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Voorwoord 

Bij Stichting De Baan stond 2019 in het teken van ‘reuring’.  
 
Door de ontwikkeling van dagbesteding ’t Paleis, in samen-
werking met Stichting Philadelphia, was het overdag plots een 
stuk drukker en nog gezelliger bij De Baan. 
Verder zat de verhuur van ons pand in de lift en kwamen er 
daardoor meer bezoekers over de vloer.  
De paardrijlessen van de SPGK werden officieel een onderdeel 
van De Baan. 
Daarnaast startten we Aloha, met extra jongeren-activiteiten 
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een span-
nende ontwikkeling met als belangrijkste doel om meer, nieu-
we en vooral jonge deelnemers en vrijwilligers bij De Baan te 
betrekken. Die ontwikkeling zorgde ook voor nieuwe samen-
werkingspartners.  
Tegelijkertijd gingen de bestaande clubs en activiteiten met 
onverminderde energie en plezier door! Dansen, toneel, han-
denarbeid, koken, vakanties, bewegen,…  
Maar vooral elkaar ontmoeten en samen zijn.  
 
Er zat geen saaie dag bij! 
 
Met vriendelijke groet, 

Steven Hauwaerts directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van de vele vaste clubs die de basis vormen van De Baan, worden er 
hier enkele uitgelicht waar bijzondere ontwikkelingen waren. 
 
SPGK 
Met ingang van juli is de Stichting Paardrijden Gehandicapten Kenne-
merland opgeheven en vallen de ruiters, vrijwilligers en instructeurs 
officieel helemaal onder De Baan. We zijn heel blij met deze mooie 
club, die de ruiters zowel lichamelijk als sociaal veel positiefs biedt.  
 
Logeer Probeer 
Voor sommige tieners en hun ouders is een heel weekend op stap gaan 
met ons Tienerweekend nog te spannend. Speciaal voor hen is dit jaar 
gestart met Logeer Probeer. Hierbij gaat een klein groepje tieners 1 
nacht uit logeren, inclusief een gezamenlijk diner op de eerste avond 
en een leuke activiteit op dag twee. Logeer Probeer wordt aangeboden 
in samenwerking met WIJ Heemstede. 

Terugblik en samenwerking 



Roeien 

In samenwerking met Koninklijke 

Roei & Zeilvereniging Het Spaar-

ne kon De Baan in het voorjaar 

een gratis roeiactiviteit aanbieden 

aan deelnemers. Een klein groepje 

deelnemers deed mee aan een 

clinic en mocht proeven van een 

avontuurlijke middag roeien. 

 

Winter Efteling daguitstap 

Naast de gebruikelijke, goedbe-

zochte zomeruitstapjes werd er  

in januari een winterse daguitstap 

georganiseerd. Met een bus vol 

deelnemers en vrijwilligers werd 

met veel plezier de Winter Efteling bezocht. We zien ook dit jaar 

weer deelname van jongere deelnemers vanuit Baan tiener-

activiteiten, die hun weg vinden naar de uitstapjes. 

’t Kookdiner 
De kookcursus die voorheen in samenwerking met WIJ Heemstede 
werd aangeboden, is verplaatst naar een nieuwe, voordeligere locatie in 
Haarlem Noord. Daarnaast zijn er extra deelnemers bijgekomen, waar-
door de activiteit een gezonde doorstart kon maken. 
 
Schilderclub Kunstbaan 
Onze kleinschalige schilderclub is wegens een langdurig tekort in het 
vrijwilligersteam helaas opgehouden te bestaan. 
 
Disco Weekend 
Disco Eksjun heeft met het jaarlijkse discoweekend over de landsgren-
zen heen gekeken. Antwerpen was de bestemming, waar een flinke 
groep deelnemers en vrijwilligers een zeer geslaagd weekend met el-
kaar doorbrachten. 
 
GayOkay 
De ontmoetingsgroep heeft te maken met bescheiden deelnemersaan-
tallen bij hun activiteiten. Met het aanhalen van de samenwerking met  
andere Gay Cafés in Noord Holland (Alkmaar, Amsterdam en Zaandam) 
zorgen we dat meer gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. 
 

Theatergroep Klapstuk 
Klapstuk speelde na enkele jaren voorbereiding de voorstelling Abeltje, 
een bewerking naar het boek van Annie M.G. Schmidt. Er werden door 
de 13 acteurs in totaal 6 succesvolle voorstellingen gespeeld, in thea-
ters in IJmuiden, Haarlem en Amsterdam. 
 

 



Dagbesteding ’t Paleis  

In januari is deze nieuwe dagbestedingsplek voor mensen met een ver-

standelijke beperking geopend in het pand van De Baan. Stichting Phila-

delphia en Stichting De Baan werken hierbij samen. De vrijwilligers ko-

men vanuit De Baan en Philadelphia draagt zorg voor de vakkrachten en 

de inhoudelijke aansturing van de dagbesteding. ’t Paleis biedt 5 dagen 

per week dagbesteding.  

Bij  ’t Paleis wordt gekeken naar de talenten van de cliënten en wat ze 

graag willen leren. Verder vinden we duurzaamheid belangrijk. Daarom 

benut ’t Paleis het liefst hergebruikte materialen bij het maken van de 

cadeau-artikelen en worden tweedehands meubels opgeknapt voor een 

tweede leven. 

 

Verbinding met de Koninginnebuurt 

Met ’t Paleis willen we graag een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn en 

zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de Koninginnebuurt. Enkele 

voorbeelden hiervan:  

- Het onkruidvrij houden van een kleine parkeerplaats in de buurt. 

- De aanwezigheid van ’t Paleis met een marktkraam bij een wijkfestival. 

- ’t Paleis bakt taarten die bij de maandelijkse buurtkoffieochtend geser-

veerd worden aan buurtbewoners. 

Ook los van dagbesteding ’t Paleis vindt De Baan het belangrijk om een 

rol in de buurt te kunnen spelen en in ons pand een plek te bieden aan 

buurtactiviteiten of -initiatieven.  

Voorbeelden hiervan:  

- Ondernemersmarkt voor ondernemers uit de wijk. 

- Maandelijks muziek maken voor buurtbewoners. 

- Koffie ochtenden met lezing. 

 

 

 

 

 

 

 



Jongeren community ALOHA 

De Baan heeft in 2019 Aloha gelanceerd. Aloha is een nieuwe communi-

ty waarin jongeren van ± 17 tot 27 jaar met een licht verstandelijke be-

perking eindelijk alles kunnen doen wat voor hun leeftijdsgenoten heel 

normaal is. Maar dan wel in een veilige omgeving, in hun eigen tempo 

en met begeleiding waar nodig is. Aloha is fris, jong en vernieuwend. 

Van een workshop vloggen of cocktails maken, tot paintballen, boog-

schieten en samen koken. Alles kan bij Aloha, voor de prijs van een bios-

coopkaartje.  

We werken onder andere samen met organisaties als Flinty’s, Sport-

Support, WIJ Heemstede en Haerlems Bodem.  

Flinty’s is voor een aantal Aloha activiteiten de uitvalsbasis: we organi-

seren hier een activiteit of gebruiken de locatie als verzamelplek.  

SportSupport biedt een mooie ondersteuning van ons activiteitenpro-

gramma door expertise van hun vakkrachten in te zetten. Zij kunnen de 

deelnemers van Aloha avontuurlijke beweegactiviteiten bieden en hun 

netwerk aan contacten beschikbaar stellen. 

Met WIJ Heemstede organiseren we Aloha activiteiten in De Luifel in 

Heemstede, zoals het Lancerings-Minifestival in oktober. 

In samenwerking met Haerlems Bodem bieden we een vlog cursus aan 

voor de Aloha jongeren. 

Meedoen bij Aloha is makkelijk en laagdrempelig. We werken met een 
10-rittenkaart waarmee jongeren alle activiteiten kunnen uitproberen. 
Voor wie Aloha liever eerst één keer wil uitproberen, is er een los 
kaartje te koop. Voor deelnemers met een HaarlemPas bieden we een 
korting. 
 

 

In 2019 werden de volgende scholingsmogelijkheden aangeboden: BHV, 
reanimeren & AED en ‘Wat is een verstandelijke beperking?’ 
 
Er hebben 14 jongeren stage gelopen bij De Baan, onder andere vanuit de 
opleidingen CIOS, Social Work en CMV.  
 
Er is een start gemaakt met het actualiseren van oude VOG’s. De Baan wil 
hiermee zo goed mogelijk zorg dragen voor een veilige manier van werken 
en recreëren voor iedereen. 
 
Als bedankje voor hun inzet bij De Baan kregen vrijwilligers aan het eind 
van het seizoen de jaarlijkse bijdrage om samen een hapje te eten.  
Tussentijds werden vrijwilligers verrast met een 
koffie/taart-bon om te besteden bij Jansje:  
cadeauwinkel en lunchroom gerund door  
mensen met een verstandelijke beperking.  

Vrijwilligers 

Begin maart organiseerden we een 
vrijwilligersborrel. Er werd samen ge-
geten, ervaringen uitgewisseld  en er 
was een gezamenlijke activiteit. Deze 
keer gingen we in teams aan de slag 
om verschillende ruimtes in ons pand 
om te toveren tot escape room. Elk 
team ging vervolgens de uitdaging aan 
om uit de escape room van een ander 
team te ontsnappen. 



 

Na de uitdiensttreding van de boekhouder is De Baan in 2019 overge-
stapt op een digitaal boekhoudsysteem. Er wordt sindsdien gewerkt 
met een administratiekantoor op afstand. 
 
De Baan heeft 5 stromen aan inkomsten, te weten gemeentelijke 

subsidies, deelnemersbijdragen, projecten/fondsenwerving, bijdrage 

zorg en verhuur: 

 

- De Baan heeft in 2019 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.  

- De inkomsten uit verhuur van ruimtes zijn toegenomen in 2019. 

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

teurs was het mogelijk om in het jaar 2019 weer veel activiteiten te 

kunnen organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Op onze website zijn de organisaties te zien, die ons financieel heb-

ben ondersteund. Via de logo’s kan men doorklikken naar hun websi-

tes 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 bedanken voor hun financiële bijdrage! 

 

 



Jaarcijfers activiteiten 2019 

Kinderen & Jongeren      

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  66 53 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  176 6 

TOTAAL 242 59 

      

Recreatie & Ontmoeting     

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  74 28 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  685 36 

TOTAAL 759 64 

      

Sport & Ontspanning     

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  187 65 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  11 4 

TOTAAL 198 69 

Kunst & Cultuur      

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  26 11 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  nvt nvt 

TOTAAL 26 11 

      

Hobby's & Cursussen      

vaste clubs deelnemers vrijwilligers 

  90 35 

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  402 3 

TOTAAL 492 38 

      

De Droomwolk     

inloop/eenmalig deelnames vrijwilligers 

  3 5 

Vakanties en uitstapjes  deelnemers  vrijwilligers 

Uitstapjes incl. Efteling 466 96 

Vakantieweek   57 17 

Tienerweekend 15 4 

Discoweekend 31 17 

Theaterweekend 13 5 

TOTAAL 582 139 



Vrijwilligers en stagiaires in 2019 

Vrijwilligers en stagiaires      

      

vrijwilligers 162  

Vrijwilligers paardrijden 29   

stagiaires 14   

totaal 205   

      

vrouw 131 64% 

man 74 36% 

      

vrijwilligers 45 of jonger 71 35% 

vrijwilligers 45 + 134 65% 


