Voorwoord
De Baan staat voor plezier, ontspanning, participatie, ontmoeting en verrijking: kernwaarden waar wij ons in 2016
als professionele vrijwilligersorganisatie hard voor hebben
gemaakt.
Het is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking om in een vertrouwde omgeving mee te kunnen
doen aan activiteiten in hun vrijetijd. Met de vele clubs en
cursussen, uitstapjes en vakanties levert De Baan een bijdrage aan de invulling van deze vrijetijd. Ons activiteitenaanbod wordt mogelijk gemaakt door de inzet van ruim
200 enthousiaste vrijwilligers en stagiaires, ondersteund
door een klein team van 7 vakkrachten. De vrijwilligers
mogen met recht het hart van De Baan worden genoemd
en zonder hun betrokkenheid zouden we niet kunnen bieden wat we nu doen.
Ontmoetingen mogelijk maken staat bij De Baan hoog in
het vaandel. Elkaar kunnen ontmoeten is voor mensen
met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend.
Afhankelijk zijn van passende activiteiten in je regio en van
doelgroepenvervoer spelen hierbij onder andere een grote rol. In 2016 hebben we veel ontmoetingsmomenten

gecreëerd; zo’n 2850 keer nam iemand deel aan een activiteit van De Baan.

We kunnen terugblikken op veel plezierige momenten in
2016.
Zo begonnen we het jaar met een open dag met als doel
om mensen bekend te maken met ons aanbod, maar ook
om te laten zien wat wij als huurlocatie en als wijkfunctie
kunnen bieden. Het was een geslaagde dag met een mooi
bezoekersaantal.
Ook werden dit jaar vrijwilligers die zich al 20 jaar of langer inzetten voor De Baan een hele dag in het zonnetje
gezet. Voor hen werd een prachtige, culinaire jubileumdag
in Den Haag georganiseerd. Deze bijzondere dag werd
financieel mogelijk gemaakt door De Ronde Tafel Zuid
Kennemerland.
Het jaar 2016 was een jaar van meerdere gezichten aan
het roer van de organisatie. Aan het eind
van 2016 namen wij na 16 jaar afscheid
van onze bestuursvoorzitter Ad van de
Nes.

Marie-Jose Driessen, die al enkele jaren bestuurslid is, volgt
hem op en is daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter van
De Baan.
In het voorjaar nam Brenda Berkhout afscheid als directeur
van De Baan en nam ik deze rol van haar over. Met veel enthousiasme en plezier heb ik de tweede helft van 2016 kennisgemaakt met De Baan en al het moois wat we te bieden
hebben.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens De Baan,
Marlies Lolkema
Directeur

Terugblik en resultaten
Open dag
Op 17 januari was er open dag bij De Baan. Iedereen kon
komen sfeer proeven, zich uitleven bij een creatieve activiteit
of een praatje maken in de winterse ontmoetingstuin. Uiteraard was er alle ruimte voor vragen over de clubs en activiteiten. Ook stond er ook een kraam met meer informatie
over vrijwilligerswerk bij De Baan. Onze deelnemersadviesraad, die het idee aandroeg voor deze open dag, vervulde die
dag de rol van gastvrouw/gastheer.
Congres: ”Neem mijn stem serieus.”
LFB Haarlem en vertegenwoordigers van cliëntenraden uit
Midden en Zuid Kennemerland organiseerden o.a. in samenwerking met De Baan op 7 april een prikkelend congres:
Neem mijn stem serieus! Het congres was bedoeld voor centrale cliëntenraden en (zorg-) professionals bij zorgaanbieders, gemeenten en maatschappelijke organisaties in Midden
- en Zuid Kennemerland.
Het congres werd goedbezocht door een heel divers publiek.
Opvallend waren de mooie, indringende filmpjes, waarin
mensen met een beperking vrijuit praatten over of hun stem
serieus wordt genomen.

Daarna werd er in een panel druk gediscussieerd over een
aantal stellingen over vrijheid, belemmering, keuze, betutteling, enz. Verder maakte het terugspeeltheater
”Wordt Vervolgd” vragen en
opmerkingen uit het publiek
zichtbaar door er een kort
toneelstukje, muziek of andere act van te maken. Kortom,
een geslaagde dag met stof
tot nadenken.
Boekje Droom
De Baan heeft een speciale
uitgave laten maken: “Droom”. Hierin worden 17 verhalen
verteld van deelnemers wiens droom is waargemaakt. Zij
hadden hun droom ingediend bij De Droomwolk,
een project van De Baan
waarbij bijzondere wensen
van deelnemers uitkomen.
De Baan hoopt mensen te
inspireren met de mooie
verhalen van de deelnemers en de mensen die

hebben geholpen om dit alles te realiseren. Wellicht stimuleert het ook om eigen dromen waar te maken of iemand in
de omgeving aan te sporen zijn droom aan te melden.

Hardlopen in de Hout
Hardlopen in de Hout was een nieuwe activiteit van Stichting
De Baan: speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, om kennis te maken met de hardloopsport, aan hun
conditie te werken en goed in hun vel te zitten. De hardlopers werden intensief begeleid door vrijwilligers en gingen in
de natuur van de Haarlemmerhout leren hardlopen. Hun
doel was om eind oktober deel te nemen aan de Heemstedeloop en dit is ook gelukt. Met een klein groepje is er heel
goed gelopen; sneller zelfs dan tijdens de trainingen.
Het starten van deze kleine hardloopgroep werd mede
mogelijk gemaakt door ondersteuning van De Ronde Tafel
Zuid Kennemerland en de
NSGK. De activiteit past binnen
een breder doel om sporten
aantrekkelijker en toegankelijk
te maken voor mensen met
een verstandelijke beperking.

Funpop
In 2016 ging een groep deelnemers en vrijwilligers naar
Funpop, hét muziekfestival speciaal voor mensen met een
verstandelijke beperking. Deze feestelijke dag vol muziek
en dans werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de Ronde Tafel Zuid Kennemerland.
Kenniscafé naar buiten
Dit jaar is een start gemaakt om met het Kenniscafé naar
buiten te gaan. Het eerste kennisuitje deze zomer ging
naar de bibliotheek in Haarlem Centrum. Na een kopje
koffie was er voor de groep deelnemers een rondleiding
om te zien wat de bieb allemaal te bieden heeft. Er werd
nagepraat met een drankje op een terras op de Botermarkt.
Haarlemse Honkbalweek
Wethouder Jur Botter nodigde voor de Haarlemse Honkbalweek een aantal Haarlemse organisaties uit voor de
gemeentelijke skybox. Een aantal deelnemers en vrijwilligers van De Baan waren er ook bij en hebben genoten van
dit sport-uitstapje in eigen stad.

Voorstelling Theatergroep Klapstuk
Mooier wordt ze niet… Het verhaal van Sneeuwwitje in de
grote stad.
In 2016 speelde Klapstuk een productie naar een toneelstuk van Jules Deelder. Op geheel eigen wijze vertaalde
Klapstuk het sprookje van de gebroeders Grimm naar de
moderne tijd. De jazzy tonen van Miles Davis gaven deze
voorstelling een eigentijds geluid en namen het publiek
mee in een avontuur van list & bedrog, jeugd en tanende
schoonheid. Theatergroep Klapstuk speelde deze voorstelling 6 keer bij De Baan, 1 x bij Theater De Luifel in Heemstede en 1 x in de Toneelschuur in Haarlem.

Tuinproject
Zaterdag 12 maart is in het kader van NL Doet een start
gemaakt met het tuinproject bij Stichting De Baan. De
huidige tuin was wat verouderd en verwilderd en
wordt met name gebruikt
om buiten te zitten of voor
de jaarlijkse bbq’s. De tuin
wordt nu breder inzetbaar
gemaakt en zo ingericht
dat gebruikers van het
gebouw van De Baan en
de buurtbewoners in de
Koninginnebuurt er kunnen werken, recreëren en ontmoeten. In 2017 wordt de ontwikkeling van de tuin verder
voortgezet.

Samenwerking
Het afgelopen jaar is er met diverse organisaties samengewerkt en is onderzocht hoe bepaalde samenwerkingen
verder konden worden uitgediept. Ook is er door medewerkers van De Baan met regelmaat deelgenomen aan
diverse (netwerk)bijeenkomsten.

In gezamenlijkheid met LFB Haarlem is het Kenniscafé stevig
neergezet. Het Kenniscafé biedt plek voor (licht) verstandelijk
beperkte mensen om elkaar te kunnen ontmoeten in een
sfeervolle omgeving. Elke maand wordt er gepraat over één
thema zoals vriendschap, wonen of pesten. Alledaagse onderwerpen, maar niet altijd makkelijk bespreekbaar voor
iedereen. Bij het Kenniscafé is hier alle ruimte voor.
Samen met WIJ Heemstede is wederom een mooi aanbod
neergezet. Er zijn meerdere kookcursussen en een DJ cursus
aangeboden en elke maand vond een discoavond plaats waar
veel jongeren op af kwamen. Het plan om een deel van de
activiteiten van WIJ Heemstede toegankelijk te maken voor
onze doelgroep is in 2016 nog niet gerealiseerd, maar deze
ambitie is zeker niet komen te vervallen en het plan wordt
weer opgepakt.

De Baan opereert in het Platform Gehandicaptenzorg. Aan
dit platform nemen organisaties deel op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuigelijke beperking in de KAM-regio. De
Baan draagt hierdoor bij aan goede
zorg en ondersteuning voor mensen
met een beperking in de regio.

Daarnaast maakt De Baan ook onderdeel uit van het
Platform Vrijwilligershulp: een samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties uit de regio Zuid-Kennemerland.
Op het gebied van dagbesteding werd samengewerkt met
zorginstellingen SIG en De Hartekamp Groep. In gezamenlijkheid met De Hartekamp Groep kwam elke week een
kleine groep meervoudig complex beperkten recreatieve
dagbesteding volgen bij De Baan, onder begeleiding van
vrijwilligers en stagiaires van De Baan.
Op 2 dagen in de week werd bij De Baan recreatieve dagbesteding aangeboden in samenwerking met SIG. Met
vrijwilligers van De Baan, ondersteund door een professional van SIG, werd wekelijks ruimte geboden aan 25 mensen vanuit de WMO en WLZ.
BAS is het samenwerkingsverband van De Baan, SIG en
STG, waarbinnen uitvoerig onderzocht is of er op het snijvlak van zorg en welzijn nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld konden worden.
In het kader van BAS is in 2016 met enthousiasme het project Stamtafel neergezet, samen met SIG, STG en Haarlem
Effect.

De Stamtafel, bedoeld om onder het genot van een maaltijd hulp te krijgen bij ondersteuningsvragen, heeft voor De
Baan helaas niet het beoogde doel behaald. Na grondige
afwegingen op inhoudelijk en financieel vlak heeft De Baan
besloten om niet meer als ketenpartner deel uit te maken
van zowel BAS als het onderdeel de Stamtafel. De Baan
blijft de ontwikkelingen volgen en heeft de ambitie om als
uitvoeringspartner waar mogelijk onderdeel te zijn van de
kanteling tussen formele zorg, informele zorg en welzijn.

Vrijwilligers
Zo’n 215 vrijwilligers en stagiaires waren in 2016 actief
bij De Baan en allemaal zetten ze zich in voor een of
meerdere activiteiten. Van de vrijwilligers is 60% vrouw
en 40% man. Ruim 45% van onze vrijwilligers is 45 jaar
of jonger en iets minder dan 55% is ouder dan 45 jaar.
In 2016 waren er 24 stagiaires die bij De Baan hun stage
liepen; een gevolg van verbeterde samenwerking en
overleg met relevante opleidingen in Haarlem en omgeving.
Op 6 januari werd tijdens de nieuwjaarsborrel samen
met de vrijwilligers en stagiaires geproost op het nieuwe jaar met een hapje en drankje.

In 2016 waren er ruim 20 vrijwilligers die al 20 jaar of
langer actief zijn bij De Baan. Voor deze vrijwilligers die
zich al zo lang en vol enthousiasme inzetten, is een speciale jubileumdag georganiseerd. De jubilarissen en het
team van De Baan gingen op een culinaire rondrit door
Den Haag met de Hoftrammm. Daarna was er een rondleiding door de Tweede Kamer, gevolgd door een

afsluitende borrel. Deze bijzondere dag werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ronde Tafel Zuid Kennemerland.
Er is inmiddels een kleine
flexpool met vrijwilligers,
die soms willen invallen bij
een club of activiteit als
dat nodig is of die willen
helpen een nieuwe activiteit op te starten.
De vrijwilligersadviesraad heeft in 2016 de clubbezoeken aan alle clubs van De Baan afgerond en de tevredenheid van de vrijwilligers onderzocht door middel
van een enquête. Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersoverleg presenteerden zij hun bevindingen. Positieve
punten waren o.a.: de clubs ervaren voldoende ondersteuning vanuit cultureel werk, er is een goed scholingsaanbod, het clubgebouw van De Baan is goed op
orde en vrijwilligers zijn op de hoogte van de gedragscode en het incidenten- en calamiteitenprotocol.

Aandachtspunten waren o.a.: werving van voldoende
vrijwilligers, hulp bij implementatie van omgangsregels
bij de clubs en soms meer verdieping bij een bestaand
scholingsonderwerp als autisme.
In het scholingsprogramma (in samenwerking met SIG
en STG) kwamen in 2016 o.a. de volgende thema’s aan
de orde: autisme, wat is een verstandelijke beperking,
overschatten en onderschatten, genderdysforie, sensorische informatie 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. Verder
worden de vrijwilligers regelmatig gewezen op de mogelijkheid om via de Vrijwilligersacademie Haarlem een
training te volgen.

Financiën
De Baan ontvangt haar inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies, (contributie)bijdrage van deelnemers,
fondsen, donateurs en serviceclubs. Met deze inkomsten worden de kosten gedekt die we moeten maken
om het activiteitenaanbod met alle juiste randvoorwaarden neer te kunnen zetten.
In 2016 heeft De Baan subsidie ontvangen van de gemeentes Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De
subsidie van gemeente Haarlemmerliede kwam helaas
te vervallen.
Om nieuwe projecten neer te kunnen zetten, zijn extra
middelen nodig, zoals de innovatiemiddelen van de
gemeente Haarlem. In het jaar 2016 heeft De Baan
door middel van deze subsidiemogelijkheid een onderzoek kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren
binnen het WMO werkveld. Onderdeel hiervan was
het BAS-project, waarover u in het onderdeel samenwerking meer heeft kunnen lezen.
De jaarrekening van 2016 geeft een licht positief beeld.
De Baan is een stichting zonder winstoogmerk en het
positieve resultaat zal vloeien naar de eigen reserve.

Na de afgelopen jaren waarin De Baan vanwege verlies
heeft moeten indikken op haar eigen reserve, is het
goed dat deze reserves nu weer worden aangevuld.

In 2016 werden met fondsengelden o.a. de volgende
projecten gerealiseerd/voortgezet;
- De Droomwolk
- Kenniscafé
- Tuinproject
- Zomerproject met vakanties en uitstapjes
Via deze weg willen we alle fondsen, donateurs en
serviceclubs hartelijk bedanken voor hun financiële
bijdrage. Zonder deze steun was het voor De Baan
bijvoorbeeld niet mogelijk om dromen waar te maken,
het zomerprogramma te organiseren of de tuin grondig aan te pakken. Het Kenniscafé kon door de financiële bijdrage een mooi programma neerzetten in het
teken van ontmoeting en kennisdeling.
Op onze homepage maken wij de organisaties zichtbaar, die ons financieel hebben gesteund. U kunt via
de logo’s doorklikken naar hun eigen websites en hier
meer lezen over deze organisaties. Deze lijst is niet
volledig, omdat niet elke organisatie er de voorkeur
aan geeft op deze manier vermeld te worden.

Vrijwilligers

