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Algemeen Nut Beogende Instelling
Statutaire doelstelling van Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland “De Klup”
De Klup is een organisatie die vrijetijds- en vormingsactiviteiten, ondersteunening en begeleiding verzorgt ten behoeve
van mensen met een verstandelijke beperking. Deze activiteiten bevorderen waar mogelijk de deelname aan de samenleving.
Hierbij stelt De Klup zich tot taak: mensen met een verstandelijke beperking te activeren door middel van sociaal-culturele activiteiten met als doel daarmee de emancipatie en de maatschappelijke participatie te bevorderen.
De stichting wil mede op basis van keuzes en behoeften van deelnemers een gevariëerd programma bieden, waarin de
elementen ontmoeting, ontspanning en vorming centraal staan. De stichting wil daarbij deelnemers veiligheid en
beschutting bieden waar dat gewenst is en de participatie in de samenleving vergroten waar dat mogelijk is.
Voorts biedt de stichting advies en ondersteuning op het terrein van sport, recreatie, vakantie- en vrijetijdsbesteding
aan mensen met een (verstandelijke) beperking.
Afgeleide doelstellingen, beleid dat zich richt op:
1. Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen zodat mensen zoveel mogelijk in staat zijn om voor zichzelf en
hun huishouden te zorgen.
2. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer zodat mensen meedoen aan georganiseerde activiteiten voor ontmoeting, ontspanning of ontplooiing.
3. Het verhogen van de maatschappelijke inzet, wat betekent dat mensen zich naar vermogen actief inzetten voor
hulp aan anderen en de sociale omgeving.
4. Het bijdragen aan sociale samenhang, dit staat voor realisatie, verbetering of instandhouding van een veilig sociaal
maatschappelijk klimaat, meedoen in de buurt, zorg voor elkaar.
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Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Activiteiten
Een overzicht van de activiteiten - het Jaarprogramma - is te vinden op de website van De Klup.

