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Stichting Vrienden van de Voggel 

De stichting heeft als doel om financiële ondersteuning te geven aan activiteiten in de Nieuwe Waterweg 

voor mensen met een verstandelijke beperking en haar familie . De stichting heeft geen betaalde krachten, 

alle activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd en begeleid.  

Het bestuur van stichting vrienden van de voggel bestaat uit: 

Voorzitter:  Cor Bergwerf  

Secretaris:  Annie van Marsbergen  

Penningmeester: Edwin Krijt  

Algemeen:  Anne Marie Hoogland 

   Suzanne Hoogland   

 

Van het bestuur 

Er zijn in 2019 diverse openbare vergaderingen gehouden, waar naast bestuursleden ook alle vrijwilligers 

worden uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. verslag van de activiteiten gedaan, 

financiële zaken besproken en andere voor de stichting belangrijke zaken besproken. 

De financiële stand van zaken was in 2019 nog altijd stabiel, mede dankzij de bijdrage uit de 

Collecteopbrengst (HandicapNL) en subsidie van de Herman Frantsenstichting. 

Nog altijd zijn wij op zoek naar een tweetal gemotiveerde bestuursleden / vrijwilligers die kunnen helpen 

bij de organisatie van evenementen en bij de zoektocht naar sponsors.    

Landelijk Collecte Verstandelijk Gehandicapten 

De collecte is nog altijd een grote bron van inkomsten.  Zonder HandicapNL (nieuwe naam van het Fonds 

Verstandelijk Gehandicapten) zouden wij niet kunnen blijven bestaan. De vrijwilligers van KansPlus Nieuwe 

Waterweg lopen voor ons mee met het collecteren in Vlaardingen 

Uiteraard willen we alle collectanten en gulle gevers bedanken! 

Gemeente subsidie 

Wij krijgen jaarlijks nog altijd een subsidie van de gemeente Vlaardingen. Momenteel is de toekomst wel 

onzeker, gezien de slechte financiële positie van de Gemeente Vlaardingen.  

Overige inkomsten 

We hebben eind 2018  een bijdrage ontvangen van de Bethelkerk, uit de verkoop van de kerstmarkt. Doel 

is nu om een nieuwe muziekinstallatie voor KansPlus aan te schaffen. Helaas moet er in Clubhuis de Voggel 

eerst een reparatie plaatsvinden.  
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Zaalverhuur De Voggel 

Zoals in ons beleidsplan staat vermeld beheert Stichting Vrienden van de Voggel het verhuur van de zaal in 

het clubhuis. Dit houdt met name in dat de facturatie door de stichting wordt gedaan.  

Het meeste externe verhuur is aan medezorginstellingen (met name voor ouderen) en voor een klein 

percentage aan bekenden voor feestjes, of bijvoorbeeld verhuur voor vergaderingen. Ook wordt zaalhuur 

doorbelast aan de diverse activiteiten van KansPlus. 

Het totaal van deze inkomsten worden aan het eind van jaar vergoed aan KansPlus, die hiermee de huur 

voor het clubhuis grotendeels kan betalen.  

Rekening-courant 

Pas na het jaar wordt door het bestuur van de stichting de bijdrage aan KansPlus Nieuwe Waterweg 

bepaald. KansPlus krijgt gedurende het jaar al voorschotten. Aan het eind van het jaar resteert er daarom 

altijd een bedrag op de balans wat KansPlus Nieuwe Waterweg nog tegoed heeft. Deze afrekening volgt na 

afsluiting van het boekjaar.  

Bijdrage aan KansPlus Nieuwe Waterweg 

Om de activiteiten mogelijk te maken is in 2020 een bijdrage van  ruim € 10.000 aan KansPlus Nieuwe 

Waterweg gedaan.  Dit bestaat onder meer uit ontvangen subsidies aangevraagd bij HandicapNL en de 

Gemeente Vlaardingen. Deze subsidies zijn volgens de regels van deze organisaties afgehandeld. Van de 

HandicapNL-bijdrage bleef nog een gedeelte staan voor begin 2020. 

Met deze bijdrage kon KansPlus onderstaande activiteiten uitvoeren. 

Activiteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg 

KansPlus Nieuwe Waterweg heeft in 2019 de volgende activiteiten georganiseerd voor mensen met een 

beperking: 

CLUB!     40x   

Creaclub     38x 

Contactmiddag    36x 

Countrydansen    18x 

Sporten    18x 

Vakantie Soosclub   2x 

Nieuwjaarsfeest   1x 

Carnaval    1x 

Sinterklaas    1x 

Kerststukje maken   1x 

Bezoek countryfestival Den Bosch 1x 
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Inhoud activiteiten KansPlus 

2019 begon met een nieuw feest: het Nieuwjaarsfeest waarmee het jaar werd gestart. Een nieuwe traditie 

lijkt geboren! Tijdens de avond is er een lekkere maaltijd waarna het tijd is voor een party met gezellige 

muziek! 

Op maandagavond is CLUB!, een soort soosclub. Op de avonden worden sjoelwedstrijden, darttoernooien, 

bingo en playbacken gehouden. Daarnaast is er de beschikking over computers met Internet. Dankzij 

vrijwilliger Ronald zijn in 2019 een aantal oude computers verder opgeknapt.  Hierdoor hoefden geen 

nieuwe computers aangeschaft te worden. 

Op de Creaclub, elke woensdagavond, worden veel creatieve dingen gedaan, van wenskaarten maken, 

strijkkralen, tasjes met textielstiften inkleuren, borduren, breien. Kortom, alles wat maar verzonnen kan 

worden.  Het valt op dat creaclub, dankzij de vernieuwing die enkele jaren geleden is ingezet, beter 

aansluit bij de doelgroep. 

Op vrijdagavond worden in de Voggel om de week countrydanslessen gegeven, waarbij de zaal vaak te 

klein is! In januari 2019 is een groep dansers wederom naar het Western Experience Countryfeest in de 

Brabanthallen geweest, waar ze een ontzettend leuke dag hadden. 

Op de andere vrijdagavonden wordt gesport in sportcentrum de Polderpoort (fitness), waarbij het aantal 

deelnemers groot is. Vaak is naast de fitnessruimte ook nog de gelegenheid een zaaltje te huren, zodat een 

aantal sporters balspellen kunnen doen. Het sporten is nog steeds een groot succes,  juist omdat er voor 

onze doelgroep zo weinig mogelijkheid tot individueel sporten is.  

In mei-juni werd het seizoen 2018-2019 met een aantal extra vrijdagavond-activiteiten afgesloten, als 

alternatief voor de Vakantiesoos die de jaren ervoor werd gehouden.  

Tot slot werden in 2019 weer een aantal vaste speciale avonden georganiseerd, zoals carnaval, sinterklaas 

en een kerststukje maken. 

Vakantieweek 

Vakantieweek    1x7 dagen 

In juli 2019 is de jaarlijkse vakantieweek geweest, die in samenwerking met KansPlus Nieuwe Waterweg 

wordt georganiseerd. Met deze vakantie gaan ongeveer 26 mensen mee, aangevuld met een aantal zeer 

gemotiveerde vrijwilligers.  Tijdens deze week wordt er van alles georganiseerd, van pretparken tot een 

feestavond. Het is elk jaar weer een succes! 

Komend jaar zal de vakantie naar Drenthe gaan.  

Stichting Vrienden van de Voggel beheert de volledige financiën voor deze vakantieweek, waar deelnemers 

zelf een eigen bijdrage voor betalen. Doel van de vakantieweek is om financieel rond te komen. In 2019 is 

dit uiteindelijk weer gelukt.  

Naschrift Covid-19 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is de uitbraak van Covid-19, waardoor activiteiten van KansPlus 

vanaf maart 2020 zijn gestaakt. Financieel is dit voor de vereniging niet draagbaar. Stichting Vrienden van 

de Voggel zal vanuit reserves en hopelijk met hulp van subsidiegevers continuïteit van de activiteiten te 

kunnen waarborgen.  Het zal hoe dan ook een forse aanslag op het vermogen worden in 2020  
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De toekomst  

De toekomst voor onze vereniging is gematigd positief. Wij zien dat wij voor de mensen met een 

verstandelijke beperking van ontzettende meerwaarde zijn. Het is voor hun een uitje en mogelijkheid om 

buiten hun werk / dagopvang met vrienden contact te kunnen houden. Dit is voor mensen met een 

verstandelijke beperking vaak niet makkelijk. Op hun woning hebben ze een vaste groep bewoners, op de 

dagbesteding is er vaak sprake van strengere regels, het is immers werk.  

De activiteiten in de Voggel en het sporten in sportcentrum De Polderpoort hebben dus veel nut om 

mensen met een verstandelijke beperking dezelfde mogelijkheden te bieden in het vormen en 

onderhouden van vriendschappen. 

Belangenbehartiging 

Een andere belangrijke taak voor KansPlus is belangenbehartiging en familiecontact. KansPlus is immers 

een belangenvereniging, die van oudsher opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking en haar 

familie.  Dit is iets waar KansPlus Nieuwe Waterweg ook een rol wil spelen. 

In de komende tijd zullen wij daarom proberen om hier ruimte voor te bieden met een financiële bijdrage.  

Gebrek aan vrijwilligers 

Er is nog altijd een groot gebrek aan vrijwilligers. Wij zouden zoveel willen organiseren, maar we hebben 

gewoon de mankracht vaak niet. Teveel werk op te weinig mensen. Wij blijven ons best doen om nieuwe 

vrijwilligers aan ons te binden.   

Beleidsplan 

In ons beleidsplan staan wat meer gedetailleerde plannen van Stichting vrienden van de Voggel.  Het plan 

is te vinden op onze website www.kansplusNW.nl/anbi.  

Tot slot 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Voggel wil namens de bezoekers van de clubavonden alle 

vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet in de afgelopen periode. Wij hopen erop, dat wij 

nog lang van uw belangeloze hulp gebruik mogen maken.  

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Voggel 

Annie van Marsbergen, secretaris. 

http://www.kansplusnw.nl/anbi

