Constructie samenwerking KansPlus en Sien in de Noordoostpolder, Urk
en randgemeenten.
KansPlus, vanuit een katholieke/algemene grondslag en Sien, vanuit een
protestantse grondslag zijn landelijke verenigingen die zich inzetten voor
verstandelijk gehandicapten en hun familie. Deze verenigingen hebben per 16
oktober 2012 lokaal hun krachten gebundeld in KansPlusSien NOP/Urk. Vanuit de
twee Landelijke Bureaus wordt ondersteuning geboden. Er heeft geen fusie
plaatsgevonden, maar een federatieve samenwerking in één corporatie met één
bestuur.
Doelstelling KansPlusSien
KansPlusSien streeft naar een waardevol leven voor mensen met een
verstandelijke beperking. Zij doen dit door te werken aan:
•

Belangenbehartiging op zowel landelijk als lokaal niveau in de richting van
de politiek, zorgaanbieders en ander beleid bepalende organen en
organisaties.

•

Dienstverlening: Ondersteuning en advisering van individuele leden via het
Kennis- en adviescentrum en ondersteuning van cliëntenraden.

•

Ontmoeting: Recreatieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking, maar ook hun familie.

Bestuur
In het bestuur van KansPlusSien hebben leden vanuit de beide
ouderverenigingen zitting. Bestuurswisseling vindt plaats tijdens de
jaarvergadering. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. Het
bestuur heeft t.o.v. de leden eigen rechten en plichten. Minimaal een keer per
jaar vindt er een ledenvergadering/jaarvergadering plaats. Het bestuur legt dan
verantwoording af naar de leden. Het financieel beheer wordt ook verantwoord
naar de Landelijke Bureaus. Elk jaar controleert een kascommissie de financiën
en brengt op de jaarvergadering daarvan verslag uit.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter

Secretaris

Werkgroepleden

Penningmeester/ledenadministratie

Algeme(e)ne lid/leden

Financiën
Er is één gezamenlijke lopende rekening voor KansPlusSien, die gevuld wordt
door de beide achterbannen, c.q. Landelijke Bureaus. De financiële stroom zal
transparant zijn. Door projecten van de grond te tillen en activiteiten- en
informatieverstrekking te laten plaats vinden, moeten er declaraties worden
ingediend bij de Landelijke Bureaus. Er wordt elk jaar een beroep gedaan voor
sponsoring uit de opbrengsten van Handicap.nl. De contributie zal wordt geïnd
door de Landelijke Bureaus KansPlus en Sien.
Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt bij gehouden door de penningmeester, gezamenlijk
in de regio, maar in gescheiden vorm door de 2 Landelijk Bureaus, omdat het
innen van de contributie dan via hen kan plaats vinden. KansplusSien heeft haar
privacy-beleid vastgelegd via de landelijke bureaus, daarnaast is een persoon
binnen het eigen bestuur verantwoordelijk voor de borging van het privacy
beleid.
PR
De vereniging KansPlusSien heeft aandacht voor de PR door regelmatig in de
plaatselijke dagbladen bekendheid te geven aan de eigen activiteiten. Het
KansPlusSien Noordoospolder/Urk logo, de beachvlaggen en een die gebruikt
worden bij de activiteiten dragen bij aan de naamsbekendheid. Daarnaast is er
een folder ontwikkeld waarin staat wie we zijn en wat wij doen.
Activiteiten
Elk jaar organiseren wij diverse activiteiten. Variëren van spel- en
muziekactiviteiten zoals disco of een kooroptreden tot thema-activiteiten
gekoppeld aan Pasen en Kerst en de jaarlijkse familiedag. Daarnaast wordt in
februari een jaarvergadering georganiseerd. Als bestuur willen we uiteraard
verantwoording afleggen voor het beleid en de jaarrekening van het afgelopen
jaar vaststellen.
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Zolang er geen fusie plaats vindt wordt er gebruik gemaakt van de statuten,
zoals die er liggen bij de Landelijke Bureaus.

Aldus geëvalueerd op april 2019 in Emmeloord door het huidige bestuur van
KansPlusSien Noordoostpolder en Urk.

