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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, zoals statutair bepaald met name ten behoeve van 
activiteiten van KansPlus in de regio. 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 2020 een aantal openbare vergaderingen gehouden, meestal digitaal, waar naast bestuursleden ook alle 
vrijwilligers worden uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. verslag van de activiteiten gedaan, en 
andere voor de stichting belangrijke zaken besproken, zoals de financiën. 

In 2020 speelde de uitbraak van Covid-19 een grote rol, waarbij KansPlus Nieuwe Waterweg vanaf maart 2020 zijn 
activiteiten heeft moeten staken voor de rest van 2020.  

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 extra sponsors.    

Landelijk Collecte Verstandelijk Gehandicapten 

De collecte is nog altijd een grote bron van inkomsten.  Zonder HandicapNL zouden wij niet kunnen blijven bestaan. 
De vrijwilligers van KansPlus Nieuwe Waterweg lopen voor ons mee met het collecteren in Vlaardingen. Helaas is in 
2020 de subsidieaanvraag uit de opbrengst 2019 gecancelled, dit in verband met de Covid-19 uitbraak.  Wel hebben 
wij kunnen regelen dat met terugwerkende kracht de collecte omgezet is in ‘collecteren met eigen opbrengst’. 
Hiermee krijgen we standaard 50% van de opbrengst, te besteden aan activiteiten voor de doelgroep. In het 
verleden moesten wij een begroting insturen, die dan door een regionale commissie beoordeeld werd.  De 50% biedt 
meer zekerheid. 

De collecte 2020 is niet doorgegaan vanwege covid, op een mislukte poging tot digitale collecte na.  

Gemeente subsidie 

Wij kregen in 2020 nog een subsidie van de gemeente Vlaardingen. Eind 2020 is deze subsidie vanwege de slechte 
financiële positie van de Gemeente Vlaardingen helaas geweigerd.  In 2021 gaan we een nieuwe poging wagen. 
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Overige inkomsten 

We hebben verder weinig reguliere inkomsten ontvangen. Wel hebben we een geldbedrag ontvangen, waarmee we 
KansPlus Nieuwe Waterweg door de coronacrisis kunnen helpen. Een deel hiervan wordt in 2021 gebruikt om de 
activiteiten te herstarten op een nieuwe locatie. 

Zaalverhuur De Voggel 

Zoals in ons beleidsplan staat vermeld beheert Stichting Vrienden van de Voggel het verhuur van de zaal in het 
clubhuis De Voggel. Dit houdt met name in dat de facturatie door de stichting werd gedaan.  
Het meeste externe verhuur was 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 wordt aan het eind van jaar vergoed aan KansPlus, die hiermee de huur voor het 
clubhuis grotendeels kan betalen.  In 2020 was het verhuur vanwege Covid-19 zeer minimaal en extern verhuur stopt 
nu volledig.  Dat wordt gecompenseerd door een lager huurbedrag. 

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 

In 2020 zijn veel van de activiteiten van KansPlus niet doorgegaan. Wij hebben, met hulp van een donateur, kansplus 
kunnen helpen met een flinke bijdrage waarmee de toekomst van de activiteiten voorlopig zijn gewaarborgd. 
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Activiteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg 

In begin 2020 zijn een deel van de activiteiten wel doorgegaan: 

CLUB!     11x   
Creaclub     10x 
Contactmiddag    9x 
Countrydansen    5x 
Sporten    2-3x   
Nieuwjaarsfeest   1x 
Carnaval    1x 
Bezoek countryfestival Den Bosch 1x 

 

Inhoud activiteiten KansPlus 

2020 begon met het Nieuwjaarsfeest, een traditie die in 2019 begonnen is! Tijdens de avond was er een lekkere 
maaltijd waarna er een party met gezellige muziek volgde! 

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.  

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 2020 is een groep dansers wederom naar het Western Experience Countryfeest in de Brabanthallen geweest, 
waar ze een ontzettend leuke dag hadden. Ook werd in februari nog een gezellig carnavalsfeest gehouden. 

Op de andere vrijdagavonden wordt gesport in sportcentrum de Polderpoort (fitness), waarbij het aantal 
deelnemers groot is. Vaak is naast de fitnessruimte ook een zaal in de sporthal beschikbaar, 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. 

…En toen werd het maart 2020. Meer en meer besmettingen, de angst werd groot en nog voordat de overheid de 
beslissing had genomen over lockdowns, had KansPlus Nieuwe Waterweg al besloten de activiteiten voorlopig te 
stoppen. Achteraf voor de rest van 2020 en voorgoed voor activiteiten in De Voggel. 

 

Vakantieweek 

Vakantieweek    1x7 dagen 

In juli 2020 zou de jaarlijkse vakantieweek geweest zijn, 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.  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.  

http://www.kansplusnw.nl/
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Ook deze vakantie moest helaas gecancelled worden, en is doorgeschoven naar 2021, deze betaalde eigen bijdragen 
zijn gereserveerd.  Wel waren er wat kosten voor het doorschuiven naar 2021. 

Naschrift Covid-19 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is besloten om bovengenoemde vakantieweek ook in 2021 niet uit te voeren 
en voorlopig te wachten met de organisatie van een nieuwe vakantie tot er meer zekerheid is.  De eigen bijdrages van 
de deelnemers worden teruggestort naar de deelnemers. 

 

Sluiting clubhuis De Voggel en nieuwe locatie 

KansPlus Nieuwe Waterweg betaalde elke maand ongeveer 1000 euro aan vaste lasten, dit was al jaren een zware 
belasting. Tijdens de covid-19 crisis werd het pas een groot probleem. De kosten gingen door, de activiteiten 
stonden stil. Hierdoor geen inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur en barinkomsten. Ook werden subsidies stilgezet.   
Het was een feit dat clubhuis De Voggel achterstallig onderhoud had. In het voorjaar van 2020 is het pand 
overgenomen door een nieuwe verhuurder. Deze wilde na wat herstelwerk de tarieven nog verder omhoog 
schroeven.   Na overleg met de verhuurder over alternatieven is helaas besloten de huur op te zeggen per oktober 
2020.  

In 2020 kwamen we in contact met mensen van de scoutinggroep Maurits-Viool, die bezig waren met nieuwbouw 
van hun clubhuis op een nieuwe locatie in de Broekpolder van Vlaardingen. Na wat gesprekken bleek er ruimte te 
zijn om activiteiten van KansPlus te verplaatsen naar dit nieuwe clubhuis.  

Voor 2021 staat dus een ingewikkeld en bijzonder jaar voor de boek. Een jaar dat start zonder activiteiten en 
clubgebouw, om daarna in september 2021 te starten vanuit een nieuwe locatie. 

Ook financieel zal dit gevolgen hebben, zo zal de stichting Vrienden van de Voggel waarschijnlijk de huuroverkomst 
met Maurits-viool afsluiten. Stichting Vrienden van de Voggel zal een nieuwe meer actieve rol gaan spelen in het 
mogelijk maken van de vrijetijdsactiviteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg. 
Dit past binnen de statutaire doelstelling van de stichting, zie artikel 2 van de statuten. 
Verdere uitleg volgt in het volgende jaarverslag en in een nieuwe versie van het beleidsplan. 
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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 / 
dagbesteding 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. 
De nieuwe locatie bij de scouting ligt op steenworp afstand van sportcentrum De Polderpoort, waardoor alle 
activiteiten weer dicht bij elkaar komen te liggen.  

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.  

Nieuwe vrijwilligers 

Of het nu om bestuursfuncties gaat, of om het organiseren van activiteiten: Er is nog altijd een groot gebrek aan 
vrijwilligers. Wij zouden zoveel willen organiseren, maar we hebben gewoon de mankracht vaak niet. 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. Het was voor ons allen een zwaar jaar. Midden in de crisis hebben 
vele vrijwilligers hard gewerkt om het clubhuis leeg te maken. Wij willen de vrijwilligers daar dus nogmaals speciaal 
voor bedanken. 

Wij hopen dat 2021 een beter jaar wordt, waarin wij de activiteiten weer kunnen herstarten. Wij kunnen niet zonder 
hun belangeloze hulp!  

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Voggel 

Annie van Marsbergen, secretaris. 
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