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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Het jaar waarin iedereen hoopte op versoepelingen en een terugkeer 

naar normaal, maar we toch het gehele jaar te maken hebben gehad met Corona en veel verschillende maat-

regelen. Het is een jaar waarin vrijwilligers en het team hebben laten zien hoe flexibel, veerkrachtig en creatief 

zij zijn om toch zoveel mogelijk deelnemers van De Baan, Aloha en omwonenden in de Konginnebuurt te ver-

rassen met alternatieve activiteiten, mooie attenties en vooral fijne ontmoetingen.  

Er gebeurde weer veel in 2021. Het bestuur werd versterkt door een nieuw bestuurslid: Conny van Zuijlen.  

De zichtbaarheid van Aloha en De Baan werd vergroot door t-shirts, banners en vlaggen met een nieuw logo. 

Helaas was er tot maart sprake van een harde lockdown. Daarna zijn er weer mondjesmaat clubactiviteiten 

hervat en mooie kinderactiviteiten gestart, die nu nog tweewekelijks plaatsvinden en in iedere schoolvakantie. 

Gelukkig kon iedereen vóór de zomervakantie nog een paar keer naar zijn of haar vertrouwde club.  

In mei werd op de landelijke vrijwilligersdag ’NL Doet’ de buurttuin gerealiseerd met hulp van vele buurtbewo-

ners. Stichting De Baan heeft haar eigen terrein beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de verbinding in 

de buurt en streeft op deze manier naar een meer inclusieve samenleving. Zes keer per jaar komt De Baan met 

buurtbewoners bij elkaar om te bespreken welke activiteiten of initiatieven kunnen worden ondersteund of 

bedacht. De Baan blijft graag aanjager in de verbindende activiteiten in de Koninginnebuurt. 

We zijn trots dat er in 2021 ook gestart is met Aloha Haarlemmermeer. In navolging op Aloha in Kennemer-

land biedt De Baan nu ook eigentijdse activiteiten aan jongeren met een LVB, NAH of autisme in gemeente 

Haarlemmermeer. Gemiddeld vinden er drie Aloha activiteiten per maand plaats en hierdoor is de Aloha  

community voor jongeren met en zonder een beperking aan het groeien in zowel regio Kennemerland als de 

Haarlemmermeer.  

2021 was een jaar waarin mooie nieuwe inclusieve initiatieven en clubs zijn ontstaan, zoals de Buurtsoep, 

BuurtBand en de stamtafel. Een jaar waar veel geschakeld is tussen allerlei snel op elkaar volgende Corona 

regels en waar iedereen probeerde de verbinding met elkaar te behouden. Dat is ook echt goed gelukt. We 

hopen in 2022 vooral dat ook disco’s weer open mogen zijn, zodat De Baan in haar jubileumjaar volop met ie-

dereen kan feest vieren op zijn of haar club. Als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen anderhalf jaar, 

dan is het dat ontspanning, verbinding, cultuur, sport en vrienden zeer kostbaar zijn.  

 

Jony Meekel 

directeur 



Terugblik &  samenwerking 

Het roerige jaar 2021 startte in lockdown. Om toch iets leuks te kunnen bieden aan de deelnemers, konden er 
door deelnemers en buurtbewoners creatieve pakketten worden besteld die aan huis geleverd werden door 
ons. Er waren pakketjes om zelf een schilderijtje te maken en dromenvangers in elkaar te zetten. 

Een andere hit uit de alternatieve activiteiten tijdens de lockdown was de Valentijns-tour door Velsen, Haar-
lem, Heemstede en Bloemendaal. Op 14 februari ging De Baan met een versierde love-bus op pad om gelief-
den of familie van deelnemers te verrassen met een persoonlijke videoboodschap. Deze videoboodschappen 
waren vooraf bij deelnemers opgenomen en gemonteerd.  
 
Daarnaast werd er digitale muziekles en bingo aangeboden en creatieve pakketjes verstuurd. Tevens werden 
samen met dagbesteding ’t Paleis kaartjes gemaakt en verstuurd, waarbij buurtbewoners of deelnemers op 
hun beurt een kaart door konden sturen naar een bekende of onbekende.   

Ook werden er beweegvideo’s opgenomen en op ons YouTube kanaal geplaatst, evenals andere afleveringen 
van Baan TV. 

Na een tijdje konden met name buitenactiviteiten weer rustig aan van start gaan, zoals het wandelen en het 
schaatsen. De Baan organiseerde op de midgetgolfbaan van Woonzorgcentrum De Bodaan in Bentveld een 
aantal zaterdagochtenden met midgetgolf. In groepjes met huisgenoten uit dezelfde woonvoorziening konden 
deelnemers zo op een veilige manier iets leuks ondernemen. 
 
Ook mochten er weer kinderactiviteiten worden georganiseerd, waardoor er in samenwerking met Sport 
Support en Hart Haarlem voor het eerst kinderactiviteiten door De Baan werden georganiseerd in de school-
vakanties, met het thema “een reis om de wereld”. Verder startte er vanaf April een kinderclub voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. Hier kunnen zij leeftijdsgenoten ontmoeten en nieuwe contacten opdoen. Vanuit ouders 
blijkt er behoefte te zijn aan speelkameraden voor hun kind, dat niet altijd vriendjes in de directe omgeving 
heeft. De activiteiten vinden twee keer per maand plaats en zijn laagdrempelig: samen spelletjes doen, een 
goochelaar, theater workshop. 
Ook het jaarlijkse tienerweekend vond weer plaats. Een groep tieners en vrijwilligers verbleef in mei een lang 
weekend in het Strokasteel in Groningen. 
 
Verder was daar in mei 2021 de kick-off van het STERK project. De Baan informeerde en informeert nog 

steeds jongeren met een verstandelijke beperking dat er bij InHolland een STERK in onderwijs project is, waar-

bij zij opgeleid kunnen worden tot ervaringsdeskundige en daarin ook doorstromen naar werk. Er is een mooie 

wisselwerking ontstaan waarin deze jongeren weer andere jongeren met of zonder beperking informeren over 

Aloha.  

 



Het merendeel van de bestaande clubs ging echter nog niet door, totdat er eind mei meer versoepelingen 

werden afgekondigd en de meeste vrijwilligers ook de mogelijkheid hadden gekregen om zich te laten vaccine-

ren.  

De disco activiteiten hebben in 2021 helaas helemaal stilgelegen op de maand september en oktober na. De 

Corona maatregelen, afstandsregel en lockdowns hebben het onmogelijk gemaakt om voor een grote groep 

disco’s te organiseren. 

In de zomer van 2021 is er wederom een Corona bestendig zomeruitjes programma in eigen pand samenge-

steld, waarbij de groepen kleiner waren dan gebruikelijk. Zo konden deelnemers deze zomer meedoen aan 

BBQ, bingo, pannenkoekenfeest en high tea. Buiten de deur waren er in elk geval ook weer enkele uitjes mo-

gelijk: midgetgolf en een film in de Pathé Bioscoop. 

 

Na de zomer konden veel van onze clubs gelukkig het seizoen redelijk normaal starten. 

Het was ook ontzettend fijn dat na een jaar zonder Baanvakantie er in september toch een vakantieweek ge-

organiseerd kon worden. Een groep deelnemers en vrijwilligers gingen samen een week naar een bungalow-

park in Gelderland voor een welverdiende week vakantie. 

Wat een feest dat er in het najaar ook nieuwe clubs zijn gestart voor de volwassenen, zoals de BuurtBands in 

samenwerking met Fort van de verbeelding, SIG, Philadelphia en Dock. Hierbij maken mensen mét en zonder 

beperking samen muziek onder leiding van een ervaren dirigent.  

Daarnaast startte er een stamtafel in ons pand, in samenwerking met Philadelphia, SIG en Albert Heijn. Met 

name mensen met een beperking die (begeleid) zelfstandig wonen vinden hun weg naar deze laagdrempelige 

activiteit. Ze komen hier voor gezelschap, een betaalbare maaltijd en kunnen er  eenvoudige hulpvragen stel-

len aan de ambulante begeleider ter plaatse. De stamtafel is er echter voor iedereen uit de buurt.  

Ontwikkeling Aloha 
De groep deelnemers groeit gestaag en Aloha krijgt steeds meer naamsbekendheid in de regio. 
In 2021 is Aloha Haarlemmermeer begonnen. De aftrap was met een goedbezocht gratis lasergame activiteit 
in Hoofddorp en ook zijn er daarna diverse andere activiteiten georganiseerd. In Haarlemmermeer wordt aan-
sluiting gezocht bij lokale netwerkpartners als Pier K, Ons Tweede Thuis en Sportservice om samen een mooi 
aanbod voor de Aloha jongeren neer te zetten. 
 
In 2021 hebben de fysieke Aloha activiteiten door enkele lockdowns tijdelijk stilgelegen. Online is er in die pe-
riodes wel de mogelijkheid geboden om elkaar te treffen voor bijvoorbeeld een quiz of kerstbingo. Tijdens de 
lockdown kon Aloha wel met een klein groepje buiten kickboksen in de Haarlemmerhout. 



Jongerencentrum Flinty’s van Haarlem Effect was voor Aloha deelnemers al een vertrouwde uitvalsbasis. 
Flinty’s bleek ook een heel geschikte plek om met een klein aantal deelnemers toch veilig bij elkaar te kunnen 
komen, toen de Corona maatregelen dit weer enigszins toelieten. Op deze manier kon er bijvoorbeeld een 
meidenavond plaatsvinden en brainstormden we met een kleine groep over de internationale uitwisseling die 
Aloha met een Belgische jongerengroep gaat doen in 2022. 
 
Toen de Corona maatregelen minder streng werden, hebben we met Aloha weer van alles kunnen doen. Zo 
gingen we bijvoorbeeld lchocolade kunstwerken maken, cocktails maken, bowlen en suppen. 
 
SportSupport denkt regelmatig met Aloha mee; soms door een vakkracht in te zetten of met suggesties voor 

een leuke activiteit, zaal of contactpersoon. Zo bieden zij een mooie aanvulling op ons aanbod voor de Aloha 

jongeren.  

 

Samen met WIJ Heemstede zijn er nieuwe gezamenlijke Aloha activiteiten bedacht en gepland die begin 2022 

van start gaan. Het gaat dan om een maandelijkse chill avond en beweegactiviteiten op de locatie van WIJ 

Heemstede. 

 

Community building 

Ook in 2021 hebben we veel gedaan om samen met buurtbewoners, Dagbesteding ’t Paleis, BUUV, de Wijk-

raad en Haarlem Effect de verbinding met de buurt te behouden en verder uit te bouwen.  

In de buurt zijn dus veel plezierige momenten gecreëerd. De geplande activiteiten konden niet altijd plaatsvin-

den, zoals een wintermarkt en de gebruikelijke koffieochtenden met lezing in ons pand. Met elkaar hebben we 

echter veel vormen kunnen bedenken om toch contact te houden en iets voor elkaar te kunnen betekenen. Zo 

werd het wandelboekje van de Koninginnebuurt (met vier wandelroutes met toelichting) door buurtbewoners 

in samenwerking met Vorm op Maat in elkaar gezet. Dit boekje kan door iedereen gekocht worden bij De 

Baan. Er werden door basisschoolleerlingen Sint Maarten liedjes gezongen op ons plein en de deelnemers van 

dagbesteding ’t Paleis deelden zelfgemaakte traktaties uit aan de kinderen. Een mooi moment van ontmoe-

ting. 

Samen met BUUV, de Wijkraad en ’t Paleis bakten en bezorgden we heerlijke Paaskoekjes bij mensen in de 

buurt. Verder werden er hyacinten aan de deur gebracht bij buurtbewoners die een oppepper konden gebrui-

ken. 

Bak Buren: af en toe bakte ‘t Paleis samen met een buurtbewoner een lekkere taart en verrasten we daar ie-

mand in de wijk mee. Bijvoorbeeld een buurvrouw die vaak de planten op ons plein verzorgt. 

Op ons pleintje werd begin juni de landelijke buitenspeeldag georganiseerd. Toen er een swingende djembé 

workshop werd gegeven, trommelden buurtkinderen en deelnemers van ’t Paleis er samen op los. 

Verder werd dit jaar de BuurtSoep een wekelijks terugkerende activiteit, waar door een aantal  buurtbewo-

ners trouw gebruik van wordt gemaakt. De dagbesteding kookt elke week een andere soort soep en buurtbe-

woners kunnen een kop soep afhalen en een babbeltje maken. 

Naast het ontwikkelen van een buurttuin rondom ons pand is er 

een plan gemaakt voor een beweegtuin en zijn hier fondsen voor 

aangevraagd. Het idee is dat buurtbewoners en deelnemers van 

De Baan in de buurttuin naast ontspanning ook kunnen bewegen 

en elkaar kunnen ontmoeten. Samen met buurtbewoners, Fysio-

therapie De Koningin, SportSupport en familie van Baan deelne-

mers is er nagedacht over welke beweegtoestellen en activitei-

ten hiervoor het meest geschikt zijn  



Corona (extra) activiteiten 

De situatie rondom Corona gooide ook een deel van dit jaar het normale activiteitenprogramma in de war. Er 

zijn 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 activiteiten en acties in 2021: 

 

• Schilder pakketjes aan huis 

• Dromenvanger pakketjes 

• Creatieve pakketjes in de post met kleurplaten en puzzels 

• Brownie bak pakketjes aan huis 

• Valentijns-Tour 

• Online muziek- en zangles 

• Kickboksen in het park 

• Creatieve Sinterklaas wedstrijd. 

• Eetcafé aan huis voor deelnemers en buurtbewoners 

• Kerst bingo online met diverse woonvoorzieningen. 

• Aangepast zomerprogramma in eigen pand. 

• Online quizzen en bingo momenten 

• BuurtSoep  

• BakBuren 

• Baan TV en beweegvideo’s 

Community building activiteiten aan de deur (zie community building) 



Vrijwilligers 

Ook voor de vrijwilligers van De Baan is 2021 nog een jaar met onzekerheid geweest. We dachten eerst dat 

alles weer gewoon zou worden, maar dit bleek toch niet het geval te zijn. Wederom werd er veel flexibiliteit 

en creativiteit gevraagd van iedereen. 

We hebben ook dit jaar geprobeerd zo goed mogelijk met iedereen in contact en overleg te blijven. Normaal 

gesproken krijgen alle vrijwilligersteams van de clubs de gelegenheid om aan het eind van het seizoen samen 

wat te gaan eten. Omdat de horeca in die periode dicht of zeer beperkt open was, hebben we een alternatief 

bedacht. Alle vrijwilligers kregen een picknick pakket dat ze eventueel samen in de buitenlucht konden op-

eten. 

Ook in 2021 hebben we gezien dat er door de Corona situatie niet alleen vrijwilligers afhaken, maar dat er juist 

ook nieuwe mensen hun weg naar vrijwilligerswerk vinden. Zij voelen in deze onzekere tijden juist een extra 

stimulans om iets voor een ander te betekenen.  

Er zijn ook verschillende deelnemers doorgestroomd als assistent vrijwilliger. Zij zetten zich in tijdens activitei-

ten en evenementen op De Baan.   

Scholing voor vrijwilligers heeft in 2021 zeer beperkt plaatsgevonden en uiteindelijk alleen online. Er moest 

een scholingsavond epilepsie geannuleerd worden vanwege lockdown. Er werd in samenwerking met SIG een 

succesvolle online avond georganiseerd over wat nu precies een licht verstandelijke beperking inhoudt. On-

danks dat de scholing digitaal plaatsvond, was er zeker sprake van goede interactie tussen deskundige en de 

vrijwilligers. 

In 2021 zijn er gelukkig weer een aantal stagiaires gestart bij De Baan. Een aantal eerstejaars studenten draai-

en mee bij de clubs. Een derdejaars student loopt een stage waarbij kantoordagen en het mee begeleiden van 

activiteiten gecombineerd wordt. Naast vaste stagiaires zijn er ook meerdere maatschappelijke stages ge-

weest vanuit middelbare scholen in de buurt. Leerlingen kwamen een dag of enkele dagen kennismaken met 

deelnemers met een verstandelijke beperking. Ze deden samen laagdrempelige activiteiten met deelnemers, 



Financiën 

Baan heeft 5 stromen aan inkomsten, te weten gemeentelijke subsidies, deelnemersbijdragen, projecten/

fondsenwerving, bijdrage zorg en verhuur. De Baan heeft in 2021 subsidiegelden ontvangen van 5 verschillen-

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

Bij De Baan ben je als deelnemer lid (tot wederopzegging) van één of meerdere clubs en wordt er een contri-

butie betaald. Als er wordt meegedaan aan eenmalige activiteiten of een inloopactiviteit, dan wordt er een 

eenmalige bijdrage betaald. Bij Aloha kan er eenmalig betaald worden of gebruik worden gemaakt van een 

strippenkaart.  

De Baan vraagt elk jaar voor diverse projecten financiële ondersteuning aan bij diverse fondsen. Groot succes 

zijn de BuurtBand en de buurttuin. Er zijn enkele projecten vanuit 2020 en 2021 uitgesteld (met name door 

Corona) en andere projecten worden (zoals de beweegtuin) pas in 2022 gerealiseerd. In verband met de Coro-

na maatregelen en met instemming van de fondsen zijn deze gelden overgeheveld naar 2022. Mooi resultaat 

is dat dankzij fondsen en subsidies de buurttuin is gerealiseerd en de buurtbands zijn opgericht.  

De inkomsten uit inloop activiteiten van De Baan en de wijk, baropbrengsten en contributie waren in 2021  

lager dan voor maart 2020. Een activiteit als de disco bijvoorbeeld, die wekelijks door gemiddeld 60 mensen 

wordt bezocht, levert normaal veel inkomsten op, maar heeft maar kort kunnen open gaan van september tot 

november in 2021. Tienerdisco en Mix-it disco hebben in 2021 niet plaatsgevonden.  

De Baan heeft besloten om in mei 2021 het contributiegeld van januari tot en met juni 2021 terug te geven 

aan haar deelnemers. Dit vanwege de gemiste club-bijeenkomsten door de lockdowns, de overige Corona-

maatregelen en de weet dat veel deelnemers geen grote beurs hebben.  

Met de financiële steun van de NOW’s, subsidiegevers, fondsen en donateurs was het ondanks Corona moge-

lijk om ook in het jaar 2021 weer alternatieve activiteiten in plaats van de clubactiviteiten aan te bieden. Nog 

mooier was dat er nieuwe clubs zijn gestart, die duurzamer, inclusiever voor mensen uit de buurt en/of met 

een verstandelijke beperking worden georganiseerd.  

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

doorklikken naar hun 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. Via deze weg willen we alle 

fondsen, donateurs en serviceclubs hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage! 



Jaarcijfers activiteiten en vrijwilligers 2021 

Kinderen & Jongeren  deelnemers vrijwilligers 

      

vaste clubs 51 49 

inloop/eenmalig 146 14 

TOTAAL 197 63 

Volwassenen deelnemers vrijwilligers 

      

Recreatie & Ontmoeting     

vaste clubs 63 23 

inloop/eenmalig 166 34 

TOTAAL 229 57 

      

Sport & Ontspanning     

vaste clubs 174 67 

inloop/eenmalig 27 1 

TOTAAL 201 68 

      

Kunst & Cultuur      

vaste clubs 45 10 

inloop/eenmalig 0 0 

TOTAAL 45 10 

      

Hobby's & Cursussen      

vaste clubs 63 25 

inloop/eenmalig 66 2 

TOTAAL 129 27 

      

De Droomwolk     

TOTAAL 2 6 

      

Vakanties en uitstapjes     

Uitstapjes  209 55 

Vakantieweek   57 19 

Tienerweekend 13 2 

Discoweekend 0 0 

Theaterweekend 0 0 

TOTAAL 279 76 

      

Aloha     

TOTAAL 168 22 

      

Corona activiteiten     

TOTAAL 580 5 

      

Community building     

TOTAAL 604 16 

Vrijwilligers en stagiaires   

Vrijwilligers  188 

Stagiaires 7 

TOTAAL 195 


