Jaarverslag van de secretaris over 2016
In het jaar 2016 waren er zeven bestuursvergaderingen. In deze
vergaderingen werden de vaste onderwerpen en ontwikkelingen binnen
onze afdeling besproken en werd ook gediscussieerd over landelijke en
lokale ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg gekoppeld aan de
landelijke bezuinigingen waarvan ook onze doelgroep helaas de negatieve
gevolgen zal blijven ondervinden. Denkt u hierbij maar aan de wijzigingen
in de AWBZ, de WMO en de Participatie wet.
Vanuit hun bestuurstaak hebben diverse bestuursleden ook vergaderd met
de leiding van onze ontspanningsclubs en met Stichting Carrousel.
De gemeente Valkenswaard heeft het subsidiebedrag aan Stichting
Carrousel voor 2017 gecontinueerd. Ook de huursubsidie voor de Uitlaat
(Hofnar) blijft voor 2017 gehandhaafd. Vanaf januari 2016 is het nieuwe
subsidiebeleid van de gemeente Valkenswaard van kracht. Momenteel
wordt er gewerkt aan de implementatie en uitwerking van dit nieuwe
beleid. Met dit nieuwe beleid beoogt de gemeente vanaf januari 2017 te
bereiken dat subsidies nog beter gaan aansluiten. Met dit nieuwe beleid is
ook een andere werkwijze ingevoerd. Zo werkt de gemeente voor
advisering in subsidieverlening met een subsidieadviescommissie en
daarnaast moeten wij vanaf 2019 de subsidie digitaal aanvragen.
In vorige jaarverslagen heb ik te kennen gegeven dat de Hofnar het
gebruik van haar keuken vanaf begin januari/februari 2015 heeft
aangeboden aan de cliënten die vanuit Valkenswaard werkzaam waren op
de bakgroep op het dagcentrum in Eersel maar daar niet zonder een forse
bijbetaling aan vervoer konden blijven werken. Inmiddels is de bakgroep
bij de Hofnar weg en zijn er enkele deelnemers weer werkzaam op het
Areven. Daarnaast bakt een groep in de keuken van voetbalvereniging
Valkenswaard “de Bosuilen”. Deze heeft een subsidie van de gemeente
ontvangen om diverse aanpassingen in het kader van de voedselwaren
wet te realiseren.
De Bosuilen hebben ook een G-voetbalelftal.
De eetmogelijkheid bij de Inloop in de ruimte van de Uitlaat wordt steeds
minder bezocht (parkeren, niet naar buiten kunnen). Lunet is zoekt
daarom naar een gunstiger gelegen ruimte voor haar eetactiviteit.

Ook dit jaar hebben er weer informatieve gesprekken plaats gevonden
tussen de voorzitter, secretaris en wethouder Hetty Tindemans
(portefeuillehouder zorg) van Valkenswaard. Met de portefeuillehouders
zorg uit de overige gemeenten van ons werkgebied is inmiddels ook
gesproken.
Ook is er een samenwerkingsverband met Senioren Belang Valkenswaard
en Gehandicaptenplatform Valkenswaard.
Daarnaast hebben er in 2016 en vinden er nog gesprekken plaats met
Joep van de Zanden en Geerd de Rooij van “Handen Ineen”. In deze
gesprekken wordt onder meer gebrainstormd over hoe wij nieuwe leden
kunnen werven en met name ouders/vertegenwoordigers van jonge
mensen (kinderen) met een verstandelijke beperking.
Middels onze nieuwsbrieven en de site zullen wij u op de hoogte houden.
Overigens zijn ook uw suggesties om dit doel te bereiken welkom.
Eind 2016 hebben de vrijwilligers van disco D’n Opkikker te kennen
gegeven dat zij allen op het eind van het seizoen (juli 2017) als vrijwilliger
stoppen. Dit betekent dat we ook deze activiteit evenals De Knots in
Bergeijk niet meer aan onze doelgroep kunnen aanbieden tenzij we een 6
tal nieuwe vrijwilligers kunnen vinden die deze activiteit voort willen
zetten c.q. t.z.t. een nieuw leven in willen blazen. Ook het voortbestaan
van de sport en spelgroep De Bengels hangt bij gebrek aan minimaal 2
extra vrijwilligers aan een zijden draadje. De oproep middels de extra
verzonden nieuwsbrief aan alle leden en vrijwilligers heeft tot nu toe
onvoldoende opgeleverd.
Onze zwemploeg heeft in 2016 niet deelgenomen aan de Regionale
Olympic Specials in Friesland. Wel ligt er het voornemen om deze spelen
in 2018/2019 in het gerenoveerde zwembad de Wedert in Valkenswaard
door KansPlus, zwemclub de Watervrienden en de overkoepelde Stichting
Special Olympics Nederland te organiseren.
Op het sportgala Valkenswaard februari 2016 is Will Aarts van de Special
Olympics zwemploeg van de Dolfijnen uitgeroep tot G-sportman 2015.
Wij organiseerden als vereniging onder meer:
- Carnaval op 30 januari in ontmoetingscentrum Geenhoven.
- 29 maart regionale verwendag bij Severinus (i.s.m. met Carrousel)
- 21 april algemene ledenvergadering.
In deze vergadering gaf de voorzitter onder meer te kennen dat hij dit
jaar de voorzittershamer wil neerleggen maar wel als lid van het bestuur
zijn bijdrage wil blijven leveren. Tot nu toe hebben er zich nog geen
kandidaten gemeld.
- 14 april moederreis naar Oberhausen met een afsluitend etentje bij de
Brownies en Downies in Valkenswaard.

-14 Oktober entje voor vrijwilligers bij Restaurant de Zwaan in
Borkel/Schaft,
- 11 december High Tea in de Hofnar. Positieve reacties. Voor herhaling
vatbaar. Dit in de plaats van de jaarlijkse ontmoetingsdag in september
bij Geenhoven.
Naast bovengenoemde activiteiten waren er weer de gebruikelijke
activiteiten zoals de ontspanningsclubs, Kempenkamp, het sport/spel –en
zwemuurtje, de discoavonden, het eetcafé etc.
Op 15 december deden diverse teams van mensen met een verstandelijke
beperking mee aan het curling op de ijsbaan in Valkenswaard.
(georganiseerd door de Rotaryclub Valkenswaard) KansPlus Valkenswaard
was vertegenwoordigd met enkele teams.
Al met al weer een druk jaar waarin ook de bestuursleden druk doende
zijn geweest met het uitwerken van onderwerpen die vermeld staan in het
jaarwerkplan 2016. Enkele hiervan zijn al gerealiseerd, weer andere
wachten nog op een nadere uitwerking zoals diverse wervingsactiviteiten
in ons werkgebied die moeten leiden tot het aantrekken van nieuwe leden.
Het is de redactieraad nog iedere keer gelukt de nieuwsbrief inhoudelijk
gevuld te krijgen maar wij zouden het zeer op prijs stellen als onze leden,
vrijwilligers en de diverse clubs ook eens een keer kopij zouden inleveren.
Dit geldt overigens niet alleen voor de nieuwsbrief. Ook voor de website
zitten wij dringend om kopij te springen. Maak daar gebruik van!!
Last but not least zijn wij onze vrijwilligers veel dank verschuldigd; dit
geldt ook voor de ouders/vertegenwoordigers die indien gevraagd hand en
spandiensten verricht hebben. Met name tonen wij respect aan onze
vrijwilligers, want zonder hen hebben wij geen bestaansrecht en kunnen
wij onze leden van de diverse clubs niet hun broodnodige ontspanning en
sociale contact bieden. Het bestuur heeft daarom ook besloten dit jaar
(2016) uit waardering voor hun inzet een vrijwilligersfeest te organiseren.
April 2017.
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