
 
 

J A A R V E R S L A G  2015  KansPlus afdeling Bergen op Zoom 
 
ALGEMEEN 
In Memoriam:  We herdenken de leden en of familieleden, die ons in het afgelopen jaar 

ontvielen. 
                  Niemand genoemd. 
                  Niemand vergeten. 
                  We wensen alle nabestaanden veel sterkte. 
 
Ook leden en vrijwilligers die te kampen hebben met ziekte wensen we beterschap. 
 
HET BESTUUR 
De algemene ledenvergadering is gehouden op zondag 15 maart 2015. 
De bestuurssamenstelling was op dat moment: 
Voorzitter:  Dhr. Henk de Rooij 
Penningmeester: Mw. Efrie van de Moosdijk 
Secretaris:  vacant door het aftreden van Frank Mouws 
Bestuursleden: Mw. Sabina Bernaards 

Dhr. Peter Dijkstra 
Mw. Petra Dingemans 
Mw. Carla Meesters. 

 
AANTAL LEDEN 
Eind 2015 telt onze vereniging 150 leden. 
 
KASCONTROLECOMMISSIE 2015 
De kascontrole in 2015 is uitgevoerd door de heren Henk Bloks en Piet Rijken.  
 
DE MIDDELEN 
KansPlus afdeling Bergen op Zoom is een vrijwilligersvereniging. Het lidmaatschap wordt 
betaald aan KansPlus gevestigd te Utrecht. Slechts een klein gedeelte komt terug naar de 
afdeling.  
Een hele belangrijke inkomstenbron is het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. In 2015 heeft 
KansPlus afdeling Bergen op Zoom een bedrag van € 5.075 ontvangen. De bijdrage van het 
Fonds is substantieel om een aantal activiteiten mogelijk te maken. Verder zijn we afhankelijk 
van giften en donaties van een aantal gemeenten, bedrijven, stichtingen en particulieren. 
Zonder de bijdragen van derden zou KansPlus afdeling Bergen op Zoom slechts een beperkt 
deel kunnen doen van wat nu wordt gedaan. 
 
RECREATIEVE ACTIVITEITEN 
Zonder vrijwilligers zou KansPlus afdeling Bergen op Zoom niet kunnen bestaan. We prijzen 
ons gelukkig met circa 65 vrijwilligers die de vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking begeleiden. Onderstaand een kort overzicht van de activiteiten: 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Teken- en schilderclub: 
De teken- en schilderclub komt tweemaal per week bij elkaar, op maandagavond en op 
woensdagmiddag. 
 
Muziek: 
De DoReMi’s repeteren iedere 1e en 3e dinsdag van de maand met veel enthousiasme.  
 
Dansen: 
Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand komen de deelnemers van de dansclub naar ‘de Uithof’ 
om te dansen. De vrijwilligers zorgen dat iedereen op de vloer komt. Dat dit wordt gewaardeerd, 
blijkt wel uit het feit dat de dansclub de drukst bezochte activiteit is. 
 
Soosactiviteiten: 
Iedere donderdagavond en vrijdagavond kunnen de deelnemers zelf hun activiteit kiezen. Ieder 
doet wat hij wil: biljarten, kaarten, rummicubben, handwerken of tv-kijken. De vrijwilligers zorgen 
dat ieder het naar de zin heeft.  
 
Zaterdagsoos: 
Elke zaterdagochtend staan vrijwilligers klaar om de jongeren te verwelkomen. Tijdens de 
soosochtenden in ‘de Uithof’ speelt de leiding in op het seizoen, feestdagen of werkt met 
thema’s. In 2015 werd bij voorbeeld het Pietencircus bezocht. 
 

 
JAARLIJKSE ACTIVITEITEN 
Vastenavendbals in “de Uithof”  
Bij de verschillende groepen wordt ieder jaar een vastenavendbal gehouden in “de Uithof”. 
Op dinsdag 2 februari hebben de “Do-Re-Mi’s” hun vastenavendfeest gevierd samen met de 
Zeekrale, waarna op vrijdag 6 februari het vastenavendbal voor de deelnemers aan de 
donderdag- en vrijdagsoos plaats heeft gevonden. Traditioneel zijn hierbij Troep 71 en ´t 
Arsenaal van de partij om voor de nodige Vastenavend muziek te zorgen. Ook de Prins met zijn 
gevolg ontbraken niet. 
Tot slot kunnen natuurlijk ook de jongeren niet achterblijven. Zij waren op zaterdag 14 februari al 
vroeg in de Uithof om samen met dweilband t Arsenaal vastenavend te vieren. 
Iedereen heeft volop genoten en ook hier geldt dat onze vrijwilligers een onmisbare rol 
vervullen. 
 
Spinolenbal in de Kannebuis 
Al weer voor de 27ste keer heeft op 31 januari het Spinolenbal plaatsgevonden in de Kannebuis 
te Halsteren; een vastenavendbal voor mensen met een beperking. Veel van onze deelnemers 
zijn ook daar van de partij en ze genieten met volle teugen. 
Bestuur van de Spinolen, iedereen van de Kannebuis en alle vrijwilligers bedankt! 
 
Dagbusreisje; een dagje uit voor ouderen 
Op 7 mei heeft het jaarlijkse dagje uit van de ouderen plaatsgevonden. 35 deelnemers en 12 
vrijwilligers hebben een bezoek gebracht aan Het Boudewijn Seapark in 
Brugge. Traditioneel wordt de dag afgesloten met gezamenlijk eten bij de 
Kannebuis. Iedereen heeft genoten van het dagje uit! 
 
Jongerenkamp 
Van maandag 20 t/m vrijdag 24 juli zijn 22 vakantiegangers en 8 
vrijwilligers op vakantie geweest naar De Suikerberg in Loon op Zand. 
Altijd wordt gedurende de week een uitstapje gepland, en deze keer is dat de Efteling geweest. 
Het was weer een zeer geslaagde vakantie!  
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De Sint op bezoek in “de Uithof” 
Sinterklaas heeft met een aantal van zijn pieten ook in 2015 weer een 
bezoek gebracht aan de Do Re Mi’s, de ouderensoos en de jongerensoos. 
De pieten delen allerlei snoepgoed uit en iedereen laat zich dat goed 
smaken. Ook is er voor iedereen een cadeautje. 
Hopelijk komen de Sint en zijn pieten volgend jaar weer voor een gezellig 
bezoekje.   
 

Kerstgala van de Dansclub in Tapperij De Kroon 
Op 22 december heeft het traditionele kerstgala van de dansclub in 
tapperij De Kroon plaatsgevonden. Het kerstgala vormt altijd een zeer druk 
bezochte, sfeervolle afsluiting van het dansjaar.  
 
Kerstvieringen in “de Uithof” 
De kerstboom was opgetuigd en de lichtjes flonkerden. In de kerststal 
brandde het lichtje. In deze warme sfeer hebben de Do Re Mi’s, de 
ouderensoos en de jongerensoos ieder hun eigen kerstviering gehouden 
onder het genot van een hapje en een drankje.  
Voor iedereen een geslaagde afsluiting van het jaar. 
 
 
BESTUURLIJKE / INFORMATIEVE ACTIVITEITEN 
Onderstaande activiteiten zijn georganiseerd in het kader van belangenbehartiging en 
informatieverstrekking naar onze leden. 
 
Algemene ledenvergadering: 
Op zondag 15 maart 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Na de 
opening door de voorzitter zijn de notulen van de algemene jaarvergadering van 2014, het 
jaarverslag 2014 en het financiële overzicht 2014 besproken. Verder doet de voorzitter 
mededelingen over het bestuur en de diverse activiteiten. Ook komen het verslag van de 
kascommissie 2014 en de benoeming van de kascommissie 2015 aan bod. De vergadering 
wordt afgesloten met een rondvraag. 
 
Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten: 
In de laatste week van september is de collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
gehouden. De opbrengst is in 2015 € 6.839,23; ruim € 1.100 minder dan in 2014. Door de inzet 
van minder collectanten is de opbrengst behoorlijk gedaald. Gelukkig zijn er nog steeds 
collectanten, al valt het niet mee om nieuwe collectanten te vinden.  
 
Een belangrijk deel van de rayonopbrengst gaat naar KansPlus afdeling Bergen op Zoom, dat 
zonder financiële ondersteuning van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten lang niet zoveel 
activiteiten zou kunnen organiseren. 
 
Informatievoorziening: Informatiebulletin en website:  
Het informatiebulletin is in 2015 1x verschenen. Door de vernieuwde website is het bestuur van 
mening iedereen hierdoor beter en sneller te kunnen informeren. 
 
De bezuinigingsplannen op diverse fronten hebben onze voortdurende aandacht. Duidelijk is 
wel dat de positie van mensen met een beperking verder onder druk komt te staan. De 
belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
 

 De invoering van de Participatiewet, die met name voor veel Wajongers grote gevolgen 
kan hebben.  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IiYa-zBY6dDgVM&tbnid=kFurfqp3DfSdpM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.lunetten.nl/wijktuin/nieuwsbrieven.html&ei=qJUOUffVGojI0AX8_IDADQ&psig=AFQjCNH7EvV9j0hyGlnsPwK_UaRMNvaV8w&ust=1359996712473671
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 De inkomenspositie van veel gehandicapten staat onder druk door verschillende 
maatregelen: het vervallen van allerlei tegemoetkomingen, de hogere eigen bijdragen in 
de zorg, de hogere vervoerskosten bij de dagbesteding.  

 De invoering van de WLZ (Wet Langdurige zorg).  

 Nieuw WMO beleid van de gemeenten 
Iedere gemeente (of een aantal gemeenten gezamenlijk) zal binnen de nieuwe 
financiële kaders nieuw WMO-beleid moeten gaan ontwikkelen. Alertheid voor de positie 
van mensen met een beperking blijft hierbij van het grootste belang. 

 
We volgen de (regionale) ontwikkelingen nauwlettend en waar nodig en nuttig zullen we de 
samenwerking met andere organisaties zoeken. 
 
Overige bestuurlijke activiteiten 
In 2015 is het bestuur van KansPlus afdeling Bergen op Zoom 5 keer bij elkaar gekomen voor 
een formele bestuursvergadering.  
 
Diverse afgevaardigden van onze afdeling zijn vertegenwoordigd binnen verschillende 
(belangen) organisaties: 

 Dhr. P. Korzilius is lid van de provinciale commissie verdeling collectegelden van het 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten en voorzitter van het Platform Belangen 
Gehandicapten in Bergen op Zoom.  

 Dhr. H. de Rooij neemt op persoonlijke titel deel aan de Cliënten en patiëntenorganisatie 
Zorgbelang Brabant-West en is deelnemer aan een nieuw ouder initiatief voor wonen en 
zorg in West Brabant. 

 Mw. E. van de Moosdijk is rayonleider collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten. 

 Dhr. P. Dijkstra is lid van het Platform Belangen Gehandicapten in Bergen op Zoom. 
 
Einde jaarverslag 2015. 


