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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: Joke van Erp-Koenraadt 

 
Secretaresse: Corine Boonen 

Penningmeester: Kees Boons 

PR en Sociale media: vacant (Wilma Alves) 

Organisatie activiteiten: Ina Gallast en Wilma Alves / vacant 

Algemeen lid: Winnie Klompe, (vacant) 

 

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). Door haar verhuizing is 

er tussentijds afscheid genomen van ons bestuurslid Lydia van Wijk. 

 

Vergaderingen 

In 2016 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 2016 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/ledengroepen/noordoostpolder) worden de 

verschillende activiteiten geplaats. 

Muzieksessies 

Van de opbrengst broodje van de maand (augustus 2015) 

zijn er in de periode april – juni diverse muzieksessies  

georgansieerd. Lise Roetman of Marion Schaap kwamen  

langs bij mensen met een verstandelijke beperking.  

Sommige van deze mensen kunnen nooit op onze reguliere 

activiteiten komen. Totaal zijn er 9 muzieksessies geweest. 

Lise en Marion werden door een ieder positief ontvangen!   

 

Kerstmarkt Triade 

Op 9 december hebben we gestaan op de Kerstmarkt, georganiseerd door Triade 

in de FlevoMeer Bibliotheek. Door hier te staan en ons te presenteren weten 

weer meer mensen van ons bestaan. 

 

 

Activiteiten 2016 

Beursvloer 8 februari 

Ina Gallast en Wilma Alves hebben de beursvloer bezocht. 

Daar hebben zij een verschillende matches gemaakt, welke zijn ingezet tijdens 

de activiteiten in het verslagjaar. 

 

Jaarvergadering 22 februari 

De jaarvergadering is gehouden in AC Peppelrode in Emmeloord. Tijdens de 

vergadering is Joke van Erp-Koenraadt benoemd als voorzitter  Aansluitend aan 

de jaarvergadering hebben we de thema avond georganiseerd; ‘een duurzaam 

sociaal netwerk’ Wil Molenaar van het Netwerk Perspectief heeft deze 

interactieve avond gepresenteerd. 

 



 

KPS Concert 4 maart 

Het KPS concert van ‘de vrolijke vier’  

in de Fontein in Emmeloord was wederom groot 

succes en trok een groot aantal bezoekers. De 

drie muzikale vrienden hebben de bezoekers een 

onvergetelijke avond bezorgd. Er werd volop 

meegedanst, -geswingt en -gezongen.  

 

Paasbrunch en Picto Bingo 19 maart 

Een gezellige middag en een volle parochiezaal in Tollebeek. Deze activeit werd 

goed bezocht, iedereen genoot van allerlei lekkernijen tijdens de bruch. Daarna 

werd er Picto Bingo gespeeld met leuke prijzen. 

 

Familiedag 21 mei 

De familiedag vond dit jaar plaats op Urk in 

sporthal de Vlechttuinen. Het was een geslaagde 

dag! Er was voor ieder wat wils; springkussens, 

leuke workshops (zandschilderen, creatief met 

kralen en knutselen met hout). De klapper van 

deze dag was het optreden van het jeugdkorps 

Showband Urk! Iedereen genoot hier enorm van.   

Muziekbingo 22 oktober 

Deze middag was mogelijk gemaakt door 

matches op de beursvloer. 

De organisatie van deze middag werd geregeld door de heren van Ronde Tafel 

49 De locatie was een match met Scouting Emmeloord. Een leuke muzikale 

middag met veel bekende liedjes en voor iedereen een prijs. 

 

Meezingmiddag 5 november 

Het koor NatZat uit Tollebeek heeft voor ons opgetreden in de Fontein. Een 

gezellige, goed bezochte middag. 

 

Kerst workshop 19 december. 

Ook deze middag was tot stand gekomen door een  

match op de beursvloer. Wijkvereniging Revelsant  

heeft deze middag creatieve assistentie verleend. 

De locatie een match met Interact Contour.  

Het was een geslaagde middag, iedereen ging  

met een mooie zelfgemaakte kerstkrans huiswaarts. 

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. 

 


