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Doelstelling: 

De regio Noordoostpolder en Urk hebben hun krachten gebundeld in 
KansPlusSien Noordoostpolder-Urk ontstaan vanuit de landelijke vereniging 

KansPlus en Sien.  
Beide verenigingen streven naar een waardevol leven voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 

KansPlusSien Noordoostpolder-Urk richt zich op het ontmoeten van elkaar. Voor 
mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor hun familie. 

 
Ledenbestand 

Kansplus heeft ongeveer 42 leden, Sien 57 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: Wilma Alves, Gwendolyn Bouwknegt 

Organisatie activiteiten: Ina Gallast, Wilma Alves, Thea Menting,  

 Stephanie Borsboom 

Algemeen lid: Winnie Klompe, Gwendolyn Bouwknegt 

 

In het verslagjaar heeft Jenny Veldhuis aangegeven te willen stoppen met de 

ledenadministratie. Wij zoeken nog iemand die deze taak op zich wil nemen.  

 

Vergaderingen 

In 2018 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 ingediend 

bij het Handicap.nl (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten) voor subsidie 

voor de voorgenomen activiteiten. Ook in 2018 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. De pagina wordt bijgehouden 

door Gwendolyn Bouwknegt. 

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

verschillende activiteiten, nieuwsberichten en kerkdiensten geplaatst. Onze site 

wordt bijgehouden door Wilma Alves. 

Beachvlaggen 

In het verslagjaar zijn de beachvlaggen van KansPlusSien 

in gebruik genomen.  

Aan deze beachvlaggen hebben meegewerkt:  

Mediascape voor het ontwerp van de vlaggen en  

Johan Knoppert fotografie voor de foto’s. Zij hebben dit  

kostenloos gedaan via een match op de beursvloer.   

Martijn van Wijk en Trudy Horzelenberg hebben enthousiast 

meegewerkt aan de foto shoot om de vlag meer gezicht  

te geven.   

Door de inzet van beachvlaggen tijdens onze activiteiten  

willen wij bekendheid/herkenning creeëren voor de activiteiten van 

KansPlusSien.  

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 waren er twee bijeenkomsten, onze voorzitter was hierbij 

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 2018 

Jaarvergadering / Thema avond 15 februari 

De jaarvergadering is gehouden op de Zonnebloemschool,  

locatie bloementuin in Emmeloord.  

Tijdens de vergadering zijn Gwendolyn Bouwknegt en  

Stephanie Borsboom gekozen als bestuurslid.  

  

Aansluitend aan de jaarvergadering hebben we de thema  

avond georganiseerd; ‘de Levensjas’   

Liesbeth Winters heeft deze interactieve avond geleid.  

De thema-avond was goed bezocht.  

 



 

Paasbrunch en Ik hou van Holland spel d.d. 24 maart 

Altijd een groot succes! Sinds vorig jaar wordt deze Paasactiviteit, gezien het 

aantal opgaves, in ‘de Goede Aanloop’ in Tollebeek gehouden. 

Iedereen genoot van al dat lekkers wat op tafel stond. 

Voor de brunch werd het spel “Ik hou van Holland” gespeeld met “onze eigen” 

Linda de Mol. Iedereen deed goed mee. 

Tijdens de paasbrunch werden ook de nieuwe beach vlaggen onthuld door 

Martijn van Wijk en Trudy Horzelenberg, zij stonden model voor de foto die op de 

beachvlaggen zijn afgedrukt. 

Familiedag Orchideenhoeve 2 juni 

De familiedag vond dit jaar plaats op de orchideenhoeve  

in Luttelgeest. 

Iedereen kon deze middag lekker zijn eigen gang gaan 

want er was genoeg te zien (bloemen en dieren) en  

te doen (speurtocht) op deze locatie.  

Tussendoor was er een gezellige gezamenlijke uitgebreide lunch. 

Tijdens deze middag zorgde TriMarAnder voor muzikaal plezier. Het was al met al 

een zeer geslaagde middag! 

Blote voeten zeebodempad 29 augustus. 

Deze activiteit is ontstaan door een match op de Beursvloer 

van Rotary Emmeloord met KansplusSien.  

De Rotary verzorgde het vervoer en de entree werd aangeboden 

door Hoeve Marant. De activiteitencommissie ging mee als  

begeleiding.  

De deelnemers aan deze activiteit hebben geweldig genoten  

van de wandeling. Er werd afgesloten met heerlijke frites en een snack.  

Disco-avond  20 oktober 

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

Ook dit jaar werd er volop gedanst en meegezongen met de muziek die werd 

gedraaid. Het was een topavond! De dansvloer was dit jaar ook 

rolstoeltoegankelijk gemaakt door de gastheren.   

Poppentheater Peterselie 26 oktober 

Deze middag werkt in samenwerking met KBC-NOP georganiseerd op vrijdag in 

de herfstvakantie. Er waren twee voorstellingen die beide goed bezocht zijn. 

Een ontzettend leuke voorstelling met zelfgemaakte poppen. 

Muziekmiddag met het koor “de Vliegende Hollander” 10 november 

Muziekmiddag in de ‘Fontein’. Wat een feest!  

Iedereen kwam lekker in beweging en heeft  

meegedanst, meegezongen of mee gedirigeert. 

Het was weer een geslaagde middag.  

 



 

 

 

Kerstactiviteit en High Tea 16 december. 

In het praktijklokaal van het Aeres college werd alles  

klaargezet voor een gezellige high tea,  

maar eerst werd geknutseld. Van brooddeeg werden  

kerstboomhangers gemaakt, iedereen maakte de  

mooiste creaties. Daarna kon de high tea beginnen, 

lekkere hapjes en de thee werden op tafel geserveerd,  

iedereen genoot zichtbaar. Tijdens de high tea speelde  

Mireille Hunneman kerstliedjes op haar keyboard.  

 

 

 

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. 


