Jaarverslag 2015
KansPlusSien
Noordoostpolder- Urk

Doelstelling:
KansPlusSien Noordoostpolder-Urk 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, Sien 69 leden.
Samenstelling van het bestuur:
Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste mensen.
De samenstelling is als volgt:
Voorzitter:
Vice voorzitter:

Vacant
Kees Boons

Secretaresse:

Corine Boonen

Penningmeester:

Kees Boons

PR en Sociale media:

vacant (Wilma Alves)

Organisatie activiteiten:

Ina Gallast en Wilma Alves / vacant

Archivering:

Lydia van Wijk

Algemeen lid:

Winnie Klompe, Ina Kooij

In het verslagjaar hebben we diverse vacatures binnen het bestuur. Deze zijn
aangemeld bij het vrijwilligerspunt Carrefour. We zijn op zoek naar bestuursleden
die kunnen helpen met het organiseren van activiteiten. Ook is er een vacature
voor communicatie (PR en Sociale media).
Gelukkig wordt de vacature van voorzitter weer ingevuld. Joke van Erp-Koenraadt
zal het bestuur gaan versterken.
Vergaderingen
In 2015 is er 4x vergaderd. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. verslag van
de activiteiten gedaan, nieuwe activiteiten besproken, financiële zaken en andere
voor de vereniging van belang zijnde zaken besproken.

Subsidie
Ieder jaar wordt er door de penningmeester Kees Boons een verzoek bij het
Fonds Verstandelijk Gehandicapten ingediend voor subsidie voor de
voorgenomen activiteiten. Ook in 2015 is dit gehonoreerd.
Ook van de landelijk bureau’s KansPlus en Sien hebben we een extra bijdrage
gekregen. Deze inkomsten helpen o.a. om de activiteiten betaalbaar te houden.
PR en Communicatie
Facebook en Website
Via onze facebookpagina houden we een ieder op de hoogte van onze activiteiten
en delen we de voor ons van belang zijnde nieuwsberichten. De facebookpagina
wordt bijgehouden door Wilma Alves.
Ook op de website(www.kansplus.nl/noordoospolder) worden de verschillende
activiteiten geplaats.
Bedrijfsbroodje
De hele maand augustus was de opbrengst van het Bedrijfsbroodje voor
KansPLusSien. Het bedrijfsbroodje een samenwerking tussen restaurant
Eindeloos en Carrefour om plaatselijke vrijwilligersorganisaties te ondersteunen.
Van ieder verkocht broodje wordt 1 euro gespaard voor het goede doel. In totaal
heeft ons dat € 260,00 opgeleverd. Als goed doel hebben we gekozen voor live
muziek voor thuiszitters op diverse adressen. Dit zal in 2016 uitgevoerd worden.
Naast het bedrijfsbroodje is er ook een artikel over ons geplaatst in de
Noordoostpolder
Vrijwilligersmarkt
Op 7 december hebben we gestaan op de vrijwilligersmarkt, georganiseerd door
Carrefour in de FlevoMeer Bibliotheek. Het heeft ons geen vrijwilligers
opgeleverd, maar door er te zijn weten weer meer mensen van ons bestaan.

Activiteiten 2015
Beursvloer 9 februari
Ina Gallast en Esther Veenhuis hebben de beursvloer bezocht.
Daar hebben zij een verschillende matches gemaakt die zijn ingezet tijdens de
familiedag.
Jaarvergadering 4 maart
De jaarvergadering is gehouden in AC Peppelrode in Emmeloord.
Aansluitend aan de jaarvergadering hebben we een thema avond georganiseerd.
Medewerkers van Doen! hebben deze avond verteld over de veranderingen
binnen het sociaal domein in de gemeente Noordoospolder.

KPS Concert 6 maart
Het eerste KPS concert in de Fontein in Emmeloord was groot succes en trok een
groot aantal bezoekers. Het muzikale trio Lise Roetman, Jarco en René Koulil
hadden een breed repertoire, voor ieder wat wils, van Kabouter Plop tot Guus
Meeuwis. Alle liedjes werden ondersteund / begeleid door een groot beeldscherm
op het podium. Er werd volop meegedanst, -geswingt en -gezongen door de
bezoekers.

Paasbrunch 28 maart
Een gezellige activiteit in de parochiezaal in Tollebeek, waar onder leiding van
Anje Doorn een mooi Paasbloemstuk werd gemaakt. Daarna brunchen met
allerlei lekkernijen.
Familiedag 30 mei
Onze jaarlijkse Familiedag werd wederom goed bezocht. Het was een top dag!
Dit jaar was de feest locatie aan de Johannes Post weg (proefboerderij NAK). Er
was van alles te doen, huifkartocht, spelletjes, dansen, zelf slushpuppy maken,
poffertjes eten enz. Deze dag was mede mogelijk gemaakt door een match op de
beursvloer met “sport en spel uitleen” en ’s Heerenloo (Wapen van Ens) voor de
bediening.
Creatieve Avond 30 september
Bij ZIN zorgboerderij werd een creatieve avond georganiseerd. Er kon gekozen
worden uit verschillende workshops: Mozaïeken, schilderen of Glazuren. Het was
een leuke, creatieve avond.
Poppentheater 21 oktober
Op woensdagmiddag in de herfstvakantie werd het poppentheater
georganiseerd. De voorstelling werd gegeven in de Zonnebloemschool (locatie
Plantage). Het was een leuke voorstelling! Wel hadden we meer jongere
bezoekers verwacht maar er werden die middag ook elders activiteiten
georganiseerd.
Thema avond Zorg verandert 4 november
Deze avond is samen met de Zonnebloemschool georganiseerd. Gezien de
actualteit van het onderwerp waren hier veel mensen op afgekomen.

Meezingmiddag 7 november
Het koor Smart en Zo heeft voor ons opgetreden in de Fontein. De opgave kwam
wat laat op gang, maar de middag was zeker goed bezocht.
Kerst workshop 19 december
In 2 groepen van 12 deelnemers werd er gewerkt aan een mooi kerstbloemstuk!
Het was een erg leuke middag, in ongedwongen sfeer.
Tot slot
Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun fantastische inzet bij
de verschillende activiteiten! Wij hopen dat wij nog lang van uw hulp gebruik
mogen maken.
De wereld van mensen met een verstandelijke beperking is een wereld op zich.
Boeiend, 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 van de ‘gewone’. We horen bij
elkaar: beperkt en niet beperkt.
Wij hebben een doel voor ogen: mensen met een beperking deel laten nemen
aan de samenleving en ze een gezicht en een stem te geven.

