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Missie en doelstelling
Wat is De Klup
De Klup is een stichting die ondersteuning en activiteiten biedt op het gebied van vrijetijdsbesteding
voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze activiteiten worden zeven dagen in de week aan
zo'n 1000 deelnemers aangeboden. Een klein team van professionals wordt hierin ondersteund door 250
vrijwilligers. De activiteiten zijn divers en er wordt maatwerk geleverd. Er is naschoolse opvang, er zijn
soosavonden, er worden vakantiereizen georganiseerd, er zijn aangepaste cursussen en sportactiviteiten,
op cultureel vlak zijn er diverse klups en er is een eigen dag- en vrijetijdscentrum (SamSam) waar mensen met een lichte beperking terecht kunnen om te eten, te leren en te recreëren. In Gouda staat aan
de Bloemendaalseweg De Kluphoeve, een sfeervolle boerderij waar veel van bovenstaande activiteiten
plaatsvinden. En De Klup heeft een regionale functie; in de gemeenten Schoonhoven, Vlist, Zuidplas,
Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk worden ook activiteiten aangeboden.

Wat doet De Klup
De Klup houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met kwetsbare burgers; mensen met een verstandelijke
beperking. Door deel te nemen aan een van de activiteiten horen zij er weer bij. In een veilige omgeving kunnen zij in hun vrije tijd samen met anderen sportieve of leerzame activiteiten doen. Zo wordt
hun eenzaamheid doorbroken en zo vinden zij een passende invulling van de vrije tijd. Deelnemers zijn
veilig bij De Klup. Verzorgers, familieleden en mantelzorgers kunnen hun zorgtaak op een vaste avond
of een vaste dag uit handen geven. Op deze manier kunnen zij hun zorgtaak volhouden. Door een goede
vrijetijdsbesteding kan een monotoon en geïsoleerd leven worden doorbroken. Dat is ook de reden dat
De Klup naast de vele activiteiten ook cursussen en vakantieweken aanbiedt.
De Klup biedt activiteiten aan kinderen, ouderen, aan deelnemers met een lichte beperking en aan deelnemers met een matige handicap. Een ieder kan een klup vinden waar hij of zij zich thuis voelt. Dat is
belangrijk want in de samenleving staan familie- en verenigingsbanden onder druk. Contact leggen met
anderen, is zeker voor mensen met een verstandelijk handicap, moeilijk. Zij hebben hier hulp bij nodig.
De Klup faciliteert dit proces. Deelnemers die een klup bezoeken, krijgen zo een actief sociaal netwerk
waar ze ook buiten hun vrije tijd veel aan hebben.
De Klup is actief in de wijk in diverse buurtcentra. In de eetcafe's zet De Klup lekkere en betaalbare
maaltijden op tafel. Jaarlijks worden er zo'n 10.000 maaltijden verzorgd, in de eerste plaats voor mensen met een lichte verstandelijke beperking . Maar ook wijkbewoners kunnen aanschuiven; de gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Op
deze manier brengt De Klup mensen met elkaar in contact en komt er dynamiek in hun leven en leefomgeving. Het sociale isolement wordt doorbroken.
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De Klup en de vrijwilligers
De Klup is er dan ook van overtuigd dat iedereen gebaat is bij een samenleving waar niemand buiten de
boot valt. Niet alleen de deelnemers vinden er een sociaal netwerk, ook de vrijwilligers en andere gasten
voelen zich thuis bij De Klup. Zonder vrijwilligers zou De Klup niet kunnen bestaan. De Klup is een vrijwilligersorganisatie in hart en nieren; zij wil vrijwilligers met hun uiteenlopende motivaties en kwaliteiten
samenbrengen en activeren.
Zowel deelnemers als vrijwilligers worden geïnspireerd en krijgen mogelijkheden tot zelfontplooiing. Zo
kan bijvoorbeeld de kans op betaald werk toenemen of krijgt iemand de kans een actieve rol te spelen in
de samenleving. Vrijwilligers en deelnemers werken samen, komen met elkaar in contact en dat maakt
het leven leuker en is een waardevolle bijdrage aan hun leefomgeving.

De Klup en de WMO
De Klup is geworteld in Gouda en omgeving. Zij weet wat er speelt op het gebied van maatschappelijk
welzijn en zorg. In feite doet De Klup al jarenlang wat de intentie is van de Wet Maatschappelijk
Ondersteuning:
1.
Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen zodat zij 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 activiteiten voor ontmoeting, ontspanning of ontplooiing.
3.
Het verhogen van de maatschappelijke inzet, mensen zetten zich naar vermogen actief in voor hulp
aan anderen en de sociale omgeving.
4.
Het bijdragen aan sociaal samenhang, het realiseren, verbeteren of in stand houden van een veilig
sociaal klimaat.
Samenwerking met andere partners in de regio, zoals overheden, zorgaanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties, om het welzijnswerk voor mensen met een verstandelijke beperking in stand
te houden of te verbeteren, is voor De Klup altijd noodzakelijk en wenselijk geweest. Alleen zo kan er
maatwerk worden geleverd omdat er kennis is van de lokale situatie. Daarom is het aanbod van De Klup
ook zo groot en gevarieerd.

Samenvatting
-

-

De Klup is een vrijwilligersorganisatie, die een uitgebreid activiteiten- en begeleidingsaanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking biedt:
- vrijetijdsactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten, waaronder wekelijkse sport- en soosactiviteiten, recreatieve cursussen, ontmoeting en daguitstapjes;
- onder de naam SamSam biedt De Klup activiteiten, begeleiding en dagbesteding voor mensen
met een lichte verstandelijke beperking; de dagelijkse eetcafé's zijn een belangrijk onderdeel van
het activiteitenaanbod;
- naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke
beperking;
- in de zomermaanden is er een aanbod van vakantiereizen en vakantie-dag-activiteiten voor de
doelgroep;
- voor de uitvoering van veel van haar activiteiten beheert De Klup twee eigen centra: Dag- en
vrijetijdscentrum SamSam aan de Bleulandweg 1c te Gouda en Vrijetijdscentrum De Kluphoeve
aan de Bloemendaalseweg 68 te Gouda.
De Klup wil met haar activiteiten deelname aan de samenleving bevorderen en de personen uit de
doelgroep een sociaal netwerk en vangnet bieden.
De Klup speelt in op de ontwikkelingen in de samenleving, waarvan zij met haar activiteiten deel
uitmaakt.
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Statutaire doelstelling van De Klup
In de statuten van Stichting De Klup is de doelstelling als volgt geformuleerd:
“De Klup is een organisatie die ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap vrijetijds- en
vormingsactiviteiten, en ondersteunende en activerende begeleiding verzorgt. Deze activiteiten bevorderen waar mogelijk de participatie binnen de samenleving.
Hierbij stelt de stichting zich tot taak: mensen met een verstandelijke handicap 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 gevarieerd programma
bieden, waarin de elementen ontmoeting, ontspanning en vorming centraal staan. De stichting wil
daarbij deelnemers beschutting en veiligheid bieden waar dat gewenst is en de participatie in de
samenleving vergroten waar dat mogelijk is.
Daarnaast biedt de stichting advies en ondersteuning op het terrein van sport en vrijetijdsbesteding
aan mensen met een beperking of chronische aandoening.

Middelen
De Klup tracht haar doel te bereiken door:
a.
b.
c.

d.

het organiseren van activiteiten, zoals: sportbeoefening, ontspanningsactiviteiten, vormingswerk,
vakantieweken/vakantie-dag-activiteiten;
het bieden van (dag-)opvang en begeleiding voor specifieke groepen binnen de doelgroep;
het scheppen van voorwaarden om de werkuitvoering en het bereiken van de doelstelling mogelijk te maken, waaronder: het exploiteren van een centrum en gebouwen en terreinen ten behoeve van de uitvoering van activiteiten; het aanstellen van personeel dat in het kader van de doelstelling ondersteunend, stimulerend en uitvoerend werkzaam is; het werven, begeleiden en scholen van vrijwillige medewerkers; het in het kader van de doelstelling samenwerken met
(doelverwante) instellingen, groepen en personen; het onderhouden van contacten met en stimuleren en realiseren van communicatie tussen overheidsinstanties, andere instellingen en personen, die zich op soortgelijk terrein bewegen;
alle andere activiteiten welke het bereiken van de doelstelling kunnen bevorderen.”

