
Verslag 2018 bestuur en directie

Do ut es
De romeinen brachten het al onder woorden. 
Do ut es: Ik geef zodat jij geeft.  

In het overleg hoe het vrijwilligersbeleid vorm te geven 
kwam dan ook herhaaldelijk  terug: Iedereen komt wat halen 
bij De Klup. Het mooie is dat De Klup veel te geven heeft. 

Organisatie
Het hart van de organisatie zijn de vrijwilligers. De beroeps-
krachten bewaken de continuïteit, de kwaliteit en ondersteu-
nen de vrijwilligers waar dat nodig is. Het bestuur, onbezoldigd, 
zorgt voor de regie, de directie is de brug tussen het bestuur en 
de beroepsorganisatie en de vrijwilligers.

Het bestuur bestond in 2018 uit:
J.G.J.M. van Eijkelenburg-Brands  (waarnemend) Voorzitter en secretaris

H.C. Jansen               Penningmeester tot 01-06-2018

S.J. Hamersma               Penningmeester vanaf 01-06-2018

J. Reedijk-Soffers   Bestuurslid 

J. Geurdes   Bestuurslid

G. Gravensteijn   Bestuurslid

De directie bestond in 2018 uit:
L.W. Hazenbosch             Algemeen directeur 

H.M.A Spruijt              Financieel directeur

Per 1 januari 2019 is dhr. Hazenbosch opgevolgd 
door mevr. J. de Ruiter als Algemeen directeur.

Directie
“Leuk mens”,  dacht Anne, al jaren 
vrijwilliger bij De Klup. Maar stagiai-
re? Dat geloofde ze niet. Dit was an-
ders. Ze kreeg gelijk. Nog geen jaar 
later was de stagiaire de nieuwe di-
recteur van De Klup. Anne heeft wel 
gevoel voor kwaliteit. 
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Doelstelling en beleid
Velen kennen De Klup als organisatie die zich inzet voor men-
sen met een verstandelijke beperking. In het 47-jarig bestaan 
van De Klup is dit onveranderd gebleven en gaat ook niet ver-
anderen. De manier waarop is natuurlijk wel aan verandering 
onderhevig. Steeds meer zoeken we de verbinding met andere 
groepen in de samenleving. De uitdaging van de gemeente 
Gouda om onze deskundigheid ook in te zetten voor andere 
groepen past dan ook wonderwel in de aanpak van De Klup. 
Globaal zijn de prioritaire groepen benoemd: ouderen, mensen 
die eenzaamheid kennen, de verborgen groep LVB-ers (LVB: 
licht verstandelijk beperkt). Accent kwam in 2018 te liggen op 
de positie van de vrijwilligers. Bij De Klup gaat het vooral om 
doen. Voor doen zijn veel handen nodig. De vrijwilligers leveren 
die en vormen dan ook het hart van de organisatie. Daarnaast 
zien we steeds nadrukkelijker dat De Klup een schakel is in een 
keten van organisaties die de zorg hebben voor mensen die wat 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit vergt samenwerking. 
Nu liepen we daar al nooit voor weg, maar zien we wel dat dit 
nadrukkelijker de organisatie binnen komt. Het project Brug-
genbouwers is hier een aansprekend voorbeeld van.

Financiën
De directie presenteerde in een financieel verslag een tekort 
van ca. € 58.000,-. Dat is op een begroting van in totaal 
ca. € 1,1 miljoen geen sinecure. 

Wat was er aan de hand? 
In voorgaande jaren zijn er reserves opgebouwd. Binnen De 
Klup zien we drie soorten. Bestemmingsreserves: Dit bedrag 
van ca. € 60.000,- is bestemd om straks De Klupbus te vervan-
gen, inventaris en kantoorapparatuur op orde te houden. 
Daarnaast is er een bedrag van ca. € 82.000,-. Dit vermogen 
houdt De Klup aan om investeringen en vorderingen te finan-
cieren. Als derde post was er per 1 januari 2018 een bedrag 
van ca. € 80.000,- dat diende om een extra impuls te geven aan 
nieuw beleid. In de begroting van 2018 was afgesproken dat uit 
deze voorziening € 35.000,- besteed mocht worden. Deze be-
steding, heeft plaats gevonden en daarnaast is er ca. € 23.000,- 
meer uitgegeven dan er is binnen gekomen. Deze tegenvaller 
zat vooral in achterblijvende inkomsten. Zo zijn de vervoersta-
rieven die gekoppeld zijn aan de beschikkingen dagbesteding 
en NSO drastisch verlaagd door de gemeente. Hierdoor kwam 
meer dan € 30.000,- minder binnen dan begroot.

 

Eigen vermogen 
per 31 december 2018
Financieringsreserve 82.000
Bestemmingsreserve 60.000
Ontwikkelingsreserve 39.000
Totaal                                     181.000

Inkomsten 1.142.000

Bestedingen
Personeel 796.000
Huisvesting 121.000
Organisatie 58.000
Uitvoering  225.000
Totaal  1.200.000

Tekort 2018  58.000 
(waarvan voorzien 35.000) 
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In de begroting 2019 is er alles aan gedaan om te voorkomen 
dat ons eigen vermogen verder onder druk komt te staan. 

In 2018 kon De Klup voldoen aan haar financiële verplichtin-
gen. Er waren voldoende liquide middelen beschikbaar om de 
salarissen en rekeningen te betalen. Voor 2019 is voorzichtig-
heid geboden. De inkomende geldstroom komt soms op een 
later tijdstip binnen dan het moment dat De Klup de salarissen 
en belastingen moet betalen. Dit vergt dus meer dan voorheen 
een scherp en waakzaam oog.

Naschoolse Opvang (NSO)
Ook in 2018 zagen we groei bij de NSO. De medewerkers ble-
ven even enthousiast, maar zien wel de werkdruk toenemen. 
Het verlangen van de overheid om grip te krijgen op proces-
sen neemt telkens een beetje toe. Rapportages, verlengen van 
indicaties, multidisciplinair overleg. Het onderstreept dat de 
NSO meer is dan een simpele oppascentrale. De NSO wil in een 
veilige en herkenbare omgeving echt iets toevoegen aan de 
kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Net als overal verschillen de kinderen van elkaar. Bij de NSO zijn 
deze verschillen vaak groter en is wat je van de kinderen kunt 
vragen kleiner. Sommige kinderen hebben baat bij een prikkel-
arme omgeving terwijl andere juist de uitdaging nodig hebben. 
Dat vergt nogal wat van de beroepskrachten. 
De Klup voelt de verantwoordelijkheid voor deze groep en 
heeft daarom nadrukkelijk een vierogen-principe. De doelgroep 
brengt nu eenmaal met zich mee dat er onverwachte reacties 
zijn. Het is dan goed te weten dat er een collega in de buurt is 
die je kan ondersteunen. Naast het vierogen-principe is er voor 
gekozen dat die ogen van beroepskrachten moeten zijn. Alleen 
dan is kwaliteit en eenheid van handelen te garanderen. 

Buurtkinderen
Intern zijn we het er nog niet over eens. Kinderen uit de buurt 
zien onze tuin met draaimolen, trampoline en schommels. Dat 
lijkt hen ook wel wat. Een enkele keer spelen ze dan ook in de 
tuin terwijl de NSO open is. We hinken op twee gedachten. Het 
is goed als kinderen uit verschillende milieus en met een an-
dere aanleg of cultuur elkaar ontmoeten. Het roept ook vragen 
op over de haalbaarheid. Hoever kan deze versmelting gaan 
zonder dat de kinderen van de NSO in de verdrukking komen. 
En, dit is Nederland, hoe zit het met de aanspreekbaarheid van 
de buurtkinderen. Over aansprakelijkheid hebben we het dan 
nog niet eens gehad.

Financiën 
In 2018 zijn er afspraken gemaakt 
over de vergoeding per dagdeel per 
kind voor een periode van 3 jaar. 
De Klup ontvangt een vergoeding 
per kind. In de tijd gezien zijn de 
inkomsten dan ook variabel. De in-
zet van beroepskrachten is minder 
flexibel. Een vaste arbeidsovereen-
komst kunnen we niet, en gelukkig 
maar, per week opzeggen. Dus ook 
hier: een scherp en waakzaam oog.

Waterballet
Vier buurmeisjes verzamelen zich 
bij het hek. Donkere ogen stralen 
“please”. In onze tuin kreten van 
opwinding als er weer iemand 
de volle laag uit een waterpistool 
krijgt. Anne twijfelt. Mogen de kin-
deren meedoen aan het waterbal-
let van de NSO? 
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Dagbesteding
Een aantal van onze bezoekers heeft een indicatie dagbeste-
ding. Dat betekent dat De Klup een vergoeding krijgt voor de 
opvang en begeleiding. Het aanbod in de regio voor dagbeste-
ding is ruim en divers. 
Veel van onze bezoekers zien in De Klup een soort tweede 
thuis, een tweede familie. Van ’s morgens 10 tot 8 uur in de 
avond kun je er terecht. Mee eten, als je dat wil, maar vooral 
ook meedoen. In de ogen van De Klup zijn deze bezoekers geen 
consumenten waar we de koffie voor inschenken. We probe-
ren de bezoekers tot actie te verleiden. Natuurlijk ieder bin-
nen zijn eigen mogelijkheden. Een collega beschreef het eens 
als bezoek die je thuis ontvangt. Iedereen is welkom, maar je 
helpt wel mee na afloop van het samenzijn met opruimen. Dit 
beroep op initiatief en zelfredzaamheid draagt er aan bij dat 
mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen zonder 
daar te verpieteren. De gemeente strooit niet onbeperkt met 
indicaties dagbesteding. Er is dan ook altijd wel wat bijzon-
ders aan de hand met deze bezoekers. Een vaardigheid van de 
beroepskrachten is dan ook het tijdig onderkennen van proble-
men. Ook in het leven thuis. Dit vergt afstemming met andere 
partijen die betrokken zijn met de bezoekers. Naast familiele-
den zijn dit vaak de officiële zorgaanbieders.

Klups
Je ziet het al aan de spelling. Hier zit de geschiedenis van de 
Klup. Hier zit ook de moeilijkste opgave voor De Klup. Wekelijks 
begroeten we hier de groep mensen waar het allemaal mee is 
begonnen. De groep met een stevige verstandelijke beperking. 
Nu de reguliere zorg zich er steeds meer van bewust is dat zorg 
toch veel verder gaat dan bad, bed en brood zien we daar het 
aanbod verbreden. 
Daarnaast zien we een stijging van de gemiddelde leeftijd van 
de bezoekers. Het aantal zelfstandig inzetbare vrijwilligers 
daalt. Door deze factoren was het zelfstandig doorgaan met 
de Zondagmiddag-klup niet langer haalbaar. Door Klup Wad-
dinxveen met de Zondagmiddag-klup te combineren is er toch 
nog een aanbod om de week op zondagmiddag. De Donder-
dagavond-klup besloot een andere weg in te slaan. Een minder 
frequent aanbod, maar wel vaker extern iets organiseren. Dit 
past goed binnen het beleid om ons meer naar buiten te rich-
ten. Ongeveer dezelfde weg is de Dans-klup ingeslagen. Hier 
probeert men ook deelnemers (veelal LVB) vanuit SamSam aan 
het dansen te krijgen. 
Uit een rondgang langs diverse organisaties blijkt dat de doel-
groep onverminderd behoefte heeft aan activiteiten buiten 

Financiën
Ook hier zijn in 2018 voor drie jaar 
tarief-afspraken gemaakt per dag-
deel. In deze omgeving vindt De 
Klup het wel verantwoord  om ook 
vrijwilligers in te zetten. Dit maakt 
dit deel van de bedrijfsvoering fi-
nancieel iets minder kwetsbaar 
dan de NSO.

Zo herkenbaar
“Net mijn vader”, denkt Anne bij de 
licht dementerende bezoeker. Ze 
ziet hem opbloeien als hij zorgzaam 
in gesprek is met de vrouw naast 
hem. Op dat moment is hij geen 
dagbesteder maar een betrokken 
man met een luisterend oor. “Papa 
was toen net zo!”

Financiën
De deelnemers betalen contributie. 
Daarnaast dragen diverse gemeen-
ten bij in de exploitatiekosten. In 
2018 is de personele bezetting, 
in geld de zwaarste post in deze 
deelbegroting, afgestemd op de 
inkomende geldstroom. Deze aan-
passing heeft pijn gedaan. Immers 
minder inzet van beroepskrachten 
terwijl de activiteiten nagenoeg 
gelijk bleven.
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het reguliere zorgcircuit om. De uitdaging is nu een aanbod te 
formuleren voor zowel de zittende groep als de groep jonge-
ren. Deze zoektocht is in volle gang. Ook het ontwikkelen van 
werkvormen zodat jongeren zich weer als vrijwilliger willen 
inzetten is nog een uitdaging.

SamSam en de wijk
Speerpunt in de activiteiten bij SamSam, Nelson Mandela Cen-
trum en De Walvis zijn de eetcafés. Drie locaties, drie culturen. 

SamSam
Het kerstdiner bij SamSam op eerste kerstdag is een beleve-
nis. Kerstmutsen met of zonder muziek, een bont scala aan 
truien, dassen met kerstbomen en een enkeling in een keurig 
gestreken pak met stropdas. Op deze dag geen gebrek aan 
vrijwilligers, stagiaires, groente-snijders, koks of tafeldekkers. 
Iedere bezoeker voelt zich gastheer of gastvrouw. Men kent 
elkaar soms al jaren. Herinneringen tot soms wel 20 jaar terug.
We kennen ze inmiddels door en door. Nauwelijks binnen en 
we zien al of er vandaag even extra aandacht nodig is. Even 
een praatje op kantoor. In uren beroepskrachten gemeten is 
SamSam ruim bedeeld en dat is geen toeval. Bezoekers uit de 
groep LVB die wat extra aandacht nodig hebben proberen we 
te verleiden hier te komen eten. Hier is de bescherming van de 
groep het groots. Hier is de ruimte om even je hart te luchten 
het beste. Deze groep past vaak net niet in de andere eetca-
fés. Daar zijn meer prikkels en is net wat meer zelfstandigheid 
vereist. 

De Walvis
Eigen initiatief! Dat was de bedoeling en is ook aardig gelukt. 
We waren blij met al die vrijwilligers die de handschoen op-
pakten om het wijkeethuis te starten. Spontaan begon men 
onderling afspraken te maken. Wat wil je als coördinator nog 
meer? Nou, bijvoorbeeld dat de ene afspraak klopt met de 
andere afspraak. Dat de mensen weten welke afspraken er zijn. 
Dat was wel even een dingetje. Enthousiasme kent soms geen 
grenzen en zo komen er wel eens beloften die men niet kan 
inlossen. Omdat je op woensdag vrijwilliger wil zijn, betekent 
dat nog niet dat jouw specifieke vaardigheden en karakter ook 
aansluiten op de andere vrijwilligers van de woensdag. Praten, 
mensen aanzetten tot denken en soms stevig en directief ingrij-
pen. Een jaar later kijk je om je heen en zie je opeens dat er nu 
kookgroepen zijn die als collectief functioneren. 
Wat de ene vrijwilliger niet kan, vult de andere vrijwilliger aan. 
Vaak een wankel evenwicht. Met bemoedigende woorden, 

Genieten in Gouda
Maaltijden delen met je buren. 
Anne had het er al eens over gehad 
met de kookploeg van SamSam. 
Wat blijkt? Het bestaat gewoon! Nu 
ook in Gouda. Samen met Thuisaf-
gehaald kwam er zo de presentatie 
van de folder “Gewoon genieten”.  
Eten afhalen of samen eten. 
Je vindt het in de folder.
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soms een beetje brommen en vooral veel bevestiging lukt het 
aardig. Elke keer zien we de groepen groeien. Het feestje gaat 
nog verder, de vrijwilligers worden leergierig. 
Hoe zit dat nou precies met stickeren van nog niet gebruikte 
etenswaren? Hoe doe je dat nou, een logboek voor de koeling? 
Hoe lees je nu dat etiket met al die onbegrijpelijke termen als 
joules, E-nrs en natriumchloride?

Nelson Mandela Centrum
Het draait, het loopt. Routine? Opeens 60 eters en tafels op 
de gang. De geur van aangebrand als kokende kinderen even 
de aandacht kwijt zijn. De keuken als centrum van een eigen 
universum. Geuren uit Polen, Marokko, Somalië en de Goudse 
keuken. Hier is het zoeken nu vooral of het fundament inmid-
dels krachtig genoeg is om er een verdieping  op te zetten. 
Denk aan een lunchinloop of wijkkantine. De verborgen uit-
daging, de kern van de zaak waar het echt om gaat: Hoe zorg 
je ervoor dat al die subgroepjes en culturen zich met elkaar blij-
ven verstaan. Nieuwelingen zich ook echt welkom voelen. Dat 
is het vak van de  beroepskracht die er voor zorgt dat binnen de 
losse sociale structuur er toch betrokkenheid op elkaar blijft.

Kapberg
Het begon bij een bewonersavond van Mozaïek Wonen. Mop-
peren, ongenoegen is een prima motivatie om te gaan bewe-
gen. Zo zat De Kapberg vol met bewoners die goed konden 
vertellen over het onrecht van de wereld, de gemeente, de 
woningbouwvereniging, de buren. En ze zullen wel gelijk heb-
ben, er klopt allemaal niks van en De Klup kan er niks aan doen. 
Wij zagen wat anders. Verborgen eenzaamheid, onmacht, 
stress en combineer dat met een wat overdadig gevoel voor 
eigen gelijk. Zo startte het project De Buurtjes. Een kan kof-
fie op tafel, de uitdaging je buren mee te nemen. Na drie keer 
ongenoegen spuien zijn de meeste mensen daar ook wel weer 
mee klaar en komt er ruimte om samen wat te gaan doen. Dat 
grijpen we aan om de verbinding tot stand te krijgen. Het leuke 
is, ze kunnen het zelf zolang er maar iemand op de achtergrond 
is die bemoedigt, aanzet tot denken en soms even een knoop 
door hakt. Dat klinkt bekend (en anders nog even hierboven De 
Walvis lezen).

Samenwerken
We leren het onze kinderen, op ons werk hebben we er de 

Financiën
Deze activiteiten vragen om per-
manent toezicht en begeleiding. 
We zien ook dat er mogelijkheden 
blijven liggen. Waarom? Simpel. 
Meer uren uitgeven dan er aan fi-
nanciële middelen zijn, kan nu een-
maal niet.

Breien
Ja, dat was wel even een kwestie. 
Buurtbewoners en mensen met 
een licht verstandelijke beperking 
samen in De Kapberg. Anne brengt 
het geheime wapen in stelling. Een 
bezoekster (LVB) kan breien als 
de beste. Anne zorgt er voor dat 
zij “toevallig”  naast een buurtbe-
woonster komt te zitten die wel wil 
breien maar er eigenlijk niks van 
bakt. Onze breispecialiste begint 
aanwijzingen te geven. Het duurt 
dan ook niet lang voordat Anne ziet 
dat de dames het prima met elkaar 
kunnen vinden. Het breit en keu-
velt maar door.
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mond vol over, thuis is het niet anders. Samenwerken tart de 
rekenles. 1+1 = (opeens) 3. Samenwerken kost rare energie. 
De focus is even niet bij het te realiseren doel maar eerst bij 
aftasten van elkaar, de belangen van je partner leren kennen, 
vertrouwen krijgen in elkaar, geven en nemen. Do ut es: Ik geef 
zodat jij geeft. Pas dan komt er synergie. Bewust zoekt De Klup 
de verbinding, de samenwerking met anderen. Mensen, orga-
nisaties. Zet wat agenda’s op een rij en we zien dat er in 2018 
toch vlug contact is geweest met meer dan 100 mensen van 
buiten en dat dit tot een gezamenlijke actie heeft geleid. 

Bruggenbouwers
Een mooi voorbeeld van samenwerken. Het idee is ontwikkeld 
samen met Zorgpartners, de Prinsenhof. 
Het idee was om vrijwilligers in te zetten en zo drempels te 
verlagen voor mensen om mee te doen. 
De gedachte was dat het vrij normaal is dat mensen een zetje 
nodig hebben om in beweging te komen. 
De bedoeling was dat vrijwilligersteams dit zetje wel konden 
geven. 

Niet alles gaat in een keer goed. Het bleek al snel dat dit soort 
werk toch een brug te ver was voor de vrijwilligers. Met kunst 
en vliegwerk hebben de beroepskrachten van de Prinsenhof en 
De Klup de gaten dicht gelopen en gefietst. Prima samenwer-
king, onbaatzuchtig met veel compassie voor de mensen die 
het nodig hadden. Dit initiatief zetten we dan ook verder door 
samen met (nieuwe) partners. De Klup geeft echt niet op!

Vrijwilligersbeleid
Het kan niet vaak genoeg aan bod komen. Het echte kapitaal 
van De Klup zijn de vrijwilligers. Zonder hen geen Klups, eetca-
fés, toneelgroep Kwats, zwemklup, bestuurders. In dit afgelo-
pen jaar is gestart met het vrijwilligersbeleid weer eens goed 
onder de loep te nemen. Op korte termijn mogen we successen 
tellen en ongeveer 30 nieuwe vrijwilligers begroeten. Daaron-
der moet een stevig beleid komen te liggen. Dit proces is nog 
niet afgerond. Steeds beter lukt het om ook echt samen met 
de vrijwilligers beleid te formuleren. We zien ook dat dit best 
een lastig proces is. De beroepskracht die samenwerkt met de 
vrijwilliger. Van belang is, naast duidelijke procedures, vooral 
onderscheid te durven en kunnen maken. 

Ook hier weer: Do ut es: ik geef zodat jij geeft. 
De kunst is uit te vinden wat de ander wil krijgen. Steeds meer 

Financiën 
We zien in toenemende mate vrij-
willigers waar het niet ontbreekt 
aan enthousiasme en tomeloze 
energie maar wel nog vorming 
nodig is om dit in goede banen te 
leiden. Hier dus inzet van uren (= 
geld) voor korte trainingen en cur-
sussen.

 Ja, die ken ik. Die is van ……..
Op verjaardagen komt Anne altijd 
wel een bekende tegen. Hofsteden-
dagen, carnaval, beachvolleybal, 
musical, zangkoren allemaal acti-
viteiten die ze samen met andere 
organisaties regelt.
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zien we vrijwilligers die inzet willen geven in ruil voor aandacht 
en begeleiding. We moeten ons wel goed realiseren dat dit een 
ander type vrijwilliger is dan die vooral door het maatschappe-
lijk plichtsbesef is gestuurd. De vrijwilliger die nog moet leren 
in zelfstandigheid is een andere vrijwilliger die juist zijn vaar-
digheden wil overbrengen. Een beleidsterrein waar permanent 
aandacht naar toe moet.

Slot
Wat is en blijft is de uitdaging in de toekomst. 
De wens om echt iets te betekenen voor al die mensen die 
wel eens even een extra steuntje kunnen gebruiken. Voor dit 
moment vooral dankbaarheid voor al die mensen die het afge-
lopen jaar zich hebben ingezet. Wat ook blijft is de wetenschap 
dat we ook in het komend jaar weer schaamteloos een beroep 
op hen zullen doen.

Gouda, maart 2019

Bestuur    Directie

t

Stichting Vrije Tijd en vorming 
Midden-Holland “ De Klup” 
Bloemendaalseweg 68
2804 AB Gouda
0182 527 566
www.deklupgouda.nl
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