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De Baan 



Voorwoord 

De Baan wordt ervaren als een warme club waar mooie dingen 

gebeuren; een plek waar mensen elkaar ontmoeten en een 

leuke tijd hebben en waar ouders hun kinderen met vertrou-

wen achterlaten. Daar zijn we trots op, maar we willen niet op 

onze lauweren rusten, want er zijn kansen om nog meer, nieu-

we (en vooral jonge) mensen te bereiken. Daarom zijn we eind 

2018 gestart met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor 

nieuwe deelnemers en nieuwe vrijwilligers. Met deze bewe-

ging gaan we in 2019 door! 

Eind 2018 heeft Marlies Lolkema afscheid genomen als direc-

teur van De Baan. Steven Hauwaerts heeft haar opgevolgd en 

is als kwartiermaker gestart met als belangrijkste doel de eer-

der genoemde beweging te maken om meer, nieuwe en vooral 

jonge deelnemers en vrijwilligers bij De Baan te betrekken. 

Met vriendelijke groet, 

Steven Hauwaerts 

directeur 

Terugblik en samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast al onze vaste clubs en terugkerende activiteiten voor mensen 

met een verstandelijke beperking, waren er ook in 2018 enkele samen-

werkingsverbanden en bijzondere activiteiten die De Baan hier extra 

LFB Haarlem: 

Naast het maandelijkse kenniscafé dat De Baan en LFB samen organi-

seren, kon iedereen met een verstandelijke beperking in 2018 ook 

meedoen aan de cursus ‘Wat stem jij?’.  

De cursus in februari bestond uit twee leuke, informatieve avonden in 

De Pletterij en een rondleiding in het stadhuis van Haarlem. Na de cur-

sus volgde een debat over politiek en de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ook mensen die niet aan de cursus hadden meegedaan, waren hier 

van harte welkom. Het debat vond plaats in maart en werd georgani-

seerd vóór en dóór mensen met een verstandelijke beperking.  



Ontwikkeling Dagbesteding met Philadelphia:  

In 2018 zijn verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Phila-

delphia over een samenwerking op het gebied van dagbesteding. De 

visies van beide organisaties bleken goed bij elkaar aan te sluiten. 

Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de dagbestedingsplek ’t 

Paleis, in het pand van De Baan. De groepen worden begeleid door 

een vakkracht van Philadelphia en vrijwilligers van De Baan. De dag-

besteding zal begin 2019 starten.  

Activiteiten Koninginnebuurt: 

De Baan is steeds meer in gesprek met de buurt om te kijken hoe 

we de krachten kunnen bundelen.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 De maandelijkse koffieochtend met lezing voor buurtbewo-

ners van de Koninginnebuurt.  

 Een maandelijkse muziekavond waar buurtbewoners samen 

muziek maken.  

 Het gezamenlijk buurtdiner met het thema muziek. 

 ‘Koningin Tussen de Schuifdeuren’ is een evenement dóór en 

vóór buurtgenoten. Professionele en amateur artiesten uit de 

buurt kunnen hun huis openstellen voor publiek voor een in-

kijkje in de talenten die de buurt herbergt. De dag werd afge-

sloten met een feestelijke borrel bij De Baan. 

De avond was een samenwerking tussen LFB en De Baan, met medewer-

king van ProDemos. Er werd uitgelegd waarom stemmen belangrijk is en 

hoe stemmen werkt. Politici van verschillende Haarlemse partijen waren 

aanwezig om kort hun partijprogramma uit te leggen en om vragen van 

bezoekers te beantwoorden.  

WIJ Heemstede:  

De kookcursussen en discoavond in samenwerking met WIJ Heemstede 

bieden nog steeds veel mensen een plezierige tijd.  

Logeer Probeer: 

Deze activiteit is in 2018 met WIJ Heemstede bedacht en voorbereid en 

zal in 2019 plaatsvinden. Logeer probeer is speciaal voor tieners die een 

heel weekend weggaan nog spannend vinden, maar wel 1 nachtje uit lo-

geren willen. Het weekend omvat een diner, overnachting van vrijdag op 

zaterdag, ontbijt, activiteit en lunch, en vindt plaats op maximaal een 

half uur rijden van Haarlem.  

 

 



 Sociale Media Cursus door Hartekamp Groep: 

In het voorjaar van 2018 gaf De Hartekamp Groep in het pand van De 

Baan een cursus Veilig Omgaan met Sociale Media. Een docent van De 

Hartekamp Groep verzorgde deze cursus van 8 avonden, voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking. De Baan promootte de cursus on-

der haar deelnemers. 

AVG-wet  

De Baan is een professionele vrijwilligersorganisatie en we organiseren 

vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit 

brengt met zich mee dat je veel persoonlijke gegevens verzamelt en be-

waart in een database. De Baan heeft met 2 medewerkers een cursus-

avond gevolgd, gegeven door het Vrijwilligers Centrum: een zeer nuttige 

en informatieve avond. In navolging hierop heeft De Baan een privacyver-

klaring opgesteld/aangepast. Er zijn op allerlei gebieden acties onderno-

men om de privacy te waarborgen. Tevens is het thema AVG-wet tijdens 

het  jaarlijkse vrijwilligersoverleg besproken met de vrijwilligers.  

Droomwolk Dekamarkt actie 

De Droomwolk was geselecteerd om mee te doen aan de goede doelen 

actie van de Dekamarkt aan de Planetenlaan in Haarlem. Uit alle inzen-

dingen selecteerde Dekamarkt de mooiste en meest betrokken buurtini-

tiatieven die mogen deelnemen aan deze sponsoractie. Klanten ontvin-

gen een voucher bij elke 10 euro aan boodschappen en hiermee konden 

zij hun stem uitbrengen op een 

goed doel. De Droomwolk heeft 

een cheque in ontvangst mogen 

nemen van € 535,55: een prach-

tig bedrag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling Activiteitenkalenders: 

In de communicatie naar onze (potentiële) deelnemers heeft De Baan in 

plaats van 1 programmaboekje gekozen voor 3 verschillende activiteitenka-

lenders voor de volgende subgroepen:  

- kinderen & jongeren 

- volwassenen  

- mensen die (begeleid) zelfstandig wonen.  

Op deze manier kunnen mensen gerichter worden benaderd met activitei-

ten die passen bij hun eigen leeftijd en/of niveau.  

Funpop OIG/IHD 

De stichting OID/IHD heeft als doelstelling het bieden van ontspanning en 

vervoer aan mensen met een beperking in de gemeente Velsen en omge-

ving. In 2018 kon een aantal Baandeelnemers met hen mee naar Funpop, 

hét muziekfestival speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Het was weer een geslaagde feestelijke dag vol muziek en dans.  



Benefiet Familie Bingo  

De Benefiet Familie Bingo in december was een groot succes. Een zaal 

vol deelnemers en hun familie deden mee aan een gezellige bingo-

middag in kerstsfeer. Onder het genot van kerstmuffins, drankjes en 

kerstmuziek werd er bingo gespeeld, met veel mooie prijzen. Alle prijzen 

waren gesponsord door organisaties en bedrijven. De entree, drankjes 

en lootjes hebben een bedrag van maar liefst € 811,- opgeleverd.  

Met dit bedrag wordt onze pas gere-

noveerde zaal verder ingericht en nog 

beter geschikt gemaakt voor alle huidi-

ge en nieuwe activiteiten  

 

 

 

 

Zo’n 165 vrijwilligers en stagiaires waren in 2018 actief bij De Baan en 

allemaal zetten ze zich in voor een of meerdere activiteiten.  

Zo’n 35% van de vrijwilligers is 45 jaar of jonger en 65% is ouder dan 45 

jaar. De verhouding tussen jongere en oudere vrijwilligers verschuift 

wat; het aantal 45plussers is nu 5% hoger dan de jaren ervoor.  Van de 

vrijwilligers is 59% vrouw en 41 % man, een verhouding die al langere 

tijd stabiel is. 

In 2018 waren 8 stagiaires actief bij onze activiteiten. Deze stagiaires wa-

ren afkomstig van sociaal/pedagogische- en sportopleidingen aan de Ho-

geschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Leiden en 

CIOS Haarlem.  

 

De daling in het aantal stagiaires heeft te maken met veranderde stage-

voorwaarden, waardoor De Baan als stageplek niet bij alle opleidingen 

(zoals SPH) meer goed aansloot. 

De vrijwilligersadviesraad (VAR) heeft over de bestaande protocollen en 

beleidsstukken van De Baan in 2017 en 2018 advies uitgebracht met voor-

stellen voor kleine, concrete wijzigingen. De stukken zijn daarop in 2018 

herzien. 

Met ons scholingsprogramma voor vrijwilligers en stagiaires dragen we zorg 

voor een zo veilig mogelijke omgeving voor deelnemers en vrijwilligers/

stagiaires. In ons scholingsprogramma kwamen in 2018 de volgende the-

ma’s aan de orde: seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat is een verstan-

delijke beperking, dementie & verstandelijke beperking. Ook hadden vrij-

willigers weer de mogelijkheid zich als BHV-er of EHBO-er te laten opleiden 

of hun vaardigheden te onderhouden door middel van een herhalingscur-

sus. Gemiddeld bezochten 15 vrijwilligers/stagiaires per keer een scholings-

avond.  

In februari werd er een krokusborrel georganiseerd voor de vrijwilligers. 

Naast vooruit- en terugblikken, stond er een gezamenlijke pub quiz op het 

programma en sloten we af met 

een borrel. 

Vrijwilligers 



 

De Baan heeft 5 stromen aan inkomsten, te weten gemeentelijke 

subsidies, deelnemersbijdragen, projecten/fondsenwerving, bijdrage 

zorg en verhuur: 

 

- De Baan heeft in 2018 subsidiegelden ontvangen van 4 verschillen-

de gemeenten (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velsen).  

- Bij De Baan ben je als deelnemer lid (tot wederopzegging) van één 

of meerdere clubs en wordt er een ledenbedrag/contributie betaald. 

Als er wordt meegedaan aan eenmalige activiteiten of een inloopac-

tiviteit, dan wordt er een eenmalige bijdrage betaald.  

- De Baan vraagt elk jaar voor diverse projecten financiële ondersteu-

ning aan bij diverse fondsen.  

- Tevens heeft De Baan wederom de diverse ruimten die De Baan 

heeft verhuurd aan derden.  

 

Fondsen:  

In 2018 werden met fondsengelden o.a. de volgende projecten gere-

aliseerd/voortgezet:  

- De Droomwolk 

- Kenniscafé  

- Zomerproject met vakanties en uitstapjes  

- Huiskamercafé  

Met de financiële steun van alle subsidiegevers, fondsen en dona-

teurs was het mogelijk om in het jaar 2018 weer vele zaken mogelijk 

te maken voor onze doelgroep mensen met een verstandelijke be-

perking. Op onze website zijn de organisaties zichtbaar, die ons fi-

nancieel hebben ondersteund. Via de logo’s kan men doorklikken 

naar hun eigen websites en hier meer lezen over deze organisaties.  
 

Financiën  

 

De lijst is niet volledig, omdat niet elke organisatie er de voorkeur aan 

geeft op deze manier vermeld te worden.  

Via deze weg willen we alle fondsen, donateurs en serviceclubs harte-

lijk danken voor hun financiële bijdrage.  

 

 



Jaarcijfers activiteiten 2018 

Kinderen & Jongeren      

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  45 24 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  246 10 

TOTAAL 291 34 

      

Recreatie & Ontmoeting     

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  81 22 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  708 31 

TOTAAL 789 53 

      

Sport & Ontspanning     

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  163 35 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  7 4 

TOTAAL 170 39 

Kunst & Cultuur      

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  28 11 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  nvt nvt 

TOTAAL 28 11 

      

Hobby's & Cursussen      

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  95 37 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  364 5 

TOTAAL 459 42 

      

De Droomwolk     

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  10 5 

Vakanties en uitstapjes  deelnemers  vrijwilligers 

Uitstapjes incl. Familie Bingo 443 93 

Vakantieweek   57 21 

Tienerweekend 18 4 

Discoweekend 35 17 

Theaterweekend 11 5 

TOTAAL 564 140 



Vrijwilligers en stagiaires in 2018 

Vrijwilligers en stagiaires      

      

vrijwilligers 157   

stagiaires 8   

totaal 165   

      

vrouw 98 59% 

man 67 41% 

      

vrijwilligers 45 of jonger 57 35% 

vrijwilligers 45 + 108 65% 


