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Op allerlei vlakken zijn er in 2017 positieve ontwikkelingen 

geweest, waarvan hieronder enkele voorbeelden:  

- Een nieuwe sportactiviteit voor jongeren is toegevoegd  

aan ons aanbod.  

- Er is een participatiemedewerker aangetrokken met het 

oog op samenwerking en de WMO. 

- De Baan wordt meer en meer een plek waar wijkgerichte 

activiteiten plaatvinden.  

- Het tuinproject heeft goede vooruitgang geboekt. 

- Er is een tweede Droomboekje uitgegeven met daarin 15 

nieuwe persoonlijke droomverhalen. 

Al met al een goed jaar, waarop we samen met u terugkijken 

in dit jaarverslag. 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlies Lolkema 

directeur 

Voorwoord 

In 2017 bestond De Baan 45 jaar en dat was reden om 

feest te vieren. Al 45 jaar bieden we vrijetijdsactiviteiten 

voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio 

Zuid Kennemerland. En nog steeds is dat nuttig en nodig! 

In al die jaren groeide het activiteitenaanbod uiteraard 

mee met de tijd. In november hebben we een prachtig 

jubileumfeest gevierd met veel vrijwilligers en deelne-

mers. Wethouder Jur Botter was aanwezig om de feest-

gangers toe te spreken. 

Het jaar 2017 had echter ook een schaduwkant. Veel van 

onze deelnemers en daarmee ook de vrijwilligers onder-

vonden problemen bij het aangepast vervoer. Met name 

in het najaar was de dienstverlening onvoldoende: vertra-

gingen, geannuleerde ritten, verkeerde locaties. Dit heeft 

een negatieve stempel gedrukt op de plezierige vrijetijds-

beleving van zowel de deelnemers als de vrijwilligers. Aan 

het eind van 2017 is er intensief en constructief overleg 

geweest tussen De Baan en de vervoerder. De Baan hoopt 

van harte dat dit in 2018 de structurele verbetering ople-

vert die noodzakelijk is. 



 

 

 

 

 

Tuinproject 

In het kader van het tuinproject is in 2017 de volgende voort-

gang geboekt: 

 De composthoop en oude berging zijn weggehaald.  

 De oude heg die er deels nog stond, is verwijderd. 

 De achtertuin is gedeeltelijk opnieuw bestraat. 

 Er is een tuinhuis met afdak geplaats, waar bij mooi 

weer in vergaderd kan worden of waar deelnemers of 

buurtbewoners kunnen zitten na of tijdens activitei-

ten. 

 Er zijn klimplanten geplaatst om het hek te laten be-

groeien en nieuwe vaste planten neergezet. 

 Qua buitenmeubilair zijn twee gekleurde, ronde zit-

elementen aangeschaft. Deze kunnen ook benut wor-

den om in het midden een moestuinbak te creëren. 

 

Jubileumfeest en uitreiking boekje Droom 

De Baan bestond in 2017 maar liefst 45 jaar! Dit werd zondag 

19 november gevierd met een veel vrijwilligers en deelne-

mers: met een swingend dansfeest en een loungecafé om bij 

te praten en herinneringen op te halen. Wethouder Jur 

Botter was aanwezig om de feestgangers toe te spreken.  

Tot slot werd op deze feestelijke dag ook het boekje Droom 

aan hem uitgereikt. Droom is de tweede speciale uitgave, 

waarin de droomverhalen staan van 15 deelnemers van De 

Baan. Enkele jaren geleden heeft De Baan De Droomwolk in 

het leven geroepen, waarbij vrijwilliger Cor Speelman samen 

met een droomteam dromen van deelnemers waarmaakt. Zo 

is er bijvoorbeeld het verhaal van de zeemeermin, de vuilnis-

vrouw en de conducteur.  

In het kader van het jubileum had De Baan een ‘andere direc-

teur voor 1 dag’. Eén van onze deelnemers met een verstan-

delijke beperking nam van de zittende directeur de sleutel 

van het pand over en draaide een dag mee in haar plaats. 

Naast besprekingen, taken en veel gezelligheid kwam de 

nieuwe directeur ook met verfrissende ideeën.  

Terugblik en samenwerking 



Burendag 

In het kader van Burendag heeft De Baan in de Haarlemse 

week van de ontmoeting een activiteit gedaan met buurt-

genoten en wat vaste vrijwilligers. De tuin is winterklaar 

gemaakt en Resto van Harte sponsorde soep voor de men-

sen die meehielpen. 

Sportmoves 

In 2017 is er naast de jong volwassenen sportgroep Sport-

mix een extra avond toegevoegd aan het aanbod. Bij Sport-

moves kunnen de iets jongere deelnemers ook actief aan 

de slag met zaalsport, tikspellen enz. om zo hun conditie 

op peil te houden en te verbeteren. 

Dagbesteding 

In het najaar van 2017 is de dagbesteding Ouder dan de 

Koningin gestopt bij De Baan en is dit project verhuisd naar 

een andere locatie. De Baan bekijkt nu de mogelijkheden 

om in de toekomst andere passende dagbesteding te kun-

nen bieden aan mensen met een verstandelijke bepekring.  

 

Participatiemedewerker 

In 2017 heeft De Baan een medewerker in dienst genomen 

die, naast taken op het vlak van cultureel werk, participatie-

medewerker is. Deze medewerker heeft als focus om verbin-

ding te maken in het sociaal domein op het gebied van 

WMO, zorg, welzijn en speciaal onderwijs. Daarnaast is een 

doel om nieuwe (samenwerkings)activiteiten op te zetten 

gericht op het sociaal domein. 



 

 

 

 

 

Funpop i.s.m. OIG/IHD 

In 2017 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 dit keer in samenwerking met OIG/IHD geor-

ganiseerd. De stichting OID/IHD heeft als doelstelling het 

bieden van ontspanning en vervoer aan mensen met een 

beperking in de gemeente Velsen en omgeving. 

Platform Gehandicaptenzorg 

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 verstandelij-

ke, lichamelijke of zintuigelijke beperking in de KAM-regio. 

De Baan draagt hierdoor bij aan goede zorg en ondersteu-

Kenniscafé i.s.m. LFB 

In 2017 organiseerde De Baan is samenwerking met de LFB 

weer het maandelijkse Kenniscafé. In maart werd dit een 

bijzonder café: een verkiezingscafé met debat. Het Verkie-

zingscafé werd georganiseerd voor en door mensen met 

een verstandelijke beperking. Iemand van ProDemos kwam 

uitleggen waarom iedere stem belangrijk is en hoe je moet 

stemmen. Er was een echt stemhokje en stembiljetten om 

te kunnen proefstemmen. Mensen van zes politieke partij-

en waren aanwezig om vragen van bezoekers te beant-

woorden over bijvoorbeeld: zorg, vervoer, werk, vrijwil-

ligers, scholing en wonen. De Baan is van mening dat we 

mensen met een verstandelijke beperking op deze manier 

goed hebben kunnen informeren ter voorbereiding op de 

landelijke verkiezingen. 

WIJ Heemstede 

De kookcursussen en discoavond in samenwerking met  

WIJ Heemstede bieden nog steeds veel mensen een plezie-

rige tijd. De DJ cursus kon geen doorgang vinden door een 

tekort aan aanmeldingen. Het plan om een deel van de 

activiteiten van WIJ Heemstede toegankelijk te maken voor 

mensen met een licht verstandelijke beperking zal in 2018 

weer opgepakt worden.  



Koninginnebuurt 

Sinds september vindt de maandelijkse koffieochtend voor 

buurtbewoners van de Koninginnebuurt plaats bij De Baan. 

Ook heeft de wijk enkele andere evenementen georgani-

seerd in ons pand. We zijn steeds meer in gesprek met de 

buurt om te kijken hoe we de krachten kunnen bundelen. 

 

Recreatie & ontmoeting 

In de categorie recreatie en ontmoeting is het aantal deelne-

mers teruggelopen. Dit heeft onder andere te maken met de 

volgende ontwikkelingen: 

- De vriendengroep Friends is ‘opgeheven vanwege succes’. 

Dit mag misschien vreemd klinken, maar in de loop van de 

jaren zijn deelnemers aan deze vriendengroep buiten de acti-

viteit om ook meer contact met elkaar gaan zoeken en zijn er 

vriendschappen ontstaan. De doelstelling is daarmee bereikt. 

Wellicht dat Friends in de nabije toekomst weer nieuw leven 

ingeblazen wordt voor een volgende groep mensen met een 

licht verstandelijke beperking die hier behoefte aan heeft. 

- De activiteit Stamtafel is gestopt met ingang van 1 januari 

2017. 



Zo’n 195 vrijwilligers en stagiaires waren in 2017 actief bij 

De Baan en allemaal zetten ze zich in voor een of meerde-

re activiteiten. Ruim 40% van de vrijwilligers is 45 jaar of 

jonger en 60% is ouder dan 45 jaar. Van de vrijwilligers is 

60% vrouw en 40 % man. 

Discoclub Eksjun gaat elk jaar met een aantal deelnemers 

op discoweekend. Dit jaar zijn de vrijwilligers van deze 

club voor het eerst zelf aan de slag gegaan met fondsen-

werving om op deze manier de kosten van het weekend 

wat te drukken. 

De vrijwilligersadviesraad (VAR) heeft de bestaande proto-

collen en beleidsstukken van De Baan onder de loep geno-

men. Hierover heeft de VAR advies uitgebracht met voor-

stellen voor kleine, concrete wijzigingen. De stukken wor-

den in 2018 herzien en opnieuw vastgesteld. 

In het scholingsprogramma voor de vrijwilligers en stagiai-

res kwamen in 2017 de volgende thema’s aan de orde: 

autisme, wat is een verstandelijke beperking, wat is een 

licht verstandelijke beperking.  
 

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.  

Verder is er voor het eerst een avond georganiseerd met 

als thema: ‘eerste hulp op je club’. Hierbij werd door een 

BHV docent een aantal scenario’s behandeld die zich kun-

nen voordoen bij een activiteit: onwel worden, vallen, ver-

wondingen, verstikking, epilepsie, hartfalen. Door middel 

van deze scholing hebben we vrijwilligers handvatten gege-

ven en hen wat zekerder kunnen maken over hoe ze kun-

nen handelen. 

 

 

 

Vrijwilligers 



Gemiddeld bezochten 15-20 vrijwilligers/stagiaires per 

keer een scholingsavond.  

Met het scholingsprogramma dragen we zorg voor een 

zo veilig mogelijke omgeving voor deelnemers en vrij-

willigers. Verder wijzen we de vrijwilligers met regel-

maat op de mogelijkheid om via de Vrijwilligersacade-

mie Haarlem een training of cursus te volgen. 

In de eerste helft van het jaar waren 5 stagiaires actief. 

In het najaar gingen 10 nieuwe stagiaires aan de slag bij 

onze activiteiten. Deze stagiaires waren afkomstig van 

sociaal/pedagogische- en sportopleidingen aan de Ho-

geschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Hoge-

school Leiden en CIOS Haarlem. Het gaat grotendeels 

om studenten die meelopen, kennismaken met de 

doelgroep en een aantal leerdoelen hebben. Daarnaast 

is er een kleiner deel dat een afstudeeronderzoek doet. 

In januari werd er een nieuwjaarsborrel georganiseerd 

voor de vrijwilligers. Naast proosten op het nieuwe jaar 

en vooruit- en terugblikken, stond er een gezamenlijke 

activiteit op het programma: Wie is de chef?  

De vrijwilligers en medewerkers werden opgedeeld in 

groepen en kregen allemaal een doos met ingrediën-

ten, maar zonder recept. Het kwam aan op creativiteit 

en inschattingsvermogen om hier een lekker gerecht 

van te maken, dat ook nog eens zo mooi mogelijk ge-

presenteerd moest worden en een passende naam 

moest krijgen. Na de onthulling van alle creaties be-

oordeelde een echte chef de gerechten en kwam er 

een winnaar uit de bus. Daarna werd er heerlijk ge-

proefd en gegeten. 

 



De Baan ontvangt haar inkomsten vanuit gemeentelij-

ke subsidies, (contributie)bijdrage van deelnemers, 

fondsen, donateurs en serviceclubs. Met deze inkom-

sten worden de kosten gedekt die we moeten maken 

om het activiteitenaanbod met alle juiste randvoor-

waarden neer te kunnen zetten. In 2017 heeft De Baan 

subsidie ontvangen van de gemeentes Haarlem, Heem-

stede en Bloemendaal.  

Fondsen 

In 2017 werden met fondsengelden o.a. de volgende 

projecten gerealiseerd/voortgezet;   

 De Droomwolk 

 Kenniscafé  

 Tuinproject 

 Zomerproject met vakanties en uitstapjes  

 Eerste fase van herinrichten van één van de 
zalen 

Via deze weg willen we alle fondsen, donateurs en 

serviceclubs hartelijk danken voor hun financiële bij-

drage. Met deze steun was het voor De Baan mogelijk 

om het zomerprogramma te organiseren, dromen uit 

te laten komen en de tuin op te knappen. Het Kennis-

café kon met de financiële bijdrage een aantal mooie 

avonden neerzetten in het kader van ontmoeting en 

kennisdeling, waaronder ook het verkiezingscafé.  

Op onze homepage zijn de organisaties zichtbaar, die 

ons financieel hebben ondersteund. Via de logo’s kan 

men doorklikken naar hun eigen websites en hier meer 

lezen over deze organisaties. De lijst is niet volledig, 

omdat niet elke organisatie er de voorkeur aan geeft 

op deze manier vermeld te worden.  

Financiën 



Vrijwilligers 

aantal vrijwilligers 

vrijwilligers  180 

stagiaires  15 

totaal   195 

 

leeftijd vrijwilligers   

45 jaar of jonger 40,5 % 

ouder dan 45 jaar 59,5 % 

 

geslacht vrijwilligers 

vrouw   60 % 

man   40 % 

Activiteiten  deelnemers vrijwilligers 

Kinderen & Jongeren 436 45 

Recreatie & Ontmoeting 813 68 

Sport & Ontspanning 163 46 

Kunst & Cultuur 24 12 

Hobby & Cursussen 339 64 

Dagbesteding 23 8 

De Droomwolk 6 8 

Uitstapjes 461 120 

Baan vakantie 62 22 

Tienerweekend 12 3 

Disco- en theaterweekend 45 20 

Jaarcijfers activiteiten 


