilligers
Vrijwilligers helpen graag en willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Onze
vrijwilligers hebben ervoor gekozen om hun energie te steken in de kwetsbare
doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking.
Onze vrijwilligers zijn verbonden door een gedeelde passie voor mensen met een
verstandelijke beperking. Dit gaat van begeleiden en/of organiseren van
vrijetijdsactiviteiten tot opkomen voor de belangen van mensen met een beperking.
Anderen willen aan onze vereniging een steuntje bijdragen door diensten te verlenen op
het gebied waar zij een passie voor hebben.
KansPlus Nieuwe Waterweg heeft belangrijkste beleidspunt dat wij niet bepalen wat
vrijwilligers moeten doen: Wij willen zoveel mogelijk ruimte bieden aan de interesses,
wensen en competenties van onze vrijwilligers.
Op dit moment hebben wij rond de 30 actieve vrijwilligers die verschillende taken op
zich hebben genomen.

Vrijwilligerstaken:








Bestuursleden
Vrijwilligers bij de reguliere activiteiten
Vrijwiiligers voor de vakantieweek
Vrijwiligers op oproepbasis
Barmedewerkers
Schoonmakers
PR

12

Stand van zaken medio 2016
Activiteiten
KansPlus Nieuwe Waterweg organiseert de volgende activiteiten:
 Maandag: Kansplus CLUB!
 Maandag Contactmiddag (voor familie & vrijwilligers)
 Woensdag: Creaclub
 Vrijdag (om de week): Countrydansen
 Vrijdag (om de week): KansPlus Sportief in de Polderpoort

Overig:
 Jaarlijkse vakantieweek
 Carnavalsfeest
 Sinterklaas & kerstfeest
 Workshops
 Slotavond
 Bezoek aan evenementen
De Soosclub sluit goed aan bij de wensen van de mensen met een verstandelijke
beperking. Aantal bezoekers is momenteel 20-25 per week. Komende tijd willen we
werken aan verfrissing van de activiteiten, om het interessanter te maken voor een
jongere doelgroep.
De creaclub heeft nieuwe creatieve ondernemende vrijwilligers nodig, die nieuwe
activiteiten willen aanbieden en organiseren.
Het countrydansen en de sportavond zijn grote successen en deze vinden om de week
plaats. Dit zijn duidelijk activiteiten waar interesse in is.
De contactmiddag is een activiteit waar meer bekendheid voor moet komen, zodat deze
beter tot zijn recht komt.
KansPlus heeft de wens om meerdere eenmalige projecten te organiseren zoals een
bezoek aan een bioscoop, pretpark, voetbalwedstrijd tot een concert.
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De verbeterpunten van Kansplus Nieuwe Waterweg
1. Naamsbekendheid van de vereniging vergroten;
2. Betrokkenheid van onze vrijwilligers vergroten;
3. Het werven van meer vrijwilligers;
4. Contacten leggen met het netwerk van de doelgroep;
5. Activiteiten verfrissen aan de wensen van deze tijd;
6. Meer sponsors en donateurs werven en meer subsidies aanvragen.

1. Naamsbekendheid vergroten
Op dit moment is in onze regio Kansplus niet zo bekend. Alleen de mensen die er
direct mee in aanraking komen lijken te weten wat Kansplus is en wat wij doen. Door
meer bekendheid zal de vereniging versterkt worden. Meer naamsbekendheid willen
wij bereiken door:
 Het actief onderhouden van onze website en social media
 Persberichten naar lokale kanten en websites zoals Vlaardingen 24.
 Mond op mond reclame stimuleren
 Folders en flyers verspreiden bij huisartspraktijken, bibliotheken, scholen en
kerken.
 Wij als vereniging willen meer aanwezig zijn bij lokale evenementen om onze
vereniging een gezicht te geven. Dit doen we door aanwezig te zijn bij
bijvoorbeeld de Dag zonder drempels.
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2. Betrokkenheid van onze vrijwilligers vergroten;





Waardering, plezier en nut
Mensen die verantwoordelijkheid dragen steunen
Betere communicatie
Vrijwilligerscoördinatoren

Vrijwilligers besteden hun vrije tijd aan onze vereniging. Deze mensen voor onze
vereniging behouden is heel belangrijk. Binnen de vereniging moeten wij zorgen voor de
juiste randvoorwaarden. Immers, zullen mensen niet snel stoppen als ze plezier hebben
in wat ze doen, zich gewaardeerd voelen, of het gevoel hebben dat wat ze doen
belangrijk is.
Sommige vrijwilligers besteden heel veel tijd aan de vereniging. Dit levert het risico op
dat deze mensen overvraagd worden en het vrijwilligerswerk zullen opgeven. Eenmaal
gestopt zijn mensen moeilijk weer te winnen. Dit geldt zeker voor de mensen die
organisatorische taken hebben, zoals bestuursleden en coordinatoren van activiteiten.
Het spreiden van taken is een doel, maar om ook op korte termijn iets te doen, willen
wij mogelijkheden bieden om deze groep een beperkte vrijwilligersbijdrage te geven.
Wij hopen wel dat veel mensen deze bijdrage als gift aan de Stichting willen schenken.
Deze gift is in dat geval wel aftrekbaar bij de inkomstenbelasting, daar Stichting
Vrienden van de Voggel ANBI erkend is.
Met betere communicatie willen wij de vrijwilligers meer bij de vereniging betrekken.
Geregeld informatie verstrekken, makkelijker contact via bijvoorbeeld social media en
tot slot het geregelder organiseren van vrijwilligersvergaderingen.
Vrijwilligerscoördinatoren
Per activiteit willen wij een vrijwilligerscoördinator aanstellen, die als belangrijkste taak
hebben om hun avond te laten draaien. Deze coördinatoren zijn het directe
aanspreekpunt van de overige vrijwilligers en regelen dat er op hun activiteit voldoende
vrijwilligers zijn. Ook werken ze nieuwe vrijwilligers in en proberen ze een succes van
hun activiteit te maken! Bij problemen kan contact opgenomen worden met het bestuur.
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3. Het werven van meer vrijwilligers
Het tekort aan vrijwilligers is een probleem. Dit zorgt ervoor dat enkele mensen teveel
taken op zich moeten nemen, met name op organisatorisch vlak. Ook blijven er diverse
zaken te lang liggen.
Een deel van de vrijwilligers besteed ook veel tijd bij het in stand houden van onze zaal,
zoals het schoonhouden en de verhuur.
Het werven van meer vrijwilligers willen we bereiken door:
 Advertenties te plaatsen waarbij genoemd wordt dat wij opzoek zijn naar nieuwe
vrijwilligers. Deze advertentie willen we verspreiden via onze website, facebook,
ons clubgebouw, de vrijwilligersbank en door een advertentie in de lokale kranten.
 Het betrekken van het netwerk van onze bezoekers, bijvoorbeeld door
nieuwsbrieven te sturen.
 Contacten leggen met het beroeps onderwijs, zodat studenten bij ons ervaring op
kunnen doen met de doelgroep en onze sector. Hier kunnen wij als vereniging een
flyer voor maken die uitgedeeld kunnen worden op scholen. Onze insteek is het
vinden van vrijwilligers die projecten organiseren en uitvoeren, zonder langdurige
verplichtingen.

4. Contacten leggen met het netwerk van de doelgroep
Op dit moment is het contact met het netwerk van de doelgroep en andere betrokken
verenigingen, instellingen en organisaties beperkt. Door hierin te investeren zou er een
samenwerkingsverband kunnen ontstaan waarbij onze doelgroep centraal staat.
Het investeren in meer contact met het netwerk willen we gaan bereiken door:
 Informatie en netwerkavonden organiseren waar contacten worden gelegd tussen
de vereniging en familie en waar de mogelijkheid voor de familie is om contact te
hebben met lotgenoten.


Het uitreiken van flyers, uitnodigingen en nieuwsbrieven en deze ook verspreiden
op woningen en dagbestedingslocaties

 Door contacten te leggen met andere verenigingen, instellingen en organisaties die
betrokken zijn bij onze doelgroep.
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5. Activiteiten verfrissen aan de wensen van deze tijd;
Op dit moment organiseren wij 4 activiteiten per week. Dit is op maandagmiddag,
maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond. Op de momenten dat onze vereniging
geen activiteiten organiseert en wij de zaal niet verhuren aan derden is ons gebouw leeg
en wordt deze niet gebruikt. Jaarlijks wordt er tevens een vakantieweek georganiseerd.
De komende jaren hebben wij de wens om nieuwe activiteiten en projecten te
organiseren. Om dit te kunnen organiseren hebben wij vrijwilligers nodig die het als een
leuke uitdaging zien om iets nieuws op te starten.
Voorbeelden van nieuwe activiteiten en projecten.
 Toneelclub
 Kansplus Café
 Computeravond
 Discoavond
 Bingomiddag
 Uitjes
Bezoek aan de bioscoop met een groep, bezoek aan pretpark, dierentuin,
evenement, voetbaltoernooi, voetbalwedstrijd, ect.
Naast de projecten en activiteiten die we organiseren voor onze doelgroep, willen wij
ook meer organiseren voor het netwerk van onze bezoekers.
In de komende jaren zouden wij het volgende willen organiseren:
 Informatieavonden voor familie & betrokkenen
 Organiseren van familiedagen (kan ook in/rond De Voggel)
 Open dagen & Fancy Fair-achtige activiteiten
 Een actieve belangenbehartiging waar het netwerk steun en advies kan inwinnen
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6. Meer sponsors en donateurs werven en meer subsidies aanvragen
Financieel is KansPlus afhankelijk van subsidiegevers en donateurs. Dit zijn momenteel
de Gemeente Vlaardingen, de Herman Fransenstichting en het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten. Gezamenlijk zorgen ze voor 2/3e van onze inkomsten.
De overige inkomsten bestaan uit inkomsten uit het verhuren van onze zaal aan derden,
barinkomsten en eigen bijdrage van bezoekers.
De komende jaren willen wij meer sponsors gaan werven.
Het verhuren van de zaal doen wij tot op heden aan ideële organisaties, met name uit
de zorg, en aan buurtgenoten.
Sponsor en donateursbeleid is er tot op heden niet, mede door gebrek aan vrijwilligers
voor deze taak.

Komende jaren
Subsidiegevers geven steeds vaker alleen geld op projectbasis subsidie geven. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Hier moet bij de organisatie van
activiteiten steeds meer rekening gehouden worden. Het aanvragen vergt ook meer
voorbereiding.

Financieel
Financieel is KansPlus afhankelijk van subsidiegevers. Dit zijn momenteel de Gemeente
Vlaardingen, de Herman Fransenstichting en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Gezamenlijk zorgen ze voor 2/3e van onze inkomsten.
De overige inkomsten bestaan uit inkomsten uit het verhuren van onze zaal aan derden,
barinkomsten en eigen bijdrage van bezoekers.
Het verhuren van de zaal doen wij tot op heden aan ideële organisaties, met name uit
de zorg, en aan buurtgenoten.
Sponsor en donateursbeleid is er tot op heden niet, mede door gebrek aan vrijwilligers
voor deze taak.
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Komende jaren
Subsidiegevers geven steeds vaker alleen geld op projectbasis subsidie geven. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Hier moet bij de organisatie van
activiteiten steeds meer rekening gehouden worden. Het aanvragen vergt ook meer
voorbereiding.
Aan de uitgavenkant drukt met name de huur van onze zaal aan de Broekweg zwaar op
de begroting, extra zaalverhuur aan derden zou kunnen helpen.
Financieel is de laatste jaren een conservatief beleid gevoerd, waarbij het vermogen
constant is gebleven, na een forse daling in de jaren ervoor.
Begrotingen 2015 & 2016:

Kosten
Qua kosten zijn wij veel geld kwijt aan ons clubgebouw. Hier staan gelukkig wel
barinkomsten en verhuur aan derden tegenover. Extern huren van een zaal voor elke
activiteit zal netto ongeveer hetzelfde kosten.
Voor het clubgebouw zou extra verhuur wel beter zijn, het vinden van een vaste partner
heeft hierbij onze voorkeur.
In 2016 is het clubgebouw opgeknapt, waardoor de zaal weer wat aantrekkelijker is
gemaakt. Vervanging van vloer en plafond is in de nabije toekomst een grote
kostenpost.
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De overige algemene kosten zijn laag te noemen. Een groot deel van deze kosten zijn
verzekeringskosten, het Internetabonnement en portikosten. Deze kosten zijn niet
verder te beperken.
Omdat het moeilijk is nieuwe mensen te vinden, die verantwoordelijkheid willen dragen
voor een activiteit of voor de vereniging, willen wij mensen een beperkte
vrijwilligersbijdrage geven. Wij gaan er hierbij vanuit dat veel mensen, die hun hart bij
onze vereniging hebben, deze bijdrage als gift aan de Stichting willen schenken.
Hiermee hopen wij deze regeling financieel haalbaar te houden. De penningmeester
heeft eindverantwoording, in samenspraak met het bestuur van Stichting Vrienden van
de Voggel.
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Inkomsten uit donatie, subsidie en sponsoring
 Gemeente: €4000,- Fonds Verstandelijk gehandicapten: € 4000,- Herman Fransenstichting €2000,- Club van 50 en kleine donateurs: €500
In de komende jaren hebben wij als doel om uit donaties, sponsoring en via de club van
50 meer inkomsten te ontvangen.
In de omgeving zijn een aantal grote subsidiegevers, zoals Fonds SchiedamVlaardingen, Deltaport, en zo nog meer. Het zou mogelijk moeten zijn om jaarlijks een
bedrag te ontvangen voor de organisatie van de diverse activiteiten. Dit kan door de
activiteiten meer om te bouwen naar losstaande projecten. Dit is wel afhankelijk van het
vinden van meer vrijwilligers.
In 2010 hebben wij in Vlaardingen de organisatie van de collecte van Fonds
Verstandelijk Gehandicapten overgenomen, waarvan wij een groot deel van de
opbrengst mogen gebruiken.

Overige inkomsten
In de komende jaren zal geprobeerd worden meer inkomsten uit zaalverhuur te behalen.
Door meer activiteiten en projecten te organiseren zullen er meer directe inkomsten
komen. Indirect zal dit leiden tot meer subsidie-inkomsten.
Een andere manier om meer inkomsten binnen te krijgen is door de organisatie van
speciale evenementen. Zo kunnen er open dagen gehouden worden, een fancy fair
georganiseerd worden, of een meer inhoudelijk evenement. (bijv een zorgbeurs).
Meer inkomsten zouden besteed kunnen worden aan verbetering van onze activiteiten,
organisatie van nieuwe activiteiten en het opknappen van het gebouw.
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Conclusie
Om dit plan te laten slagen zal er veel gedaan moeten worden. Op dit moment is het
van groot belang dat er meer vrijwilligers gezocht worden.
Wanneer de komende jaren het hele beleidsplan uitgevoerd zal worden, dan zal
KansPlus Nieuwe Waterweg een actieve verenging zijn voor mensen met een
verstandelijke beperking, maar ook voor het netwerk van deze mensen.
Het zal dankzij een grotere groep vrijwilligers meer binding met de samenleving hebben
en zal met zijn vele activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking een
onmisbare schakel in de gehandicaptenzorg worden.
KansPlus Nieuwe Waterweg zal een belangrijke lokale gesprekspartner worden, zodat
daarmee de positie van mensen met een verstandelijke beperking verbeterd kan gaan
worden.
Namens het bestuur van KansPlus Nieuwe Waterweg & Stichting Vrienden van de Voggel
Margo Toonen
Cor Bergwerf
Annie van Marsbergen
Edwin Krijt
Suzanne Hoogland
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