
 

 

Jaarverslag 2017  

KansPlusSien 

Noordoostpolder- Urk 

 

 

 
 

 



Doelstelling: 

KansPlusSien Noordoostpolder-Urk is een belangennetwerk dat zich inzet voor 
een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. 

Het voornaamste doel is: mensen met een beperking laten deelnemen aan de 
samenleving en ze een gezicht en een stem geven. 
Op lokaal niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van 

mensen met een verstandelijke beperking.  
 

 
Ledenbestand 

Kansplus heeft ongeveer 46 leden, Sien 54 leden. 

Samenstelling van het bestuur: 

Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste mensen.  

De samenstelling is als volgt: 

Voorzitter: Joke van Erp  

 
Secretaresse: Corine Boonen 

Penningmeester: Kees Boons 

PR en Sociale media: vacant (Wilma Alves) 

Organisatie activiteiten: Ina Gallast, Wilma Alves / Thea Menting 

Algemeen lid: Winnie Klompe, (vacant) 

 

In het verslagjaar heeft Gwendolyn Bouwknegt meegelopen binnen het bestuur. 

Zij heeft aangegeven het bestuur graag komt versterken als algemeen lid.  

Jenny Veldhuis is bereid gevonden om de ledenadministratie op zich te nemen, 

zij maakt geen deel uit van het bestuur. Er is nog steeds een vacature vacant 

voor communicatie (PR en Sociale media). Tijdens de vorige algemene 

jaarvergadering op 14 februari 2017  hebben we afscheid genomen van Ina 

Kooij, zij was als bestuurslid jarenlang de verbinding met de ‘Sjofar’ die 

inmiddels is opgeheven. 

 

Vergaderingen 

In 2017 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 2017 is dit gehonoreerd.  

Ook van de landelijk bureaus 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, ook plaatsen we 

wanneer aangepaste kerkdiensten plaatsvinden. In het verslagjaar hebben we 

een nieuwe facebookpagina op moeten zetten, de vorige was een 

persoonsaccount welke niet langer werd geaccepteerd. De huidige 

(vereniging/stichting)pagina wordt bijgehouden door Wilma Alves en  

Gwendolyn Bouwknegt. 

Ook op de website(www.kansplus.nl/ledengroepen/noordoostpolder) worden deze 

verschillende activiteiten, nieuwsberichten en kerkdiensten geplaatst. 

Informatiemarkt Zonnebloemschool 

Op 15 november is er een zorg/informatiemarkt georganiseerd op de 

Zonnebloemschool. Wij hebben ook op deze info markt gestaan om zo onze 

naam / activiteiten meer bekendheid te geven. 

Sociaal domein 

Twee keer per jaar heeft de participatieraad overleg met de achterban- en 

cliëntenorganisaties in het sociaal domein. Het zogeheten Breed Overleg.  

In het verslagjaar was er één keer overleg, hierbij was onze voorzitter aanwezig.  

De participatieraad kijkt naar de effecten van het zorg- en participatiebeleid in de 

gemeente.  Als de ondersteuning en zorg aan inwoners beter kan, zorgt de raad voor een 

goed advies aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

Activiteiten 2017 

Jaarvergadering / Thema avond 14 februari 

De jaarvergadering is gehouden op de Zonnebloemschool, locatie bloementuin in 

Emmeloord. Tijdens de vergadering is Thea Menting gekozen als bestuurslid.  

Er is afscheid genomen van Ina Kooy, zij is bedankt voor  

haar jarenlange inzet en heeft een mooie  bos bloemen  

en een pen ontvangen.   

Aansluitend aan de jaarvergadering hebben we de thema  

avond georganiseerd; ‘op zoek naar mijn zusje’   

Tinka de Boer,  GZ-psychologe bij de Zonnebloemschool heeft  

deze interactieve avond geleid.  

De thema-avond was goed bezocht, vooral door mensen uit het werkveld.  



 

KPS Concert 10 maart 

Het jaarlijse 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 Pubquiz 8 april 

Altijd een groot succes! Dit jaar waren er te veel aanmeldingen om het nog in 

het parochiezaaltje in Tollebeek te houden. Daarom werd het dit jaar in ‘de 

Goede Aanloop’ in Tollebeek gehouden. 

Iedereen genoot van allerlei lekkernijen  

tijdens de brunch. Er was meer dan genoeg! 

 Na de brunch werd de Pubquiz gespeeld 

 en er werd fanatiek meegedaan.  

 

Familiedag/boottocht 24 juni 

De familiedag vond dit jaar plaats op een boot, deze voer vanaf Lemmer over de 

friese wateren. Op de boot zorgde Datede Witmet zijn accordeon voor muzikaal 

plezier. De sfeer was prima er er werd veel meegezongen. Het hapje en drankje 

was goed verzorgd.  Al met al een zeer geslaagde middag! 

Disco-avond  6 oktober 

Deze avond werd (mede) georganiseerd door de heren van Ronde Tafel 49.  

Deze enthousiaste club mannen hadden het goed voor elkaar. De dj hield de 

stemming er goed in en er werd volop gedanst. Enig minpuntje dat de dansvloer 

niet rolstoeltoegankelijk was ivm veiligheidsmaatregelen. 

Beursvloer  

Joke heeft de beursvloer bezocht om gewenste activiteiten vervuld te krijgen. 

Een wens voor beachvlaggen is in vervulling gegaan. Er zijn matches vervuld 

door Johank Knoppert fotografie (foto’s voor op de beachvlaggen) en Mediascape 

voor het het ontwerp van de beachvlaggen. Door de inzet van beachvlaggen 

tijdens onze activiteiten willen wij bekendheid/herkenning creeëren voor 

KansPlusSien. Dank aan deze bedrijven die zich belangeloos hiervoor hebben 

ingezet.   

Daarnaast is er nog een match met de Rotary Emmeloord , zij organiseren dit 

voorjaar voor ons een activiteit op het Blotevoetenpad. 

Herfstactiviteit 26 oktober 

Op donderdagochtend in de herfstvakantie hebben we een  

activiteit georganiseerd voor de jeugd georganiseerd in  

buurthuis Atlantische straat. Het was een zeer geslaagde 

ochtend. De kinderen hebben een uil geknutseld,  

liedjes gezongen met Lise Roetman en er werd een verhaal  

voorgelezen met als thema herfst! 



Muziekmiddag 4 november 

Blaaskapel de Toutenburgher muzikanten heeft iedereen een ontzettend leuke, 

interactieve middag bezorgd met muziek en zang. Er kon ook volop gedanst 

wroden, er heerstte en gezellige sfeer waarvan genoten werd. 

Kerst kookworkshop 16 december. 

De kookworkshop was onder leiding van Truus Vlaming.  

Na een grondige voorbereiding van Truus met de  

activiteitengroep kon iederen aan de slag met het  

samengestelde foto receptenboek om alles op tijd  

op tafel te krijgen voor het Kerstdiner.  

Het was een ontzettend goed geslaagde middag  

met veel positieve reacties. Er is heerlijk gekookt en  

daarna ook lekker gegeten met de hele groep.  

Na afloop kregen alle koks een kookboek mee.   

Deze  is nog steeds te downloaden via de website. 

 .  

Tot slot 

Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun fantastische inzet bij 

de verschillende activiteiten! Zonder jullie hulp is dit allemaal niet mogelijk 

geweest. 


