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Voorwoord		 	 	
	 	 	
De	Klup	is	met	een	minimum	aan	professionele	ondersteuning,	1	beroepskracht,	een	
groeiend	aantal	vrijwilligers	en	heel	veel	deelnemers	een	vaste	waarde	in	het	sociaal	domein	
van	Apeldoorn.	De	Klup	levert	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	beperken	van	de	zorgvraag	
door	onze	activiteiten	voor	mensen	met	een	beperking.	
De	Klup	heeft	in	Apeldoorn	een	krachtig	imago.	De	Klup	is	breed	bekend	en	staat	
bekend	om	haar	inzet,	draagvlak	en	betrokkenheid	van	burgers	en	bedrijven.	Dankzij	de	
grote	inzet	van	alle	vrijwilligers	en	de	vele	bedrijven,	scholen	en	instellingen	die	de	Klup	in	
het	voorbije	jaar	hebben	geholpen.	Al	het	enthousiasme,	inzet	en	vertrouwen	draagt	bij	aan	
de	participatie	van	kwetsbare	mensen	en	het	zijn	onmisbare	bouwstenen	in	de	ontwikkeling	
van	de	Klup.	Dit	is	een	indrukwekkende,	inspirerende	en	bijzondere	prestatie.		
	
2017	een	bijzonder	jaar	
	
De	Klup	heeft	ruim	30	activiteiten	die	worden	begeleid	door	135	vrijwilligers.	
De	kwaliteit	van	het	integrale	aanbod	is	goed	en	er	wordt	op	een	betrokken	wijze	relatie	
gelegd	met	de	doelstelling	van	de	WMO.	Ook	in	2017	komen	er	veel	verschillende	
doelgroepen	in	huis,	zoals;	mensen	met	autisme,	psychiatrie,	lichamelijke	beperking,	
mensen	met	migratieachtergrond	en	ouderen.	De	Klup	biedt	continuïteit	en	een	dekkende	
en	gespreide	dienstverlening	t.b.v.	Apeldoornse	inwoners.	
	
De	Klup	ontvangt	maatschappelijke	betrokkenheid	van	bedrijven	zoals	o.a.	door	UPS	en	van	
betrokken	verenigingen	zoals	o.a.	het	matrozenkoor	Apeldoorn.			
	
Participatiemaatschappij		
De	Klup	is	met	haar	deelnemers,	vrijwilligers	en	betrokken	burgers	en	bedrijven	een	
participatiesamenleving	in	het	klein.	De	Klup	bestaat	50	jaar	dankzij	actief	burgerschap.	De	
Klup	is	ervaren	en	vaardig	in	breed	en	actief	burgerschap.	We	hanteren	een	benadering	die	
niet	alleen	gericht	is	op	de	vragen	van	iemand	met	een	beperking,	maar	ook	op	de	
mogelijkheden.	We	gaan	voor	maatschappelijke	winst.	We	willen	burgers,	bedrijven	en	
scholen	inspireren	en	betrekken	bij	vragen	van	onze	deelnemers.	We	willen	wederkerigheid	
in	de	relatie	met	onze	stakeholders,	door	ze	verantwoordelijkheid,	een	stem	en	persoonlijke	
aandacht	te	geven.	
	
Missie	en	visie	
Iedereen	moet	dezelfde	kansen	krijgen	op	het	gebied	van	vrijetijdsbesteding.	Zodat	iedereen	
zichzelf	kan	zijn	in	een	omgeving	waar	je	elkaar	in	een	veilige	omgeving	kunt	ontmoeten.	
Naast	wonen	en	werken	is	vrije	tijd/welzijn	één	van	de	belangrijkste	aspecten	van	ons	leven.	
Veel	mensen	met	een	beperking	hebben	een	kwetsbare	positie,	waardoor	ze	hun	vrije	tijd	
vaak	niet	eenvoudig	kunnen	invullen	en	niet	mee	kunnen	doen	in	de	samenleving.	
De	Klup	activeert	met	haar	aanbod	mensen	tot	participatie.	Tijdens	de	activiteiten	werken	zij	
bewust	en	onbewust	aan	het	leggen	van	sociale	contacten	en	meedoen	in	de	samenleving.	
Deelnemers	versterken	hun	creativiteit	en	zelfstandigheid.	
Daarnaast	ondersteunt	de	Klup	actief	burgers	met	maatschappelijke	initiatieven	en	
stimuleert	mensen	met	een	beperking	om	deel	te	nemen	aan	activiteiten	in	hun	eigen	
omgeving.		
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Met	het	motto:	‘Gewoon	als	het	kan,	speciaal	als	het	moet’.	De	deelnemers	centraal.	
De	 Klup	 is	 zoveel	meer	 dan	 alleen	 activiteiten,	 deelnemers	 en	 vrijwilligers.	We	willen	 dat	
iedereen	 kan	 meedoen	 in	 de	 samenleving.	 De	 Klup	 is	 overtuigd	 van	 het	 maatschappelijk	
belang	van	(inclusieve)	vrijetijdsbesteding.	Kwaliteit	 in	ontmoeting	en	vrije	tijd	van	mensen	
met	een	beperking	en	het	vrijwilligerswerk	 is	van	groot	belang.	Meedoen	gaat	niet	vanzelf	
en	vraagt	inzet	en	aandacht	en	present	zijn.	
	
Tweede	huiskamer	
De	Klup	biedt	een	huiskamer	voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking	en	is	een	
ontmoetingsplek	waar	mensen	met	(psychiatrie,	ouderen,	jongeren,	wijkbewoners)	en	
zonder	beperking	elkaar	ontmoeten.	De	Klup	heeft	oog	voor	de	kwetsbare	en	bied	
continuïteit	in	een	vertrouwde	omgeving.	Gericht	op	kwetsbare	Apeldoorners	die	lichte	
vormen	van	ondersteuning	nodig	hebben.	De	ontmoetingsplek	is	een	betekenisvolle	plek,	
met	de	veiligheid	van	een	vangnet,	wanneer	het	even	niet	lukt.	Dit	maakt	de	Klup	tot	de	
meest	sfeervolle	2e	huiskamer	van	Nederland.	

	

	
	

Centrale	locatie	
De	 centrale	 locatie	 van	de	Klup	aan	de	Mariastraat	52	 is	 laagdrempelig	en	wordt	gebruikt	
voor	 meerdere	 doeleinden	 en	 doelgroepen	 (kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen)	 en	
wordt	gebruikt	voor	wijk,	buurt,	centrum	en	stad.		

	
Vrijwilligers	
135	vrijwilligers	bieden	cruciale	ondersteuning	voor	de	diverse	doelgroepen.	Door	efficiënte	
samenwerking	 wordt	 wekelijks	 een	 ruime	 openstelling	 gerealiseerd,	 60	 uur	 per	 week;	
verspreid	over	6/7	dagen.	Iedere	maand	is	er	ook	een	zondagopening,	zodat	mensen	ook	op	
zondag	elkaar	kunnen	ontmoeten.	De	Klup	is	attent	op	de	aanwezigheid	en	het	welbevinden	
van	 de	 deelnemer.	 Bezoekers	 doen	 mee	 in	 de	 samenleving	 en	 gebruiken	 de	 Klup	 als	
uitvalsbasis	voor	vriendschappen	en	ontmoeting.	Een	sociaal	netwerk!	
	
Belangenbehartiging	
De	 Klup	 is	 zoveel	meer	 dan	 alleen	 activiteiten,	 deelnemers	 en	 vrijwilligers.	We	willen	 dat	
iedereen	 kan	 meedoen	 in	 de	 samenleving.	 De	 expertise	 van	 Klup	 wordt	 ingezet	 voor	 de	
doelgroepen,	 de	 netwerkorganisaties	 en	 samenwerkingsverbanden.	 De	 Klup	 is	 actief	 in	
diverse	 werkgroepen	 om	 zo	 een	 samenhangend	 en	 op	 elkaar	 afgestemd	 aanbod	 op	 het	
gebied	van	welzijn,	zorg	en	dienstverlening	dat	bewoners	in	staat	stelt	om	(zo	lang	mogelijk)	
actief	te	participeren	in	de	samenleving.		
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De	 Klup	 neemt	 deel	 aan	 diverse	 werkgroepen	 zoals	 Sporten	 met	 een	 beperking,	
deskundigheidsbevordering	 voor	 vrijwilligers,	 Kerngroep	Noord	 en	werkgroep	Ontmoet	 en	
Co.	Inclusie,	wijkgericht	werken	door	de	Klup		in	samenwerking	met	Ontmoet	en	Co	(Riwis)	
middels	beweeg	en	ontmoetingsactiviteiten.		
	
	
50	jaar	de	Klup:		Een bijzonder jubileumjaar 
We	vierden	ons	jubileum	met	50	x	bijzondere	ontmoeting	met	bijzondere	mensen.	

1. 	Start	feest	50	jaar	de	Klup	
2. 	De	Burendag	met	de	Instuif	
3. 	De	collecte	van	het	Fonds	verstandelijke	gehandicapten	
4. 	Optreden	dansklup	en	Piekobello	bij	het	Kristal	
5. 	De	Bingo	
6. 	De	mobiele	kinderboerderij		de	Maten	op	de	Klup	
7. 	Optreden	van	de	Perfect	Strangers	
8. 	De	start	van	de	doppenactie	
9. 	Roteract	bij	de	schilderklup	
10. 	Oktoberfest	met	UPS	

	
11. 	Bezoek	van	de	stadsdeel	managers	uit	Nederland	
12. 	Sinterklaas		
13. 	Wintermarkt	
14. 	Open	Huis	van	dinsdagavond	
15. 	Apeldoorn	kleurt	Samen	
16. 	The	Young	Voices	met	de	kerst	
17. 	Epe	on	Ice	met	Piekobello	en	de	stijldansklup	
18. 	Schilderen	met	kinderen	van	de	Zonnehoek	
19. 	De	Breakdance	groep	optreden	sportverkiezingen	
20. 	25	Apeldoornse	en	25	klupkunstenaars	werken	samen		aan	het	project:	“Feest”.	
21. 	NK	Biljarten	in	Egmond	
22. 	Midwintermarathon	met	D66	
23. 	Zondagopening	de	Klup	
24. 	Valentijnsdag	bloemschikken	
25. 	Chinese	dames	bij	Piekobello	
26. 	Jongeren	Bronkerk	bij	de	Jongerenklup	
27. 	Carnaval	bij	de	Instuif	
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28. Theater	zonder	Grens	op	de	Klup	
29. Volksdansen	met	Aviva	
30. Schilderclinic	VSO	op	de	Klup	
31. OK	en	brandweer	
32. Stemmen	voor	mensen	met	begeleiding	
33. NL	Doet	met	de	Instuif		
34. NL	Doet	met	de	hobbyklups	
35. NL	Doet	Schaaksimultaan,	schaakklup	met	3	wethouders	
36. Werken	met	Vilt	op	de	Klup	
37. Piekobello	in	Sam	Sam	
38. Feest	op	de	dinsdagmiddag		
39. Volksdansen	bij	Mandala	
40. overhandiging	Levensboek	de	Klup	
41. Sportdag	voor	Unieke	mensen	in	het	Kristal	
42. Koningsdag	
43. Expositie	50	kunstenaars	in	het	Stadhuis	
44. Groot	feest	50	jaar	de	Klup	

	
45. Symposium:	‘Hoe	inspireren	onze	deelnemers	ons	persoonlijk	en	ook	de	

samenleving?	
46. Vrijwilligersfeest	
47. Matrozenkoor	Apeldoorn	bij	de	Klup	
48. Feestelijk	cadeau	van	de	Wenumhoeve	

	
49. Interculturele	middag	met	Kwan	Yik	Wiu	Apeldoorn	
50. Serious	Request	met	Atlant	Zorgroep	en	Zorggroep	Apeldoorn	
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De	organisatie	
	
Bestuur	
De	rol	en	functie	van	het	bestuur	is	vastgelegd	in	de	statuten	van	de	Klup.	Het	bestuur	ziet	
toe	op	het	beleid	van	de	Klup	en	is	klankbord	voor	de	directeur.		
Het	bestuur	heeft	een	rooster	van	aftreden,	zodat	de	continuïteit	gewaarborgd	blijft.	Het	
bestuur	vergadert	ca.	8	maal	per	jaar	met	de	directeur.	
Het	bestuur	

Mevr.	A.	Aukes	 	 	 	 	 Voorzitter	

Dhr.	G.	Jansen		 	 	 	 	 Penningmeester:	aftredend	

Dhr.	S.	Langelaar	 	 	 	 	 Penningmeester:	aantredend	

Mevr.	A.	van	den	Berg	 	 	 	 Secretaris	

Mevr.	H.	Wetemans	 	 	 	 	 Lid	

Mevr.	E.	Brettschneider	 	 	 	 aftredend	

	
Medewerkers	de	Klup	

Mevr.	W.	Hartman		 	 	 	 	 Directeur		

Mevr.	T.	Terpstra-Horst	 	 	 	 Activiteitenleider	

Mevr.	N.	v.	Poelgeest		 	 	 	 Administratie	

Dhr.	K.	Wagenaar		 	 	 	 	 Vrijwillig	Beheerder	

Dhr.	G.	van	Neerbos		 	 	 	 	 Vrijwillig	Beheerder		

Dhr.	M.	van	Ruiten	 	 	 	 	 Vrijwillig	Beheerder	

Dhr.	D.	Speek	 	 	 	 	 	 Assistent	Beheerder	

Dhr.	H.	Peppelenbos	 	 	 	 	 Assistent	Beheerder	

Dhr.	T.	Kocer	 	 	 	 	 	 Assistent	Beheerder	

Dhr.	N.	van	Os		 	 	 	 	 Assistent	Beheerder	

Dhr.	W.	Staal	 	 	 	 	 	 Assistent	Beheerder	

Mevr.	H.	van	den	Berg	 	 	 	 Assistent	Beheerder	
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De	adviesraad	

Annemarieke	van	der	Weijden		 	 	 Voorzitter	

Barry	’t	Loo	 	 	 	 	 	 Lid	

Martina	van	der	Weijden	 		 	 	 Lid	

Willem	Huiskamp	 	 	 	 	 Lid	

Karam	Almetlek		 	 	 	 	 Lid	

Amanda	Bos	 	 	 	 	 	 Lid	

Jan	Derk	Remmers		 	 	 	 	 Lid	

Ambassadeurs	

Henk	van	Polen		

Gert	Buitenhuis	

Willem	Staal		

Danny	Speek	

Marian	Ligtlee		

Roy	Bourgonje		

Deelnemers	en	vrijwilligers	

Het	 deelnemersaantal	 is:	 600	 deelnemers	 per	 week.	 Het	 vrijwilligersaantal	 is:	 135	
vrijwilligers.	
	

Stagiaires		

De	Klup	is	een	erkend	leerbedrijf.	HBO:	Windesheim,	Saxion,	Hogeschool	
Utrecht/Amersfoort.MBO:	ROC	Aventus,CALO,	Landstede,	Deltion,	AKA	en	de	Klup	biedt	
maatschappelijke	stages.	
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Deelnemers	en	Activiteiten	
	
De	Doelgroep	bestaat	uit	kinderen,	jongeren,	volwassenen,	ouderen,	allochtonen	en	
autochtonen	met	een	beperking.	
De	deelnemer	van	de	Klup	heeft	een	diverse	achtergrond	in	wonen	en	beperking.	De	
deelnemers	wonen	thuis,	zelfstandig,	ambulant	of	in	een	kleine	of	grote	woonvorm.	
De	deelnemers	hebben	vaak	specifieke	beperkingen	zoals:	autisme,	Syndroom	van	Down,	
ADHD,	ODD,	Asperger,	een	psychische,	lichamelijke,	auditieve,	zintuiglijke,	meervoudige	of	
sociale	uitsluiting.	De	Klup	stimuleert	eigen	kracht,	samen	redzaamheid	en	bied	waar	nodig	
lichte	en	gerichte	ondersteuning	op	een	laagdrempelige	manier.	
Wekelijks	bieden	de	vrijwilligers	ruim	30		activiteiten	aan	mensen	met	een	beperking.	Het	
aanbod	is	6	dagen	(soms	7	dagen)	per	week.	De	activiteiten	dragen	bij	aan	participatie,	
integratie	en	empowerment	van	de	deelnemers	en	de	vrijwilligers.		
	

	

	

Nieuw:	2e	jongerensoos,	zondagklup,	wandelen	(2x),	schaken,	koken,	Kunstroute,	
Korenfestival,	optredens	van	het	Volksdansen	en	koor	Piekobello,	Sport	Oriëntatie	dag,	de	
Open	week,	Op	Stap.	



 

  Jaarverslag  2017 9 

	
De	vrijwilliger	
De	Klup	is	een	professionele	vrijwilligersorganisatie.	
Zonder	vrijwilligers	zouden	al	die	activiteiten	niet	kunnen	worden	uitgevoerd.	De	vrijwilliger	
heeft	binnen	vastgestelde	kaders	een	grote	mate	van	zelfstandigheid	om	de	activiteiten	die	
hij/zij	begeleidt	vorm	te	geven.	De	Klup	staat	borg	voor	kwaliteit	en	een	verantwoorde	
manier	van	werken	met	de	deelnemers.	Vrijwilligers	van	de	Klup	begeleiden	alle	activiteiten.	
De	Klup	krijgt	veel	vrijwilligers	via	het	eigen	netwerk.	Ook	in	2017	was	er	sprake	van	een	
stijging	van	het	aantal	vrijwilligers	
135	vrijwilligers	zijn	er	wekelijks	op	de	Klup	actief,	zij	doen	vaak	meerdere	activiteiten,	dat	
berekenend	zijn	er	170	vrijwilligers	actief.	Zij	zetten	zich	met	elkaar	ruim	50.000	uur	per	jaar	
in.	Afgelopen	jaar	hebben	we	ook	weer	jongere	vrijwilligers	mogen	verwelkomen.	
De	Klup	is	een	platte	organisatie	met	een	centrale	rol	voor	de	directeur	en	hoofdleiding.	Een	
omvangrijk	team	vrijwilligers	vraagt	expertise,	tijd	en	aandacht.	De	Klup	investeert	met	
persoonlijke	aandacht,	benadering	en	deskundigheidsbevordering.	Er	is	ook	jaarlijks	een	
feestavond	voor	vrijwilligers.	Deze	attente	houding	maakt	dat	de	Klup	een	grote	groep	
vrijwilligers	heeft	die	zeer	loyaal	is.	We	zijn	er	trots	op	dat	het	nog	steeds	lukt	om	goede	en	
nieuwe	vrijwilligers	te	enthousiasmeren	voor	bestaande	en	nieuwe	activiteiten.	
	
Maatschappelijk	betrokken	
In	2017	zijn	we	verder	gegaan	met	het	ontwikkelen	van	activiteiten	in	het	kader	van	
maatschappelijk	betrokken	ondernemen.	De	Klup	beschouwt	deze	inzet	als	een	
maatschappelijke	win-win.	Ze	geven	daarmee	uiting	aan	hun	verantwoordelijkheid	voor	de	
samenleving,	maar	zien	ook	de	waarde	die	het	heeft	voor	hun	bedrijf.	Er	ontstaat	meer	
kennis	over	en	acceptatie	van	onze	doelgroep	in	de	samenleving.	
	

	
Inzet	van	expertise	en	verbinden	en	stimuleren	van	co	creatie	
	
Om	haar	expertise	te	delen,	te	verbinden	en	in	te	zetten	heeft	de	Klup	zitting	in:	

1. Werkgroep	sporten	met	een	beperking	
Deel	werkgroep	ambassadeurs	Uniek	Sporten	

2. Werkgroep	deskundigheidsbevordering	voor	vrijwilligers	die	werken	met	mensen	
met	een	beperking		

3. Platform	vrijwilligers	coördinatoren	in	Zorg	en	Welzijn	
4. Kerngroep	Noord	Ontmoetingsplekken	
5. Werkgroep	Ontmoet	en	Co	
6. Werkgroep	Kom	Ontmoet	en	Meedoen,	cultuur	
7. Projectgroep	Jeugd		
8. Projectgroep	Vinger	aan	de	Pols	
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1. Werkgroep	sporten	met	een	beperking	en	Aangepast	sporten	

De	Klup	heeft	tal	van	activiteiten	op	het	gebied	van	sport	en	bewegen.	
Sport	Plus,	Tennis,	Volksdansen,	Stijldansen,	Breakdance,	Biljarten,	Zwemmen,	Wandelen,	
Schaken	en	Meer	Bewegen	voor	Iedereen.	
	
Verenigingen,	ouders,	kinderen	of	volwassenen	zijn	op	zoek	naar	sportmogelijkheden.	De	
verwachting	is	dat	het	aantal	vragen	in	zal	toenemen.	Er	wordt	hard	gewerkt	aan	een	
grotere	bekendheid.	Dat	gebeurt	vanuit	de	werkgroep	Sporten	met	een	beperking.		
Bestaande	uit	vertegenwoordigers	van	de	Klup,	Via	Reva,	Sportraad,	MEE,	Verenigingsburo,	
‘s	Heeren	Loo,	GSF,	Accres	en	Special	Heroes.	De	Klup	doet	mee	aan	het	project:	Impuls,	
“Kies	je	aanpaste	sport”.	Hierbij	zijn	17	sportverenigingen	aan	gesloten.	
	
De	gemeente	Apeldoorn	en	de	Stedendriehoek	zien	het	belang	in	van	een	regionaal	
sportloket	Aangepast	Sporten.	Er	kan	alleen	een	passend	aanbod	gerealiseerd	worden	als	
het	regionaal	wordt	opgepakt.	Mede	dankzij	deze	werkgroep	is	er	een	coördinator	benoemd	
en	zijn	we	namens	de	werkgroep	actief	binnen	Uniek	Sporten	en	de	Sportagenda	en	de	
jaarlijkse	sportdag	“Bijzondere	sporten	voor	Unieke	mensen”.	
	

2. Werkgroep	deskundigheidsbevordering	voor	vrijwilligers	die	werken	met	mensen	
met	een	beperking		

	
De	Klup	biedt	intern	deskundigheidsbevordering	aan	en	werkt	samen	met	MEE,	
Verenigingsburo,	de	Zonnehoek/Kroonpad,	Riwis,	s’Heeren	Loo	en	de	Kap	om	gezamenlijk	
de	deskundigheid	van	vrijwilligers	die	werken	met	mensen	met	een	beperking	te	verbeteren.	
Er	worden	4	trainingen	per	jaar	aangeboden.	
	

3. Platform	vrijwilligers	coördinatoren	in	Zorg	en	Welzijn	
De	Klup	heeft	als	voorzitter	zitting	in	de	werkgroep	vrijwilligerscoördinatoren	in	Zorg	en	
Welzijn.	
	

4. Kerngroep	Noord	Ontmoetingsplekken	
De	Klup	neemt	deel	aan	de	Kerngroep	Noord	waar	de	vertegenwoordigers	van	de	
ontmoetingsplekken	bij	elkaar	komen.	
	

5. Werkgroep	Ontmoet	en	Co	
De	Klup	neemt	deel	in	de	werkgroep	waarin	zitting	hebben:	Riwis/Ontmoet	en	Co,	Passerel,	
GGnet	

6. Werkgroep	Kom	Ontmoet	en	Meedoen,	cultuur	
De	Klup	neemt	deel	in	de	werkgroep	waarin	o.a.	zitting	hebben:	Gigant,	MEE	en	de	
Onderwijsspecialisten	(Zonnehoek)	

7. Projectgroep	Jeugd		
De	Klup	neemt	deel	in	de	werkgroep	waarin	o.a	zitting	hebben:	Riwis/Ontmoet	en	Co,	
Passerel,		
						8.	Projectgroep	Vinger	aan	de	Pols	
De	Klup	neemt	deel	in	de	werkgroep	waarin	o.a	zitting	hebben:	MEE,	Stimenz,Riwis	GGnet,	
Wende,	
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	 Netwerkboom	
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Financiën	
	
Om	activiteiten	te	kunnen	organiseren	zijn	er	3	bronnen	van	inkomsten.	
1.	Bijdragen	van	onze	deelnemers	/	leden	
Elke	deelnemer	betaalt	voor	de	kosten	van	de	activiteiten	waaraan	hij	of	zij	deelneemt.	De	
bijdrage	is	gebaseerd	op	de	concrete	kosten	voor	de	activiteit.	Dus	exclusief	
personeelskosten,	huisvesting,	inzet	vrijwilligers	enzovoort.	
2.	De	subsidie	van	de	gemeente	Apeldoorn	
Jaarlijks	ontvangen	we	van	de	gemeente	Apeldoorn	subsidie	voor	kosten	als	huisvesting,	
vrijwilligers,	personeel	en	organisatie.	Dankzij	deze	bijdrage	kunnen	deelnemers	kiezen	uit	
een	breed	scala	aan	activiteiten.	Naast	deze	reguliere	bijdragen	ontvangen	we	
projectbijdrages	voor	het	uitvoeren	van	een	bepaald	project.	Deze	subsidies	zijn	
kostendekkend.	
3.	Sponsoring,	fondsen	en	maatschappelijk	betrokken	ondernemen	
In	deze	tijd	zijn	3e	geldstromen	in	toenemende	mate	noodzakelijk.	Bedrijven	schenken	niet	
alleen	geld,	maar	stellen	ook	middelen	en	menskracht	beschikbaar.	We	bieden	verschillende	
mogelijkheden	voor	Maatschappelijk	Betrokken	Ondernemen.	Sponsoring,	giften	en	fondsen	
zijn	van	belang	om	nieuwe	activiteiten	te	ontplooien.		
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Vertellen	2017	
	

	
M	en	R	komen	3	tot	4	x	per	week	naar	de	Klup.	Ze	hebben	weinig	familie	en	de	Klup	is	
voor	hun	familie.	
	
S	R	geeft	schaakles	aan	een	meneer	met	dementie.	Voor	hemzelf	maar	ook	voor	zijn	
schaak	maatje	geeft	dat	veel	voldoening.	Wederkerigheid	ten	top.	
	
S	J		komt	uit	Syrie	en	vind	op	de	Klup	een	plek	om	zijn	taal	te	verbeteren	en	zijn	handen	
uit	de	mouwen	te	steken	zo	werkt	hij	aan	een	groter	sociaal	netwerk.	
	
S	M	is	eenzaam	en	vind	op	de	Klup	nieuwe	vrienden	
	
			R	en	R	hebben	een	moeilijke	vriendschap.	Ze	krijgen	tips	en	een	luisterend	oor	om	hun	
vriendschap	te	kunnen	continueren.	
	
Groep	mensen	met	een	licht	verstandelijke	beperking	zoeken	elkaar	elke	week	op.	
Om	elkaar	te	ontmoeten	en	vriendschappen	te	onderhouden.	Met	enige	regelmaat	zijn	
er	toch	fricties	omdat	men	elkaar	niet	begrijpt.	Vrijwilligers	bemiddelen	en	gaan	vraag	
gestuurd	en	gericht	op	het	zelfoplossend	vermogen	van	de	deelnemers	het	gesprek	aan.	
Samen	komen	ze	tot	oplossingen	en	afspraken	die	ze	op	de	Klup	maar	ook	in	hun	
dagelijks	leven	kunnen	gebruiken.	
	
S	is	een	stagiaire	MBO	nivo	1.	Ze	kent	de	Nederlandse	taal	niet	en	komt	verlegen	binnen	
en	ontwikkelt	zich	snel	in	haar	contcate	met	de	deelnemers.	Ze	ziet	het	werk	
	
M	word	gepest	buiten	de	Klup	en	vind	binnen	de	Klup	een	veilige	omgeving	om	zichzelf	
te	zijn.	
	
	

S		
De	Klup	ondersteunt	als	algemene	voorziening	op	gebied	van	communicatie,	zelfstandig	
of	begeleid	kunnen	wonen,	sociale	en	relationele	vaardigheden,	functionele	intellectuele	

vaardigheden,	ontspanning,	gezondheid	en	veiligheid.	
	

	
k	

				
Kidsklup	S	 	 	    
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		Jubileumsymposium 50 jaar de Klup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Van de deelnemers van de Klup kan je veel leren’ 
 
door Gonny de Weerd 
26-9-2017 
 
‘Hoe inspireren onze deelnemers ons persoonlijk en ook de samenleving?’ Dat was 
de centrale vraag tijdens het jubileumsymposium bij de Klup aan de Mariastraat in 
Apeldoorn. Zo’n zeventig deelnemers van verschillende instellingen en vrijwilligers 
van de Klup stoeiden deze middag in het Klupgebouw met dit thema.  
 
Voor deelnemer Patrick Geurtsen betekent de Klup veel. ‘Dankzij de Klup ben ik 
rustiger geworden’, vertelt hij. ‘En ik heb mijn vriendin Nicole hier leren kennen, daar 
ben ik al 10 jaar mee samen.’ Vrijwilligster Mariëlle Holtman begon 16 jaar geleden 
als stagiaire bij de Klup: ‘Het vrijwilligerswerk bij de Klup heeft een belangrijke rol in 
mijn ontwikkeling gespeeld’, bekent ze. Uit een korte video, die opgenomen is bij de 
vrijdagavondsoos, blijkt ook het belang van de Klup. Aan interviewer en deelnemer 
Bert Buitink vertelt vrijwilliger Stephan Schaling: ‘De Klup betekent voor mij heel veel. 
De Klup geeft je kansen, of je deelnemer bent of vrijwilliger.’  
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Dat de Klup belangrijk is voor heel veel mensen, wordt hierna bevestigd door Wilma 
Hartman. ‘Er komen nu wekelijks 135 vrijwilligers en 600 deelnemers naar deze 
ontmoetingsplek. De Klup staat voor ontmoeting en ontwikkeling en er ontstaan 
mooie contacten’, licht de directeur van de Klup toe. 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Klup laat de samenleving de waarde van niet in geld uit te drukken waarden zien’, 
leert dr. Doortje Kal van Hogeschool Utrecht de aanwezigen. ‘Kwetsbaarheid lijkt 
tegenwoordig een taboe te zijn’, vertelt ze ook, maar: ‘Waar je kwetsbaar mag zijn, 
wordt je kwetsbaarheid al minder.’ Doortje Kal is emeritus bijzonder lector 
Kwartiermaken. ‘Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving 
voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale 
uitsluiting te maken hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking’, 
verduidelijkt ze. Dat de deelnemers zich thuis voelen bij de Klup, zegt ook wat over 
de onherbergzaamheid elders in Apeldoorn, vindt de kwartiermaker. ‘Wat kan 
Apeldoorn hiervan leren?’, geeft ze stof tot nadenken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Hoes, trainer/coach en oud bestuurslid van de Klup, bezorgt vervolgens de 
aanwezigen tijdens het intermezzo de nodige hersengymnastiek met zijn vragen. 
Wat is de betekenis van wederkerigheid voor jou? En wat zijn de belangrijkste punten 
uit de lezing? De antwoorden zijn heel divers, zoals: ‘Ik krijg veel van de deelnemers 
terug’ en ‘Verschillen tussen mensen moet je niet ontkennen.’ 
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Na een korte pauze is het de beurt aan dr. Lineke Verkooijen van Hogeschool 
Windesheim. Iedereen moet zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij 
graag wil. Het gaat erom dat je als professional de ander - onbedoeld - niet onnodig 
hierbij hindert. Dat is wat deze lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 
belangrijk vindt. Bij zorgverlening is er volgens haar sprake van tweerichtingsverkeer: 
een gift en een wedergift. Maar de tegenprestatie is volgens haar van een totaal 
verschillende orde. Wederkerigheid is volgens haar geen doel op zich, maar 
‘bijvangst’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Wat is jullie advies aan de Klup?’ en ‘Wat ga je zelf doen?’, zijn vervolgens de 
vragen van Frank Hoes aan de aanwezigen. ‘Ga zo door’ en ‘Verbeter de 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van de Klup en zoek ambassadeurs buiten de Klup’ 
zijn onder andere de aanbevelingen. Voor wat betreft de bijvangst van 
wederkerigheid wordt nog opgemerkt: ‘Als je niets verwacht, kunnen heel mooie 
dingen ontstaan.’  
 
Na afloop staar ik met een vol hoofd naar de krabbels die ik in mijn notitieboekje heb 
gezet. Wederkerigheid, wat betekent dat voor mij na ruim 35 jaar vrijwilligerswerk bij 
de Klup?, vraag ik me af.  
 
Hoe zou mijn leven eruit gezien hebben zonder al die mensen waar ik jaren lief en 
leed mee heb gedeeld?  
Natuurlijk staan de deelnemers centraal bij mij, maar als vrijwilliger heb ik veel van ze 
terug ontvangen door hun onbevangenheid en de manier waarop ze in het leven 
staan. Zonder hen zou ik veel gemist hebben en de wereld waarschijnlijk met andere 
ogen zien. Ik verwacht geen tegenprestatie van onze deelnemers, maar 
wederkerigheid is er zeker wel. Ik heb in al die jaren ontzettend veel van mijn 
vrienden bij de Klup geleerd. Dat is een mooie bijvangst! 
 
 
	

  	   
	

        


