
      Jaarverslag KansPlusSien 2014 

 

Kortom:  

In het afgelopen jaar 2014 is er veel georganiseerd voor onze leden en deze activiteiten 

zijn goed bezocht en heel positief ontvangen. 

Het ledental groeit niet, maar blijft stabiel. 

We hebben veel gebruik gemaakt van A.C Peppelrode voor de activiteiten, met deze ruimte 

waren we heel blij. 

Via de beursvloer hadden we Meerzoo binnengehaald zodat we daar onze jaarlijkse 

familiedag konden organiseren, ook hier waren we erg blij mee. 

 

Doelstelling: 

KansPlusSien is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met 

een verstandelijke beperking. 

Wij zijn een vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Hun ouders, broers, 

zussen en andere naasten. 

Op lokaal niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een 

verstandelijke beperking.  

 

Ledenbestand: 

KansPlus heeft  ongeveer  54 leden  en Sien 69 leden. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Vacant Archivering: Lydia van Wijk 

Vicevoorzitter: Kees Boons Werkveld PR en Sociale Media: Wilma Alves  

Secretaresse: Corine Boonen Werkveld Sjofar: Ina Kooij 

Penningmeester: Kees Boons Algemene leden: Winnie Klompe, Lydia van Wijk, Ina Gallast 

Notulant: Esther Veenhuis en Ina Gallast Vrijwilligers: Helma Zoeter, Sien Koning 

 

 

 

 

 



 

 

Vergaderingen/bijeenkomsten: 

Het bestuur heeft meerdere vergaderingen belegd om alles in goede banen te leiden. 

De vergaderingen verliepen constructief en motiverend, gezellig en gericht op onze brede 

doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. 

Tijdens de vergaderingen zorgen we ervoor dat de activiteiten georganiseerd worden, voor 

alle activiteiten geldt dat er 2 a 3 bestuursleden belast zijn met de organisatie. Wel 

steeds in wisselende samenstelling. In de uitvoering worden de vrijwilligers er bij betrokken. 

 

PR en Sociale Media: 

De PR van KansPlusSien werd uitstekend verzorgd door Wilma Alves. 

Een facebookpagina is aangemaakt, daarop vermeld Wilma ook alm onze activiteiten. 

 

Subsidie: 

Elk jaar wordt er door Kees Boons een verzoek bij het Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

ingediend voor subsidie voor de voorgenomen activiteiten. Dit is in 2014 allemaal 

gehonoreerd. Ook van het landelijk bureau KansPlus hebben we een extra bijdrage 

gekregen. 

 

Magazine: 

KansPlusSien gaf,samen met het interkerkelijk comité aangepaste kerkdiensten voor mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Helaas is er dit halverwege dit jaar een einde gekomen aan de samenwerking. Het 

interkerkelijk comité heeft er geen geld meer voor. 

De laatste Sjofar is betaald door KansPlusSien en alleen verspreid onder onze leden. 

Ina Kooij heeft een prachtig blad afgeleverd wat moet stoppen vanwege onvoldoende 

financiën. 

 

 

 

 

 



 

Activiteiten: 2014 

Beursvloer 10 februari: 

Ook dit jaar waren we weer vertegenwoordigd op de beursvloer. Dit werd gedaan door 

Esther en Ina G . er zijn gelukkig wat afspraken gemaakt om onze activiteiten te kunnen 

organiseren. 

 

Jaarvergadering 5 maart 

De jaarvergadering werd gehouden in AC Peppelrode in Emmeloord. Zowel de notulen van de 

jaarvergadering 2013, het jaarverslag, als ook het financieel verslag werden doorgenomen 

en goedgekeurd. 

Na de jaarvergadering hebben we het thema behandeld : DE Impact van een kind/zus/broer 

met een verstandelijke beperking op je zelf , je relatie en je gezin. Het gesprek rondom 

het onderwerp kwam goed opgang. Het was een heel goede avond onder leiding van een zeer 

deskundige inleidster. 

 

Paasbrunch  12 april. 

Gezellige brunch in de parochiezaal in Tollebeek. We begonnen de middag met het maken 

van een leuke paasmobiel. 

 

Familiedag 10 mei. 

De familiedag mochten we dit jaar organiseren bij MEERZOO in Marknesse. 

Het weer was toch wel een spelbreker. Gelukkig was er een droge binnenruimte. We hebben 

weer genoten van pizzabakken. 

 

Koffiemiddag/workshop 4 oktober. 

In AC Peppelrode hebben we, onder deskundige leiding, een prachtige vogelvoerkrans 

gemaakt. Het was een gezellige, goede middag. 

 

Themamiddag/ prikkelarme voorstelling  25 oktober. 

De dames van De Dansende Regenboog hebben 3 voorstellingen verzorgd.  Ondertussen 

konden de ouders elkaar ontmoeten. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. De 

voorstellingen voldeden aan de verwachting. 

 

Muziekmiddag 8 november. 

Het koor “ wat een koor” heeft voor ons opgetreden. We speelden ook het “ rad van 

avontuur” er was voor iedereen een prijsje. 

Het was een heel druk bezochte middag en naar ieders tevredenheid! 

 



 

 

Slot: 

Als lid van KansPlus of Sien kunt u uw voordeel doen met de diensten die we als ouder-en 

verwantenverenigingen bieden. Een belangenvereniging, die werkt vanuit een relationele   

en/of christelijke inspiratie voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 

netwerken. 

De wereld van mensen met een verstandelijke beperking is een wereld op zich. Boeiend en 

uitdagend, maar ook ingewikkeld en complex. Het is niet gemakkelijk om wegwijs te raken in 

alle regelingen, belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Maar die wereld mag niet los komen te staan te staan van de 

“gewone” . We horen bij elkaar: beperkt en niet beperkt, daarom willen we goed zijn voor 

elkaar en als twee verenigingen gezamenlijk op te trekken. 

Wij hebben een doel voor ogen: mensen met een beperking deel laten nemen aan de 

samenleving. 

Daarnaast bieden we ondersteuning en advies aan iedereen die te maken heeft met het 

leven met een beperking. We willen dicht bij de doelgroep blijven staan en hen een gezicht 

en een stem geven. 


