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KansPlus Nieuwe Waterweg 
Nieuwe fusienaam voor KansPlus 
Vlaardingen & KansPlus Schiedam 
 



Fusie KansPlus Schiedam & Vlaardingen 
• Alle aanwezigen begrepen de samenvoeging 

• Een korte discussie over de naam (Waterweg Noord of 
Waterweg) 

• Vereniging voor verstandelijk gehandicapten werd te 
kort gevonden 

• Gekozen is voor : 

KansPlus Nieuwe Waterweg 
Belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 





Het eerste onderwerp waarover gesproken werd was: 
  

Wat zou het fijn zijn als….. 
  

Iedereen kon zijn mening geven, wat zij als 
verbeterpunten van KansPlus Nieuwe Waterweg zagen. 
Het volgende kwam eruit:   



Wat zou het fijn zijn als….. 
• Ouders en familie meer bij vereniging betrokken zouden 
worden / zich meer betrokken zouden voelen; 

• Er meer bestuursleden zouden zijn, zodat taken beter 
verdeeld kunnen worden; 

• we meer vrijwilligers hadden, die zich richten op 
kleine(re) deeltaken; 

 



Wat zou het fijn zijn als….. 
•Er een logo / naam op ons clubgebouw stond, zodat we 
beter herkenbaar zijn 

• schilderen optie? 

• raamstickers 

•Meer bekendheid konden geven aan KansPlus 

• Bij tehuizen 

• bij pers  

• bij overige instanties 

• bij andere verenigingen  

 

 



Wat zou het fijn zijn als we….. 
• Meer samen konden werken met andere verenigingen en 
instellingen in de omgeving, zoals: 

• Jeu de boules-club en andere lokale verenigingen konden 
bezoeken; 

• Mee konden doen aan sjoelcompetities in bejaardenhuizen e.d. 

• Tehuizen vaker konden bezoeken en zo enthousiast voor de 
club konden maken 

• Ouders en achterban beter konden benaderen 

• bijv de familiedagen van instellingen bezoeken 



Wat zou het fijn zijn als we….. 
• Meer dansruimte zouden hebben voor de dansgroep; 

• Betere CD spelers & audio-installatie zouden hebben; 

• Vooraf een vast budget voor een uitje hadden; 

• Eerder voorschot beschikbaar konden maken voor 
bijvoorbeeld de vakantie. 

• Het ging om de vakantie, soms moet je al anderhalf jaar van te 
voren een nieuwe locatie boeken, men ging er ten onrechte 
vanuit dat dit niet mogelijk zou zijn. Vanaf heden dus wel! 



Wat zou het fijn zijn als….. 
• Er een Brussen-dag gehouden werd (voor broers en 
zussen van); 

• We thema-avonden konden organiseren voor familie 
van mensen met een beperking, zoals een italiaanse 
avond; 

• Familiedagen in ere konden herstellen – een dagje uit 
met de hele familie op basis van een kostendekkende 
eigen bijdrage. 



Wat zou het fijn zijn als we….. 
• Weer Workshops konden organiseren op woensdag; 

• Bij de creaclub andere activiteiten konden aanbieden 
zoals figuurzagen / kleien / gips; 

• Grotere dingen konden maken, die bijv na 3 weken pas 
klaar zijn; 
  (dit laatste leidde tot discussie omdat deelnemers gewend zijn 
aan het eind van de avond iets mee naar huis te nemen) 

• Tot slot was er ook wel een opmerking dat er wellicht 
een overdaad aan activiteiten is – misschien minder?  

 

 



Ook besproken….. 
• Vrijwilligers werk doe je omdat het je: 

•Interesse heeft; 

•Je er tijd voor hebt 

•Je erdoor prettig voelt 

• Bestuursleden zijn ook vrijwilligers  

• Met elkaar blijven praten is super belangrijk 



Heeft u iets gehoord wat u leuk vindt? 

Ik ken iemand die iets kan doen voor 
onze vereniging! 

Ik heb ideeen hoe we deze mensen 
zouden kunnen vinden! 
I 



Het tweede onderwerp was hoe we de eerder besproken 
ideeën kunnen uitvoeren. 

Kortom: 

Wie wat hoe….. 



Wie wat hoe….. 
• Ogen oren open (bijv op verjaardagen) 

• Mensen vragen! Als het bij hun past 

• Mensen mee nemen – Kom eens kijken! 

• Scholen meer benaderen, met name MBO/HBO 



Wie wat hoe….. 
• Achteraf kwamen veel mensen naar ons toe. Ze kenden 
wel een buurvouw, vriend, of hadden zelf misschien wel 
interesse. Iedereen wilde er vooral even over nadenken. 
  

• Het bestuur gaf aan dat extra handjes heel hard nodig 
zijn, omdat anders de club niet kan overleven. 

•Deze ernst werd door de aanwezigen wel begrepen.  


