Jaarverslag van de secretaris over 2017
In het jaar 2017 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.
Vanuit hun bestuurstaak hebben diverse bestuursleden ook vergaderd met de leiding van
onze ontspanningsclubs en met Stichting Carrousel. Daarnaast is er een gesprek geweest
met de werkgroep Meedoen uit Waalre.
Deze werkgroep is opgericht om kinderen en jongeren met een beperking mee te laten
doen aan activiteiten/sport etc. Vanuit de wandelgangen hadden wij vernomen dat
KansPlus Valkenswaard niet bij de gemeente Waalre dus ook niet bij de werkgroep in
beeld zou zijn, terwijl Waalre wel onder ons werkgebied valt en ook meebetaalt aan de
subsidie naar Carrousel. In een gesprek met Yvonne Schouten beleidsadviseur sociale
ontwikkeling, is dit misverstand uit de wereld geholpen. Ondergetekende heeft in een
gesprek met de werkgroep onze doelstelling en activiteiten nader belicht en aangegeven
dat we open staan voor samenwerking met de werkgroep, vooral ook omdat wij nooit
geen eigen activiteiten in Waalre hebben kunnen opstarten. Hans Baltes onze
penningmeester is naar een ontmoetings- en spelmiddag voor het hele gezin in Waalre
geweest. Daar de werkgroep nog in haar kinderschoenen staat is dat wij nader op de
hoogte worden gehouden.
Ook dit jaar hebben er weer informatieve gesprekken plaats gevonden tussen de
voorzitter, secretaris en wethouder Hetty Tindemans (portefeuillehouder zorg) van
Valkenswaard en met de portefeuillehouders zorg uit de overige gemeenten van ons
werkgebied.
Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat het bestuur aanneemt dat ook in het
verkiezingsprogramma van alle politieke partijen in Valkenswaard Zorg een belangrijk
onderwerp zijn, heeft het bestuur aan alle partijen een brief verzonden, waarin wij in het
bijzonder aandacht vragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Getalsmatig
gaat het wellicht niet om zo’n grote groep, maar inhoudelijk is het wel een belangrijke
groep, omdat deze mensen doorgaans levenslang en vaak ook levens breed
ondersteuning nodig hebben.
Met name hebben we uitgebreid aandacht gevraagd voor de thema’s:
-

Beschut wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Onafhankelijke ondersteuning van cliënten.
Afstemming met omliggende gemeentes in ons werkgebied.
Het serieus nemen van verwanten van mensen met een beperking.
Aandacht voor specifieke voorzieningen.
Het faciliteren van kleinschalige woonvormen.
Geen uitsluiting van voorzieningen als gevolg van een beperking.
Taxivervoer/Schoolvervoer

Ook is er zoals u weet een samenwerkingsverband met Senioren Belang Valkenswaard en
Gehandicaptenplatform Valkenswaard. Onder andere in het kader van deze
samenwerking hebben de voorzitters en secretarissen van deze belangenpartijen
vergaderd met de voorzitter en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein in
Valkenswaard waar onder meer aan de orde is gekomen welke rol KansPlus en
eerdergenoemden belangenorganisaties in de werkwijze en taak van de Adviesraad
kunnen spelen.

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 betekende 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. een nieuw leven in willen blazen. Gelukkig hebben we een ploegje van
nieuwe vrijwilligers en hebben we inmiddels inclusief de carnavalsdisco van dit jaar drie
keer gedraaid. Ook het voortbestaan van de sport en spelgroep De Bengels hing bij
gebrek aan minimaal 2 extra vrijwilligers aan een zijden draadje. Met de geweldige
medewerking van afdeling sportzaken van de gemeente Valkenswaard is ook deze
activiteit gered.
Wij organiseerden in 2017 onder meer:
- Carnaval op 18 februari in ontmoetingscentrum Geenhoven.
- 9 april regionale verwendag bij Severinus (i.s.m. met Carrousel)
- 11 april moederreis naar een champignonkwekerij in Grubbenvorst met
een afsluitend etentje bij de Brownies en Downies in Valkenswaard.
- 20 april Algemene Ledenvergadering. (Info over Adviesraad Sociaal Domein)
- 12 november familiedag in de Hofnar. Deze keer onder het genot van
een heerlijk en goed verzorgd koud- en warmbuffet en met muziek en
zang door Wiljan van Gerven uit Mierlo, een muzikant die aansprak
gezien zijn (ruime) repertoire en zijn interactie met onze doelgroep.
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.
Naast bovengenoemde activiteiten waren er weer de gebruikelijke activiteiten zoals de
ontspanningsclubs, Kempenkamp, het sport/spel –en zwemuurtje, de discoavonden, het
eetcafé etc.
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. Uit waardering voor hun inzet hebben we in 2017
een diner bij de Zwaan in Borkel en Schaft georganiseerd.
April 2017.
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