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Voorwoord 

2020 gaat de boeken in als geen enkel ander jaar. Het jaar begon goed: de clubs gingen zoals gewoonlijk vol en-

thousiasme van start en er werd samen veel plezier beleefd. In maart werd heel Nederland opgeschrikt door het 

Coronavirus. We kregen te maken met de eerste landelijke lockdown. Voor het eerste in de geschiedenis van De 

Baan werden de clubs tot begin juni gesloten, was er geen vakantieweek en konden helaas ook de geplande week-

ends weg en uitjes naar pretpark,  dierentuin of museum niet door gaan.  

De vrijwilligers en het team van De Baan hebben met elkaar heel hard gewerkt om toch als steunpilaar te fungeren 

voor iedereen die verbonden is aan De Baan of in de directe omgeving van De Baan woont. Er werden veel creatie-

ve ideeën bedacht om eenzaamheid te bestrijden, met elkaar in contact te blijven en plezierige momenten te bele-

ven.  

Een greep uit de alternatieve activiteiten tijdens de lockdown zijn de karaoke tour, creatieve pakketjes aan huis, de 

digitale koningsdag bingo, digitale muziekles, high tea aan huis.  

Ook startte De Baan een eigen YouTube-kanaal: Baan TV. Hier hielden we met filmpjes van vrijwilligers en het team 

iedereen op de hoogte en boden we leuke afleiding om naar te kijken.  

In de zomer werden de maatregelen wat versoepeld en in plaats van Baanuitstapjes door het hele land  kon ieder-

een zich inschrijven voor leuke Corona proof zomeractiviteiten in het pand van De Baan. Deze activiteiten werden 

heel goed bezocht.  

Drie clubs zijn in 2020 opgehouden te bestaan, maar gelukkig is er ook een nieuwe Baan-club bijgekomen: bewegen 

op muziek. 

Sinds de zomer is er veel tijd en aandacht besteed aan het verstevigen en uitbouwen van de band met de buurt. In 

Samenwerking met andere partijen zijn er veel leuke acties op touw gezet voor en door buurtbewoners. 

Helaas merkten we dat het coronavirus  zich eind september steeds meer verspreidde. Clubs en Aloha activiteiten 

werden steeds aangepast aan de nieuwe Coronaregels en uiteindelijk moesten we half december opnieuw groten-

deels sluiten.  

We waren er nu echter op bedacht en hadden al allerlei winteractiviteiten voor thuis ingepland, zoals bijvoorbeeld 

het eetcafé aan huis, de kerstbingo, creatieve Sintwedstrijd en het digitale Kenniscafé in samenwerking met het 

LFB.  

Er gebeurde nog meer in 2020. In februari legde Ton Paffen zijn bestuursfunctie als penningmeester neer. In mei 

nam Steven Hauwaerts afscheid als interim directeur en werd hij opgevolgd door Jony Meekel. In juni kwamen 2 

nieuwe bestuursleden het bestuur versterken: Ria Winters en Luc Bos. In september startte Tom Schutte als opvol-

ger van cultureel werker Wilbert Könning.  

 

Het was een bewogen jaar, waarin iedereen zich met veel liefde en inzet heeft hardgemaakt voor het welzijn voor 

iedereen om ons heen.  Hopelijk krijgen we in 2021 het Coronavirus zóver onder controle, dat we weer kunnen ge-

nieten van alle sociale contacten en plezierige momenten met elkaar op de clubs, uitjes en vakanties.  

Jony Meekel 

Directeur 



Terugblik &  samenwerking 

Afscheid en nieuw begin 
Drie clubs besloten na meer dan 20 jaar te stoppen: zwemclub Waterzooi, het stijldansen en de gymclub. Een deel 
van de deelnemers van deze clubs stroomden door naar onze andere zwemclub of de nieuwe beweegclub 
‘bewegen op muziek’ die met succes is gestart. Bij bewegen op muziek dansen deelnemers op muziek en doen zij 
beweegspellen met bijvoorbeeld ballen of andere attributen. Bij het eetcafé is een nieuw team van vrijwilligers ge-
start. Door het Corona-virus heeft er een vernieuwing van deze activiteit plaatsgevonden, namelijk eetcafé aan huis 
voor deelnemers van De Baan en ook voor buurtbewoners. 
 
Nieuwe locatie 
Na de zomer konden de meeste clubs gelukkig weer opstarten, behalve de hobbyclub. Zij konden niet meer terecht 
op hun vertrouwde locatie in Haarlem Noord. Gelukkig werd er in november een nieuw onderkomen gevonden bij 
de Ontmoetingskerk in Schalkwijk.  
 
Ontwikkeling Aloha 
In oktober bestond ons jongerenlabel Aloha, voor jongeren met en licht verstandelijke beperking, 1 jaar! Het was 
een bijzonder jaar vol ontmoetingen, nieuwe vrienden, avontuurlijke en ook heel relaxte activiteiten. We gingen 
cocktails maken, skiën, bowlen, suppen, samen koken en eten, VR gamen, karaoke zingen, boogschieten, paintbal-
len, echt van alles wat. 
Tijdens de Corona lockdown kwam Aloha aan huis, bijvoorbeeld met een high tea box en een cocktail doe-het-zelf 
pakket met instructiefilmpjes. Wat was het fijn om in juni weer voorzichtig samen te starten, met Aloha sportactivi-
teiten in het park.  
De groep deelnemers groeit gestaag en Aloha krijgt steeds meer naamsbekendheid in de regio. 
Verder zijn er plannen gemaakt om met Aloha uit te breiden naar Haarlemmermeer in 2021.  
 
Fris, nieuw en Corona proof 

Ons pand werd van binnen helemaal opnieuw geschilderd, zodat alles er fris uitziet en er weer een behoorlijke tijd 

tegenaan kan.  

Ook richtten we het pand Corona proof in, met zuilen met o.a. ontsmettende hand-gel, looproutes, beschermings-

middelen en vaste zitplaatsen. 

 

De verbouwing en inrichting van dagbestedingsruimte ’t Paleis is afgerond. Er is een robuuste houten balie geko-

men, met kastruimte, koelkast en een goede koffiemachine. Cliënten kunnen hier eten en drinken bereiden voor 

bijvoorbeeld de maandelijkse koffieochtend en in de toekomst voor andere buurtactiviteiten. Daarnaast zijn er 

nieuwe tafels en stoelen gekomen en is de verlichting verbeterd en aangevuld. De dagbesteding is uitgebreid naar 

een tweede zaal in het pand van De Baan in verband met de Corona-maatregelen. Op deze manier kon het gebrui-

kelijke aantal cliënten toch gebruik maken van de dagbesteding, met voldoende afstand tot elkaar en de begelei-

ding. 

De verouderde tillift bij Manege Vosse werd met behulp van fondsengeld en een gift vervangen en onze minder 

mobiele ruiters kunnen zo op een veilige manier hun favoriete sport blijven beoefenen.  

Verder is De Baan de administratieve processen gaan moderniseren en heeft haar telefonische bereikbaarheid ver-

groot door nu ook mobiel bereikbaar te zijn.  



Zomeruitjes 

In andere jaren worden er naast uitjes op eigen locatie ook externe daguitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld 

een pretpark, dierentuin of museum. Voor de zomer van 2020 is er een Corona bestendig uitjesprogramma in eigen 

pand samengesteld, waarbij de groepen kleiner waren dan gebruikelijk en de deelnemers op een vaste plek bleven 

zitten. Zo kon worden meegedaan aan een bbq, pub quiz of filmavond maar ook een high tea, borrel bingo en eet-

café stonden op het programma. De aanmeldingen voor de uitjes liepen erg goed en het was duidelijk merkbaar 

dat deelnemers en vrijwilligers blij waren elkaar weer te kunnen treffen en plezier te hebben. 

Winteruitjes kerstvakantie 

De tweede lockdown was een feit en er lag gelukkig al een uitjes-aan-huis programma klaar. Deelnemers konden 

zich aanmelden voor eetcafé aan huis, thuis kerststukjes maken, online kerstbingo en high tea aan huis. Van deze 

mogelijkheden is goed gebruik gemaakt. 

 

Kenniscafé online 

Aan het begin van de eerste lockdown is het contact met deelnemers van het Kenniscafé vooral verlopen via 

WhatsApp en email. Zo konden mensen toch hun vragen en verhalen kwijt. Later ging het Kenniscafé online. Samen 

met het team van De LFB zijn de bijeenkomsten uitgebreid voorbereid en deelnemers zijn begeleid bij het vinden 

van de weg binnen ZOOM. Soms was er een concreet thema als sport & bewegen en andere keren is vooral ruimte 

geboden om het samen te hebben over wat iedereen op dat moment bezighield. Elkaar treffen en praten bleek het 

allerbelangrijkst. 

 

Disco activiteiten 

Onze wekelijkse discoclub lag sinds maart stil. In september is er een start gemaakt met elke week een andere losse 

activiteit, zoals bingo, een filmavond of creatieve activiteit. Dit bleek voor veel deelnemers en vrijwilligers geen 

langdurige oplossing te zijn voor het gemis van een disco vol bekenden en vrienden met wie je kletst en danst. Er 

wordt dus enorm uitgekeken naar het moment dat de disco weer kleinschalig mag starten. 

Community building 

Sinds de zomer hebben we veel gedaan om samen met buurtbewoners, Dagbesteding ’t Paleis, BUUV, de Wijkraad 

en Haarlem Effect de verbinding met de buurt te behouden en verder uit te bouwen. Ook in de buurt zijn dus veel 

plezierige momenten gecreëerd. De geplande activiteiten konden niet altijd plaatsvinden, zoals een winter kerst-

markt en de gebruikelijke koffieochtenden met lezing in ons pand. Met elkaar hebben we echter veel vormen kun-

nen bedenken om toch contact te houden en iets voor elkaar te kunnen betekenen. Zo werd er gekookt voor de 

buurt, werden er borrelpakketjes in de buurt uitgedeeld en tijdens de week van de eenzaamheid werden er fruit-

boxen aan huis gebracht.  



SportSupport 

De samenwerking met SportSupport is verder uitgebouwd. SportSupport kan ons activiteitenprogramma goed aan-

vullen door expertise van hun vakkrachten in te zetten. Zij bieden  de Aloha deelnemers leuke beweegactiviteiten. 

Toen we in juni 2020 weer voorzichtig gingen starten, waren sport- en spel middagen in het park met SportSupport 

een ideale activiteit om elkaar te treffen op een veilige manier. 

Wij Heemstede 

In samenwerking met WIJ Heemstede stonden Aloha activiteiten in De Luifel gepland, die helaas niet allemaal door-

gang konden vinden, zoals een high tea middag met Pasen. De DJ cursus voor Aloha deelnemers heeft deels plaats-

gevonden totdat de tweede lockdown roet in het eten gooide. 

Disco Mix-it heeft in het najaar wel een start kunnen maken, maar heeft daarna grotendeels stilgelegen. 

Flinty’s 

Jongerencentrum Flinty’s is voor een aantal Aloha activiteiten inmiddels een vertrouwde uitvalsbasis: we organise-

ren hier een activiteit of gebruiken de locatie als verzamelplaats. Flinty’s bleek een heel geschikte plek om met een 

klein aantal deelnemers toch veilig bij elkaar te kunnen komen, toen de Corona maatregelen dit weer toelieten. Op 

deze manier kon er bijvoorbeeld een workshop sushi maken en tapas maken plaatsvinden en ging er een graffiti 

workshop van start, die helaas voortijdig eindigde vanwege de tweede lockdown. 
 



Corona (extra) activiteiten 

De komst van Corona gooide het normale activiteitenprogramma compleet in de war. Er zijn veel alternatieve  

activiteiten bedacht en in gang gezet om in contact te blijven met deelnemers en vrijwilligers en hen een fijne tijd  

te bezorgen. 

 

Hieronder een lijst van de activiteiten en acties in 2020: 

• Creatieve pakketjes per post naar woonvoorzieningen met kleurplaten, puzzels enz. 

• Zomerpakketjes per post naar (begeleid) zelfstandig wonende deelnemers, met leuke zomergadgets en een 

kaartje erin. 

• BaanTeam ging Paaseitjes verstoppen in de tuin van woonvoorzieningen 

• Karaoke Tour langs woonvoorzieningen door BaanTeam. 

• Kunstwedstrijd voor deelnemers: Kunst op z’n Oost West Thuis Best: deelnemers konden foto’s van kunstwer-

ken of kleurplaten insturen met het thema: Oost West Thuis Best. De prijswinnaars kregen aan de deur een 

beker uitgereikt. 

• Pakketjes aan de deur met wat creatiefs en wat lekkers om een grote woning in quarantaine een hart onder 

de riem te steken. 

• Koningsdag bingo op Baan TV en bingokaarten vooraf in de post naar woonvoorzieningen. 

• Soep op je stoep: vers gemaakte stoep bezorgd bij woonvoorzieningen met een gezellig praatje aan de deur. 

• Creatieve Sintwedstrijd: deelnemers konden knutselwerken en gedichten insturen en de Sint ging Corona 

proof langs de deur bij de prijswinnaars om iets lekkers te brengen. 

• Eetcafé aan huis 

• Kerst bingo online met diverse woonvoorzieningen. 

• Baan Keycoards met kaartje per post naar alle deelnemers. 

• Aangepast zomerprogramma in eigen pand. 



Vrijwilligers 

Ook voor de vrijwilligers van De Baan is 2020 een vreemd en ontwrichtend jaar geweest. Voor hen is  de vanzelf-

sprekende structuur van hun vrijwilligerswerk tijdelijk weggevallen. De Baan heeft geprobeerd met zoveel mogelijk 

vrijwilligers goed in contact te blijven. Het is uiteraard een uitdaging om met elke vrijwilliger individueel in verbin-

ding te blijven. We hebben vrijwilligers kaartjes gestuurd, gebeld, hen met een kleine kerstattentie bedankt voor 

hun inzet en vindingrijkheid en hen nieuwsbrieven gestuurd om ze op de hoogte te houden van de situatie bij De 

Baan. 

Naast alle acties vanuit het team van De Baan, hebben vrijwilligers vanuit hun clubs veel steun en gezelligheid ge-

bracht bij deelnemers thuis: zo was er taart aan huis, lieve kaartjes, belrondjes, paaseitjes aan huis, kookpakketten 

met recepten, een fotopuzzel met foto van de club, fotocollages, online disco, etc. 

Het aantal vrijwilligers is in vergelijking met het jaar ervoor afgenomen. Deels is dit veroorzaakt doordat enkele 

clubs zijn opgehouden te bestaan, los van Corona. Verder is er altijd enig verloop vanwege verhuizing, ziekte of  

andere privé omstandigheden. De lockdown is bij een klein aantal vrijwilligers een periode van bezinning geweest, 

waarna de conclusie was dat het vrijwilligerswerk nu even minder prioriteit krijgt in hun leven. 

 

Verder is 2020 een jaar geweest waarin weinig nieuwe vrijwilligers zijn gestart. De activiteiten hebben een behoor-

lijke tijd stil gelegen. Stagiaires zijn op een enkeling na niet van start gegaan. Het vrijwilligersfeest dat in de planning 

stond voor juni, kon helaas geen doorgang vinden. Wel worden er alvast globale plannen gemaakt voor het 50-jarig 

jubileum in 2022. 

 

Scholing voor vrijwilligers heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Wel zijn er in samenwerking met SIG en STG al plan-

nen gemaakt voor gezamenlijke scholingsavonden in 2021.  



Financiën 

De Baan kent 5 inkomsten-stromen: gemeentelijke subsidies, deelnemersbijdragen, projecten/fondsenwerving, 

bijdrage zorg en verhuur: De Baan heeft in 2020 subsidiegelden ontvangen van 4 verschillende 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 inloopactiviteit, dan wordt er een 

eenmalige bijdrage betaald. Dat kan vanaf 2020 ook per pin. Sinds september 2020 kunnen deelnemers voor Aloha 

activiteiten via de website van Aloha betalen. We hopen op deze manier de klantvriendelijkheid te vergroten.  

De Baan vraagt elk jaar voor diverse projecten financiële ondersteuning aan bij diverse fondsen. Dit jaar waren er al 

verschillende fondsen voor het zomerproject & Aloha aangevraagd. In verband met de Corona maatregelen en met 

instemming van de fondsen zijn deze gelden doorgeschoven naar 2021. Er werden in 2020 ook fondsen benaderd 

voor Corona acties vanuit De Baan en aanschaf van materialen voor het Corona proof maken van het gebouw.   

De inkomsten uit inloopactiviteiten van De Baan & de wijk, baropbrengsten, zorgbijdragen, verhuur  en contributie 

waren in 2020 heel veel lager dan gebruikelijk. Een activiteit als de disco bijvoorbeeld, met gemiddeld 60 wekelijkse 

bezoekers, levert veel inkomsten op en is sinds 12 maart niet meer georganiseerd in verband met de Corona maat-

regelen.  

Met de financiële steun van alle subsidiegevers, fondsen en donateurs was het ondanks Corona mogelijk om in het 

jaar 2020 weer veel activiteiten te kunnen organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking: bij hen 

thuis, op externe Corona proof locaties en bij De Baan. Vaak gebeurde dit op aangepaste wijze en met minder deel-

nemers dan normaal. Tevens hebben we van de bijdragen van de fondsen dromen kunnen laten uitkomen, de tillift 

op Manege Vosse kunnen vervangen, laptops kunnen aanschaffen voor de computerclub en Aloha en in ’t Paleis 

een huiskamer kunnen creëren die nu ook aantrekkelijk is voor de buurt en voor de dagbesteding op onze locatie.   

Op onze website zijn de organisaties te zien, die ons financieel hebben ondersteund. Via de logo’s kan men door-

klikken naar hun websites en hier meer lezen over deze organisaties. De lijst is niet volledig, omdat niet elke organi-

satie er de voorkeur aan geeft op deze manier vermeld te worden. Via deze weg willen we alle fondsen, donateurs 

en serviceclubs hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage! 



Jaarcijfers activiteiten en vrijwilligers 

Kinderen & Jongeren  deelnemers vrijwilligers 

      

vaste clubs 57 49 

inloop/eenmalig 139 55 

TOTAAL 196 104 

      

Volwassenen deelnemers vrijwilligers 

      

Recreatie & Ontmoeting     

vaste clubs 72 30 

inloop/eenmalig 235 37 

TOTAAL 307 67 

      

Sport & Ontspanning     

vaste clubs 186 70 

inloop/eenmalig 0 0 

TOTAAL 186 70 

      

Kunst & Cultuur      

vaste clubs 18 7 

inloop/eenmalig 0 0 

TOTAAL 18 7 

      

Hobby's & Cursussen      

vaste clubs 83 36 

inloop/eenmalig 215 3 

TOTAAL 298 39 

      

De Droomwolk     

inloop/eenmalig 1 5 

TOTAAL 1 5 

      

Vakanties en uitstapjes     

Uitstapjes  168 45 

Vakantieweek   0 0 

Tienerweekend 0 0 

Discoweekend 0 0 

Theaterweekend 0 0 

TOTAAL 168 45 

      

Aloha     

TOTAAL 131 14 

      

Corona activiteiten     

TOTAAL 1703 25 

      

Community building     

TOTAAL 259 16 

*  
Een groot gedeelte van de langlopende activiteiten heeft een 
deel van het jaar stilgelegen vanwege de Corona maatrege-
len. Er is gerekend met het aantal deelnemers dat gedurende 
betere tijden in het jaar gewoon lid was. Bij inloop/
eenmalige activiteiten zijn alleen deelnemers en vrijwilligers 
meegerekend als de activiteiten daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden. 

**  
Meerdere clubs zijn gedurende het jaar opgehouden te be-
staan: gym, dansen en 1 van de zwemclubs. De betreffende 
vrijwilligers en deelnemers waren in 2020 nog actief en zijn 
daarom meegerekend, maar dit kan van invloed zijn op het 
aantal deelnemers en vrijwilligers in 2021. 

Vrijwilligers en stagiaires     

    

vrijwilligers ** 194 

stagiaires 11 

TOTAAL 205 


