Voorwoord
Ook in 2015 kon De Baan rekenen op veel trouwe en ook veel
nieuwe deelnemers voor de clubs en activiteiten. Het aanbod
blijft veelzijdig en in de organisatie wordt hard gewerkt om
vanuit wensen en behoeftes van deelnemers steeds weer nieuwe dingen te organiseren.
Naast de leuke, losse activiteiten waar we natuurlijk altijd met
veel plezier op terug kijken, zoals de fantastische vaardag met
Watersport Vereniging de Residentie, zetten ruim 200 vrijwilligers zich wekelijks in op de vaste clubs en inloopactiviteiten
van De Baan. Steeds weer opnieuw zijn vrijwilligers in staat de
clubs en activiteiten uitdagend en ‘fris’ te houden, zodat deelnemers geprikkeld en geboeid blijven en uitkijken naar dat fijne
moment in de week.
Regelmatig peilen we natuurlijk hoe het op de clubs gaat. Het
team bezoekt de activiteiten, overlegt met vrijwilligers en deelnemers of alles goed gaat en of er behoefte is aan verdere ondersteuning, inspiratie of uitwisseling.
Op die manier krijgt ook het opleidingsbeleid voor vrijwilligers
vorm. Een deel van de vrijwilligers is al heel gemotiveerd om
trainingsavonden te volgen. Het is de uitdaging om dit vrijblijvend aan te bieden, maar qua inhoud zo aantrekkelijk te

maken, dat nog meer vrijwilligers het leuk en zinvol vinden er
naartoe te gaan.
Naast het aanbod van vrijetijdsbesteding krijgt dagbesteding
Ouder dan de Koningin een meer prominente plek. Er blijkt
behoefte te zijn aan deze vernieuwende vorm van dagbesteding voor oudere mensen met een beperking. Door een combinatie van de inzet van vrijwilligers met een professional, waarbij er veel persoonlijk contact is wordt maatwerk geleverd met
oog voor het welbevinden van de deelnemer.
Wij dragen bij aan het welzijn van onze deelnemers: laagdrempelig, de relatie centraal, aansluitend bij hetgeen de bezoeker
nodig heeft en vraagt. De Baan is voor hen een steunpilaar en
helpt bij het creëren van een sociaal netwerk, het delen van
interesses met anderen, het jezelf kunnen ontwikkelen, en
vooral om samen veel plezier te maken met daarbij de ondersteuning die je nodig hebt.
Veel leesplezier,
Namens het bestuur,

A.P. van de nes
voorzitter

Samenwerking
In 2015 is er heel wat gebeurd op het terrein van samenwerking: wat een prachtig jaar! Natuurlijk zijn er vaker intenties
uitgesproken en zijn er kleine projecten gerealiseerd samen met
diverse organisaties. Maar dit jaar hebben SIG, STG en De Baan
serieus onderzocht of er op het snijvlak van zorg en welzijn nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld kunnen worden.
Vanuit deze samenwerking zijn er inmiddels, ook samen met
Haarlem Effect, Stamtafels opgericht: één wekelijkse stamtafel bij Wijkcentrum
Binnensteeds en één Stamtafel
om de week bij De Baan. De
Stamtafel is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan
gezelligheid, een goed gesprek en advies. Wie wil, kan een hapje
mee-eten en wat hulp krijgen bij lichte ondersteuningsvragen.
De stamtafel is in 2015 gestart als pilot en is inmiddels een succes. De innovatiemiddelen van de gemeente Haarlem worden
dus goed benut en we zijn hoopvol dat dit ‘concept’ in de komende jaren een plek krijgt binnen de basisinfrastructuur.

Vanuit het samenwerkingsverband SIG, STG en De Baan, verkennen we nog veel meer mogelijkheden waarin we zo laagdrempelig mogelijk, met de inzet van vrijwilligers en zo nodig in combinatie met een professional, een bijdrage kunnen leveren aan de
kwaliteit van leven van onze doelgroep.
Met Casca, nu WIJHeemstede, bleven de projecten ook onverminderd succesvol. De ambitie is er om activiteiten van WIJHeemstede toegankelijk te maken voor onze doelgroep. WIJHeemstede heeft een zeer divers aanbod van allerlei interessante en leuke cursussen en de verkenning is gestart. Dit zou een
mooie aanvulling zijn op het aanbod van De Baan.

Terugblik en resultaten
Deelnemersadviesraad:
Organisatie Vraagraak
ondersteunt de Deelnemersadviesraad die
bestaat uit een groep
van 8 deelnemers die
iedere 6 weken bij elkaar
komen en zich samen met de coach buigen over aspecten
die zij belangrijk vinden voor De Baan.
Zo adviseerden zij een open dag te organiseren. Met veel
enthousiasme hebben zij meegedacht en krijgen zij een rol
bij de open dag zelf in 2016 . De leden van de adviesraad
leren veel van de coach, wat hen ook sterkt in het dagelijks
leven. Denk alleen al aan het durven stellen van vragen en
je mening geven, maar ook op je beurt wachten en goed
luisteren naar een ander…
SPGK is toegetreden:
Begin juli is de SPGK (Stichting Paardrijden Gehandicapten
Kennemerland) nauw gaan samenwerken met De Baan en
dit hebben we gevierd met een kennismakingsborrel.

Een aantal vrijwilligers van SPGK en De Baan en bestuur en
team waren aanwezig om elkaar te leren kennen. Een bestuurslid van SPGK is
toegetreden tot het
bestuur van De Baan
en beide organisaties vallen nu onder
één bestuur.
Droomwolkfeest: de terugblik op 2 jaar dromen!
De Droomwolk is een succesvol project, bedacht en opgezet
door een enthousiaste vrijwilliger van De Baan. Het droomteam maakt met grote regelmaat de lang gekoesterde droom
van een deelnemer waar. De
Droomwolk reünie was een vrolijk
weerzien, waar veel mooie herinneringen werden opgehaald. Deelnemers, wiens dromen werden waargemaakt, het Droomteam en de
partijen die het mogelijk hebben
gemaakt om dromen te realiseren;
ze kwamen allemaal samen.

Kenniscafé:
Een uniek project dat zeer succesvol blijkt. Eén keer per
maand organiseren De Baan en de LFB een kenniscafé waarbij
thema’s behandeld worden die door deelnemers zijn aangedragen (verliefdheid, pesten, muziek). De avond wordt mede
georganiseerd door deelnemers, die zelf ook meedenken over
de inhoud van het programma. Al met al zijn er ongeveer 30
bezoekers per avond. In 2016 is het de bedoeling dat er ook
buiten de deur kennis wordt gezocht en gedeeld met 'Het
Kenniscafé naar buiten'.

Vaardag Watersport vereniging De Residentie:
Vaardag met Watersport vereniging De Residentie:
In september ging een groep van 40 deelnemers op uitnodiging van Watersport vereniging De residentie een dag uit varen op de Westeinder Plassen. Leden van de watersportvereniging stelden hun boten beschikbaar en gingen met de deelnemers
het water op. De dag werd compleet gemaakt met picknick, BBQ
en een optreden.

Vakanties en uitstapjes:
De vakanties zijn populair en er is zelfs een wachtlijst
ontstaan. Dit geldt ook voor een aantal zomeruitstapjes.

Invoering gedragscode vrijwilligers:
Dit jaar is de gedragscode, die eerder samen met een brede
groep vrijwilligers is ontwikkeld, ingevoerd binnen De Baan.
De vrijwilligers hebben een nieuw vrijwilligersovereenkomst
ondertekend, waarin zij aangeven op de hoogte te zijn van de
gedragscode en hiernaar te zullen handelen.
Ook zijn er omgangsregels opgesteld, die gelden voor iedereen die bij De Baan over de vloer komt en is er een eerste
aanzet gedaan om de regels te introduceren.

Tijdens de vakanties verblijven
deelnemers en vrijwilligers in luxe
bungalows en vermaken zich in
kleine groepjes. Hierdoor is er
sprake veel persoonlijke aandacht
en genoeg ruimte voor eigenheid
en eigen keuzes.

Activiteiten i.s.m. HART
Voor 2015 stonden verschillende activiteiten gepland op het
gebied van muziek en dans, in samenwerking met Hart Haarlem. Er heeft een vervolg plaatsgevonden op een eerdere
trommelcursus voor tieners, die het jaar ervoor op het programma stond. De animo voor de andere 3 activiteiten
(muziekclub, dans en musical) was echter onvoldoende om
deze door te laten gaan.
LINK:
2015 was voor Mediacafé Link een
pilot jaar, waarbij het accent vooral op ontwikkeling lag en (nog)
minder op werving van deelnemers. Er zijn enkele korte cursussen ontwikkeld en de eerste
certificaten zijn inmiddels uitgereikt, bijvoorbeeld Omgaan
met je IPad.
Van W/eten op Zondag tot Stamtafel
W/eten op zondag, één keer per maand, is definitief omgebogen naar De Stamtafel, die om de week op zondag plaatsvindt.
Daarnaast is nog een Stamtafel geopend in Wijkcentrum

Binnensteeds, dit alles in samenwerking met SIG en Haarlem
Effect.
Sport:
We zien een terugloop in het aantal deelnemers dat bij De Baan
sport en/of beweging doet. Dit is een zorgelijke tendens, niet
alleen onder de doelgroep van De Baan. Desondanks denken wij
dat sport en bewegen heel belangrijk zijn. Sport en bewegen is
daarom een van de speerpunten voor de komende jaren.
In 2016 organiseert Sportsupport een regionale sportdag waar
kinderen met en zonder beperking samen sporten. De Baan
draagt hieraan bij door een beweegactiviteit aan te bieden. Dit
past geheel binnen het speerpunt ’gezondheid en bewegen’.

Vrijwilligers
Ruim 200 vrijwilligers en stagiaires waren in 2015 actief bij De
Baan en allemaal zetten ze zich in voor een of meerdere activiteiten.
Er is een flexpool gestart met vrijwilligers, die af en toe willen
invallen bij een club of activiteit als dat nodig is of die willen
helpen een nieuwe activiteit op te starten.
De vrijwilligersadviesraad is met een kleine groep enthousiast
gestart met het bezoeken van alle clubs en activiteiten. De
Raad heeft hiervoor checklist ontwikkeld om de tevredenheid
onder vrijwilligers te onderzoeken. Ook heeft zij gevraagd
waar behoefte aan is. Het onderzoek loopt door in 2016,
maar een tussentijdsbeeld laat zien dat vrijwilligers tevreden
zijn over de ondersteuning vanuit de organisatie.

In het scholingsprogramma (in samenwerking met SIG en
STG) kwamen in 2015 o.a. de volgende thema’s aan de orde:
iemands iets leren in stapjes, autisme, wat is een verstandelijke beperking, overschatten en onderschatten en helder communiceren. Gemiddeld bezoeken 15-20 vrijwilligers/stagiaires
per keer een scholingsavond. Ook hadden vrijwilligers weer
de mogelijkheid zich als BHV-er of EHBO-er te laten opleiden
of hun vaardigheden te onderhouden door middel van een
herhalingscursus.
Op deze manier waarborgen we een veilige omgeving voor
deelnemers en vrijwilligers. Voor vrijwilligers van de Stamtafel
wordt in samenwerking met SIG scholing op maat ontwikkeld.
Hierbij zijn thema’s zoals gesprekstechnieken en groepsdynamiek erg belangrijk.
Dit jaar was het aantal stagiaires die bij De Baan hun stage
liepen, groter dan voorheen: een gevolg van investeren in
meer samenwerking en overleg met relevante opleidingen in
Haarlem en omgeving.

Financiën
De subsidies van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede en Haarlem, zijn gelijk gebleven in
2015 en de vooruitzichten op dit punt zijn positief .Dat
betekent een stevige basis. Extra middelen zijn echter zo
nodig om up to date te blijven en in te spelen op de veranderende maatschappelijke omstandigheden De Baan
probeert daarom steeds opnieuw om ook in aanmerking
te komen voor innovatiemiddelen. Voor nieuw te ontwikkelen activiteiten doen we een beroep op fondsen en zijn
we gesteund door diverse gulle gevers, zoals serviceclubs.
In 2015 werden o.a. de volgende projecten met fondsengeld gerealiseerd:





Onafhankelijke coaching Deelnemersadviesraad.




Kenniscafé:

De Droomwolk.
Project Het groene Doen, Beweeg- en Beleeftuin
van De Baan.
Zomerproject met vakanties en daguitstapjes.

We bedanken hierbij de fondsen
die hebben bijgedragen om deze projecten mogelijk te
maken. Van het geven van een stem tot het waarmaken
van dromen. Van het optimaal benutten van het pand
om sport en bewegen en bezig zijn met groen te bevorderen tot het op vakantie kunnen; het is fantastisch dat De
Baan zoveel steun krijgt uit deze hoek.

Fondsen:
VSB Fonds, SCZN, Oranjefonds, Stichting Hulpactie Haarlem, Bavostichting Heemstede, NSGK, MCM, Stichting het
Kinderhuis, College van Regenten van het St. Jacobs Godshuis, AFVVF, Stichting Hulp na Onderzoek, Hélene de
Montigny Stichting, Stichting Kaleidoskoop, Weldadige
Stichting Lion van der Lijnfonds, Stichting Zonnige Jeugd.

