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KansPlus
KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke
beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een
verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 10.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De
ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor
alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt
medezeggenschap. Op de website van de landelijke vereniging is nog veel meer informatie te vinden.
KansPlus Vlaardingen
De Vlaardingse afdeling van Kansplus bestaat al sinds 1954, lees op onze website als je meer over onze
geschiedenis wilt lezen. KansPlus Vlaardingen beschikt over een eigen clubhuis De Voggel. Dit clubgebouw
is de plek waar veel activiteiten georganiseerd worden. KansPlus Vlaardingen organiseert een Soosclub,
Creaclub, Country Linedansen en een Sportavond.
Jaarlijks hebben we ook speciale activiteiten, zoals Sinterklaasavond, Kerst, carnaval en organiseren we
jaarlijks een vakantieweek.
KansPlus Nieuwe Waterweg
De afdelingen Vlaardingen en Schiedam gaan per 1-1-2017 verder als KansPlus Nieuwe Waterweg. Meer
informatie is te vinden op onze nieuwe website www.kansplusNW.nl .
Stichting Vrienden van de Voggel
KansPlus Vlaardingen heeft een eigen stichting. Deze stichting heeft als doel om financiële ondersteuning
te geven aan activiteiten in de Nieuwe Waterweg voor mensen met een verstandelijke beperking en haar
familie . De stichting heeft geen betaalde krachten, alle activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd
en begeleid.
Lokale organisatie
De afdeling valt statutair onder de verantwoordelijkheid van het landelijk bureau Utrecht. Elke afdeling
beschikt over een eigen bestuur. In Vlaardingen hebben wij 1 bestuur van zowel KansPlus Vlaardingen als
ook van de Stichting Vrienden van de Voggel.
Het bestuur van Vlaardingen bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Sponsor/Donatie:
Algemeen:

Margo Toonen
Annie van Marsbergen
Edwin Krijt
vacant
Suzanne Hoogland

Per medio 2017 zal Cor Bergwerf de vice-voorzitter worden in het nieuwe bestuur van KansPlus Nieuwe
Waterweg / Stichting Vrienden van de Voggel. De verdere samenstelling blijft ongewijzigd.
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Van het bestuur
Er zijn in 20015 en 2016 diverse vergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. verslag
van de activiteiten gedaan, financiële zaken besproken en andere voor de vereniging belangrijke zaken
besproken.
De financiële stand van zaken is momenteel stabiel, mede dankzij de bijdrage uit de Collecteopbrengst en
subsidie van de Herman Frantsenstichting. Gedurende deze periode hebben we onderzocht of wij ons
eigen clubhuis zouden verlaten. Uiteindelijk is besloten dit nog niet te doen, dit na overleg met diverse
vrijwilligers. Bij dit onderzoek is ook rekening gehouden met de financiele gevolgen. Voor de vereniging
waren er financieel geen voordelen, voor onze bezoekers zouden er wel nadelige gevolgen zijn (hogere
kosten consumpties).
Nog altijd zijn wij op zoek naar een tweetal gemotiveerde bestuursleden / vrijwilligers die kunnen helpen
bij de organisatie van evenementen en bij de zoektocht naar sponsors.
Per 1 januari zullen wij verder gaan als KansPlus Nieuwe Waterweg, welke financieel ondersteund zal
worden door stichting Vrienden van de Voggel.
Landelijk Collecte Verstandelijk Gehandicapten
De collecte is nog altijd een grote bron van inkomsten. Zonder het Fonds Verstandelijk Gehandicapten
zouden wij niet kunnen blijven bestaan.
Uiteraard willen we alle collectanten en gulle gevers bedanken!
Voggel
Na het hierboven vermelde onderzoek naar een nieuwe locatie hebben wij in de zomer van 2016 onze zaal
een kleine opknapbeurt gegeven. Alle muren, deuren en dergelijke zijn voorzien van een nieuwe kleur,
passend bij de kleuren van ons logo en onze website.
Toekomstsessie
In november 2016 hebben wij een toekomstsessie gehouden, waar alle vrijwilligers, leden en
geinteresseerden voor waren uitgenodigd. Op deze avond hebben wij met z’n allen geprobeerd om te
praten over de toekomst van onze vereniging. Veel ideeen werden geuit, alleen de daaruitvoortvloeiende
acties zijn nog lastig te verwezenlijken.
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Activiteiten
Op maandagavond is nog altijd onze soosclub, al noemen we de avond tegenwoordig kortweg CLUB! Op de
avonden worden sjoelwedstrijden, darttoernooien, bingo en playbacken gehouden. Daarnaast hebben wij
de beschikking over computers met Internet.
Op de Creaclub, elke woensdagavond, worden nog steeds veel kaarten gemaakt. De creaclub is komend
jaar een van onze focuspunten, momenteel zijn wij de activiteiten aan het vernieuwen. Hierdoor is er een
gevarieerder aanbod voor onze doelgroep. Wij verwachten dat dit ook bij potentiele vrijwilligers meer zal
aanspreken!
Op vrijdagavond worden in de Voggel om de week countrydanslessen gegeven, waarbij de zaal vaak te
klein is! In januari 2016 is een groep dansers wederom naar het Western Experience Countryfeest in de
Brabanthallen geweest, waar ze een ontzettend leuke dag hadden.
Op de andere vrijdagavonden wordt gesport in sportcentrum de Polderpoort (fitness), waarbij het aantal
deelnemers groot is. Vaak zijn we in de gelegenheid naast de fitnessruimte ook nog een zaaltje te huren,
zodat we met een aantal sporters balspellen kunnen doen. Het sporten is nog steeds een groot succes,
juist omdat er voor onze doelgroep zo weinig mogelijkheid tot individueel sporten is.
In juni 2015 en juni 2016 werd het seizoen afgesloten met een feestavond in de ons eigen clubgebouw De
Voggel, met een optreden van de zanger Cornel.
Ook hebben we in de zomer van 2015 en 2016 weer de jaarlijkse vakantieweek gehad. Met deze vakantie
gaan ongeveer 26 mensen mee, aangevuld met een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. Tijdens deze
week wordt er van alles georganiseerd, van pretparken tot een feestavond. Het is elk jaar weer een succes!
Komend jaar zal de vakantie naar Drenthe gaan
In juli en augustus hebben we om de lange vakantieperiode te onderbreken weer een viertal soosavonden
georganiseerd. Tijdens de avonden konden de bezoekers zelf kiezen waar ze mee bezig wilden zijn, b.v.
sjoelen, tekenen, computeren enz. Behalve onze vaste bezoekers kwamen er ook mensen, die normaal
andere activiteiten bezoeken. We zien jaarlijks dat het aantal bezoekers toeneemt.
Op de diverse activiteiten hebben we ook een aantal stagiairs gehad, die bij ons hun maatschappelijke of
snuffelstage houden. Deze stagiairs zorgen ervoor dat we de bezoekers net een klein beetje meer aandacht
kunnen geven.
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De toekomst
De toekomst voor onze vereniging is gematigd positief. Wij zien dat wij voor de mensen met een
verstandelijke beperking van ontzettende meerwaarde zijn. Het is voor hun een uitje en mogelijkheid om
buiten hun werk / dagopvang met vrienden contact te kunnen houden. Dit is voor mensen met een
verstandelijke beperking vaak niet makkelijk. Op hun woning hebben ze een vaste groep bewoners, op de
dagbesteding is er vaak sprake van strengere regels, het is immers werk.
De activiteiten in de Voggel en het sporten in sportcentrum De Polderpoort hebben dus veel nut.
Belangenbehartiging
Een andere belangrijke taak voor KansPlus is belangenbehartiging en familiecontact. KansPlus is immers
een belangenvereniging, die van oudsher opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking en haar
familie. Dit is iets waar KansPlus Nieuwe Waterweg ook een rol wil spelen.
In de komende tijd zullen wij daarom proberen om hier ruimte voor te bieden. Ook zullen wij indien
mogelijk een aantal informatieavonden houden over diverse onderwerpen.
Gebrek aan vrijwilligers
Er is nog altijd een groot gebrek aan vrijwilligers. Wij zouden zoveel willen organiseren, maar we hebben
gewoon de mankracht vaak niet. Teveel werk op te weinig mensen. Wij blijven ons best doen om nieuwe
vrijwilligers aan ons te binden.
Toekomstplan 2016-2020
In ons toekomstplan staan wat meer gedetailleerde plannen voor de komende jaren. Het plan is te vinden
op onze website www.kansplusNW.nl
Tot slot
Het bestuur en de bezoekers van de clubavonden willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
fantastische inzet in de afgelopen periode. Wij hopen erop, dat wij nog lang van uw belangeloze hulp
gebruik mogen maken.

Het bestuur van Kansplus Vlaardingen en Stichting Vrienden van de Voggel
Annie van Marsbergen, secretaris.
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