
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband bestaande uit: 

� KansPlus/SIEN  regio Eindhoven/Helmond 

� KansPlus Valkenswaard e.o. 

� KansPlus Best/Oirschot e.o. 

� MEE Zuidoost Brabant, locatie Eindhoven | De Kempen 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
1.1 Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2016, aangeboden door Stichting Carrousel. Door deze stichting 

wordt vanaf 2013 de subsidieaanvraag ingediend en verantwoord. Een belangrijke reden 

voor deze wijziging is dat de subsidie voorheen door MEE werd aangevraagd, wat verwarring 

teweegbracht ten aanzien van de oorsprong van de aanvraag en de basisdienstverlening van 

MEE Zuidoost Brabant die vanuit de AWBZ wordt gefinancierd.  

 

Daarnaast biedt de stichtingsvorm ook mogelijkheden tot het eventueel uitbreiden / 

aanvullen van andere partijen op het gebied van vrijetijdsaanbod voor mensen met een 

beperking. Dit om versnippering in aanbod en subsidieverzoeken tegen te gaan, afstemming 

te bewerkstelligen en het zelfstandig verwerven van subsidies bij bijvoorbeeld fondsen 

mogelijk te maken. 

 

Om wat meer inzicht te geven in ons werk, is in 2013 ook een website van start gegaan: 

www.stichtingcarrousel.nl. Daarop vindt u meer over onze activiteiten en uitgangspunten. 

 

In 2015 is de ANBIstatus toegekend. 

 
1.2 Doel en missie 
Stichting Carrousel heeft tot doel om met hulp van vrijwilligers de participatie en integratie 

te bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en De 

Kempen. De stichting richt zich daarbij primair op het faciliteren van activiteiten in de vrije 

tijd van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Vrijetijdsbesteding is van groot 
belang voor deze mensen, aangezien hun mogelijkheden om zelfstandig keuzes te kunnen 

realiseren beperkt zijn. Via deze activiteiten kunnen zij in contact komen met andere 

mensen en hun talenten ontplooien of vaardigheden leren. 

 

Beleidsuitgangspunt hierbij is: ‘normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is’. 

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zouden bijvoorbeeld graag naar een 

normale disco gaan, maar omdat ze kwetsbaar zijn, zijn ze in de praktijk vlug het slachtoffer 

van diefstal, zakkenrollerij, loverboypraktijken, etcetera. In veel gevallen is het bezoeken 

van een reguliere disco dus geen goede oplossing.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheden voor mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking om zelf te kunnen kiezen uit een aanbod van activiteiten, onder de maat zijn en 

dat er veel behoefte is aan aangepaste activiteiten op maat. Stichting Carrousel, een 

samenwerkingsverband van de ouderverenigingen Kansplus/Sien en MEE Zuidoost Brabant, 

heeft inzicht in deze behoeften en in de begeleiding die nodig is. Bij een aantal clubs is het 

aantal deelnemers vanuit de groep LVG stijgend.  
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Regionaal werkend 
Mensen met een verstandelijke beperking willen graag aangepast aan hun niveau hun vrije 

tijd invullen. Mensen met een licht verstandelijke beperking vragen een heel andere 

invulling en scala aan activiteiten dan mensen met een zwaardere beperking. Probleem is 

dat op plaatselijk niveau niet altijd invulling kan worden gegeven aan deze gedifferentieerde 

vraag.  

 

Immers, voor het organiseren van bepaalde activiteiten  of dat nu zwemmen is of een soos  

heeft men nu eenmaal een bepaalde schaalgrootte of voorziening nodig. Daarom kunnen 

mensen uit bijvoorbeeld Leende of Bergeijk deelnemen aan het zwemmen in Valkenswaard. 

Ook bevordert het samenwerkingsverband dat kennis en deskundigheid uitgewisseld wordt, 

dat de continuïteit geborgd is en dat werving en ondersteuning van vrijwilligers,  waar nodig,  

gezamenlijk wordt opgepakt. 

 

Stichting Carrousel probeert dit door het aanbod van activiteiten zo breed mogelijk aan te 

bieden en toegankelijk te maken voor iedereen met een verstandelijke beperking, ongeacht 

leeftijd of ras. Ten aanzien van dit laatste gelden de volgende uitgangspunten: 

 

� Bij het aanbod van activiteiten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande 

voorzieningen. 

� Activiteiten worden opgezet in de directe woonomgeving of op plaatsen die zo goed 

mogelijk bereikbaar zijn.  

� De activiteiten zijn goed afgestemd op de grote differentiatie binnen de groep mensen 

met een verstandelijke beperking. 

� Vrijwilligers zorgen voor de uitvoering, met uitzondering van die activiteiten die 

deskundigheid vereisen. 

 
1.3 Financieringssystematiek / meerjarenbudgetovereenkomst 
In onze regio bestaat al lang een subsidierelatie tussen de gemeenten en onze organisatie en 

haar voorloper het GJVW. Dit om ook mensen met een verstandelijke beperking op hun 

niveau te kunnen laten deelnemen aan de samenleving, in de vorm van vrije tijd en 

vormingsactiviteiten. Vandaag de dag nemen gemeenten hun verantwoordelijkheid in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de vorm van subsidiëring van 

deze activiteiten. Tot 2012 in de vorm van een meerjarenbudgetovereenkomst.  

 

Deze budgetovereenkomst liep eind 2012 af en bestond uit een raamovereenkomst, 

waaraan alle vijftien gemeenten zich committeerden met als variabele het aantal 

deelnemerseenheden uit de eigen gemeente; iedere gemeente maakt vervolgens ‘eigen’ 

afspraken op basis van historische gegevens. Het unieke aan dit vehikel is dat deelnemers 

aan alle activiteiten van Stichting Carrousel kunnen deelnemen, ongeacht woonplaats. De 

vijftien gemeenten gingen in deze een samenwerking aan met Stichting Carrousel.  
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1.4 Organisatie in de regio Eindhoven | De Kempen 
Bestuur Stichting Carrousel 
Sinds 1982 bestaat er een nauwe samenwerking tussen de Ouderverenigingen en de 

rechtsvoorganger van MEE Zuidoost Brabant. In 1999 is een stuurgroep ingesteld (het GJVW) 
waarin de beide partijen gezamenlijk zitting hebben. Deze stuurgroep is bij de oprichting van 

de Stichting Carrousel opgeheven en opgegaan in het bestuur van de stichting.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, planning en financiering. De 

financiële basis van het bestuur ligt in de budgetovereenkomsten die afgesloten worden 

tussen Stichting Carrousel en de gemeenten. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarplan, 

jaarverslag, jaarrekening en begroting vast. Tussen Stichting Carrousel en MEE Zuidoost 

Brabant is in een dienstverleningsovereenkomst onder andere vastgelegd dat MEE Zuidoost 

Brabant op naam van Stichting Carrousel de subsidieaanvraag, de subsidiebesteding en de 

subsidieverantwoording zal verzorgen. 

 

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van: 

� KansPlus/SIEN  regio Eindhoven/Helmond 

� KansPlus Valkenswaard e.o. 

� KansPlus Best/Oirschot e.o. 

� MEE Zuidoost Brabant locatie Eindhoven | De Kempen 

 
Rol van MEE Zuidoost Brabant  
De uitvoering van de inhoudelijke en administratieve ondersteuningstaken aan Stichting 

Carrousel zijn taken die MEE Zuidoost Brabant uitvoert op verzoek van de ouder en 

belangenorganisaties in de regio met als belangrijke reden goede verbinding / aansluiting 

blijven zoeken met het reguliere en algemeen toegankelijke aanbod. Maar met respect voor 

categoraal aanbod daar waar aansluiting binnen het algemeen toegankelijke aanbod (nog) 

niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Een consulent van MEE Zuidoost Brabant, gefinancierd door deze subsidie, coördineert en 
ondersteunt de specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking georganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten door middel van ondersteuning bij activiteiten, 

deskundigheidsbevordering, werving en selectie van vrijwilligers en inhoudelijke 

ontwikkeling van de geboden activiteiten. Daarnaast vervult MEE Zuidoost Brabant 

ondersteuning op het gebied van het vervaardigen van jaarplannen, jaarverslagen, opstellen 

van meerjarenbudgetovereenkomsten en afspraken met de gemeenten.  

 

1.5 Werkgebied 
Het werkgebied van Stichting Carrousel omvat in 2016 de gemeenten: Bergeijk, Best, 

Cranendonck, Eindhoven, GeldropMierlo, HeezeLeende, Nuenen c.a., Oirschot, Son en 
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In deze regio is het grootste gedeelte van de 

vrijetijdsactiviteiten ondergebracht bij de ouderverenigingen, een aantal bij 

(vrijwilligers)organisaties en twee bij Stichting Carrousel.  
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Hoofdstuk 2 Vrijwilligers 
 
2.1 Inleiding 
Eind 2016 zijn er 611 vrijwilligers actief binnen de vrijetijdsactiviteiten voor met name 

mensen met een verstandelijke beperking. Deze vrijwilligers zijn heel erg belangrijk voor 

Stichting Carrousel. Zonder hen zouden er geen activiteiten voor mensen met een beperking 

georganiseerd kunnen worden.  

 

In 2016 zijn er veel inspanningen gepleegd om het aantal vrijwilligers te behouden en uit te 

breiden. Ook dit jaar is het met de nodige inzet gelukt voldoende vrijwilligers te vinden om 

de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Dit kost elk jaar meer inspanningen en er moeten 

andere manieren worden gezocht om vrijwilligers te werven.  

 

2.2 Vrijwilligersbeleid 
De selectie, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers wordt  desgewenst door de 

desbetreffende club  verzorgd door de consulent van MEE Zuidoost Brabant en de 

aandachtsfunctionarissen van de betrokken oudervereniging. De aandachtsfunctionarissen 

kunnen een beroep doen op de ondersteuning en begeleiding van de consulent van MEE 

Zuidoost Brabant. Die ondersteuning houdt onder andere in: overleg met de coördinatoren 

van de verschillende clubs, het bezoeken van het werkveld van de vrijwilligers, het 

signaleren van knelpunten en het gezamenlijk komen tot een oplossing, het werven van 

vrijwilligers voor clubs, het bieden van deskundigheidsbevordering, het opstarten van 

nieuwe initiatieven en het doorspelen van signalen en behoeften. Belangrijk hierin is om 

signalen vroeg op te pikken om de vrijwilligers goed te kunnen ondersteunen. 

 

De ouderverenigingen in de regio hebben in 2010 zelf ook een vrijwilligersbeleid vastgesteld. 

Vanuit een vaste basis  die voor alle ouderverenigingen van toepassing is  kunnen 

specifieke, eigen regelingen aangevuld worden, zodat er een vrijwilligershandboek op maat 

gemaakt kan worden. Dat schept niet alleen duidelijkheid, maar getuigt ook van aandacht 

voor en waardering van vrijwilligers. 

 

De ouderverenigingen bedanken ieder jaar hun vrijwilligers voor hun inzet. Zo ook in 2016. 

Sommige KansPlusorganisaties hebben voor een gezamenlijke activiteit een budget 

vrijgemaakt; andere KansPlusorganisaties hebben hun vrijwilligers een attentie gegeven als 

blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk. 

 

2.3 Deskundigheidsbevordering 
De organisatie die verantwoordelijk is voor een activiteit, is tevens verantwoordelijk voor de 

vrijwilligers die aan de activiteit verbonden zijn. Ondersteuning wordt door de organisatie 

zelf ingezet, maar kan daarnaast ook worden gevraagd aan MEE Zuidoost Brabant. Veel van 

deze deskundigheidsbevorderingen worden centraal georganiseerd door MEE.  

 

In 2016 zijn er verschillende trainingen en cursussen aangeboden aan vrijwilligers. Deze 

trainingen hebben plaatsgevonden bij MEE Zuidoost Brabant. Dit jaar hebben 22 vrijwilligers 

deelgenomen. Vrijwilligers geven aan dat ze graag met clubgenoten in hun eigen buurt 

scholing / deskundigheidstrainingen ontvangen.  
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Dit jaar hebben er ook verschillende reguliere verenigingen deelgenomen aan de 

deskundigheidstrainingen. Aan deze verenigingen wordt een financiële bijdrage gevraagd.  

De volgende trainingen zijn daarbij aangeboden: 

 

� Basiscursus autisme drie avonden. 

� Vervolgcursus autisme in de praktijk met een ervaringsdeskundige.  

� Netwerkversterking van de hulpvrager, drie avonden 

� Informatie over mensen met een verstandelijke beperking, drie avonden. 

� Informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel 

� Alle mensen doen MEE!  

� Licht verstandelijke beperkt en seksualiteit. 

� Sterk in je vrijwilligerswerk. 

� Ontmoetingsbijeenkomst vrijwilligers, ervaringen uitwisselen met anderen vrijwilligers, 

twee avonden. 

� ELearning: training voor goed gesprek, grenzen stellen en signalering. 

� Terug koppeling op de ELearning 

� Hoe om te gaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. 

 

 

2.4 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en vrijwilligersovereenkomst 
Mensen met een verstandelijke beperking zijn in het algemeen vrij kwetsbaar. Daarom is het 

van belang dat er voor deze doelgroep niet alleen deskundige, maar ook betrouwbare 

begeleiders aanwezig zijn. 

Uitgangspunt is dat de begeleiders een VOG hebben (Verklaring Omtrent het Gedrag).  

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om via Stichting Carrousel een gratis VOG aan te vragen.  
Een bestuurslid van Stichting Carrousel draagt zorg voor het voorwerk. Alle vrijwilligers 

worden verplicht om een VOG aan te vragen.  
Overigens wordt de vrijwilliger wel gevraagd een vrijwilligersovereenkomst te tekenen met 

de KansPlusorganisatie/SIEN waarin de volgende verklaring is opgenomen: 

“De vrijwilliger is zich ervan bewust, dat hij/zij te maken heeft en gaat werken met een 
kwetsbare groep; daarom verklaart vrijwilliger informatie van vertrouwelijke aard te allen 
tijde geheim te houden en voorts verklaart hij/zij niet in aanraking te zijn geweest met 
justitie wegens een zedendelict”. 
Op die manier wordt geprobeerd ‘verkeerde’ vrijwilligers af te schrikken en wordt ouders 

getoond dat het reëel haalbare ondernomen wordt om misbruik van de doelgroep van 

Stichting Carrousel tegen te gaan. 

 

Voorts worden in de vrijwilligersovereenkomst de werkzaamheden, rechten en 

verplichtingen jegens clubs en deelnemers geregeld. 
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Hoofdstuk 3 Activiteiten 

 

3.1 Inleiding 

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Maar voor mensen met een beperking 

is dat niet altijd even eenvoudig. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals 

het ontbreken van een passend aanbod dat rekening houdt met de beperking, problemen 

met vervoer, niettoegankelijkheid van gebouwen of locaties, en dergelijke. Voor mensen 

met een beperking is het deelnemen aan vormings en vrijetijdsactiviteiten niet primair een 

kwestie van leuk bezig zijn. Vooral het feit dat men laagdrempelig aan geschikte activiteiten 

kan deelnemen, is van groot belang, omdat dit een vorm is van ‘meedoen in de 

samenleving’, waarbij men anderen ontmoet en dus uit het isolement komt.   

 

Een belangrijk goed binnen Stichting Carrousel is het uitgangspunt: normaal waar het kan, 

speciaal waar nodig.  Ook is het van belang dat mensen met een beperking zelf zoveel 

mogelijk de regie over hun eigen leven voeren en beslissingen kunnen nemen. Ze moeten 

vooral niet aan het handje vastgehouden worden en er moet niet voor hen gedacht worden 

wat goed voor hen is.  

 

Een mooi streven binnen alle doelstellingen van overheid, gemeenten en organisaties is dat 

mensen met een beperking moeten integreren binnen reguliere verenigingen. Maar wat als 

men dit niet kan en niet wil? Het bewijs is geleverd met het categorale aanbod. Mensen met 

een beperking willen niet constant zichzelf bewijzen en op hun tenen lopen. Ze willen zich 

erkend en gewaardeerd voelen. Soms kan dit binnen een reguliere vereniging, soms binnen 

categoraal aanbod, samen met soortgenoten. Voor sommige mensen met een beperking is 

het een straf om hen uit de vertrouwde omgeving weg te halen en koste wat kost te laten 

integreren binnen regulier aanbod. 
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3.2 Activiteiten 2016 

In 2016 zijn 1240 deelnemerseenheden afgenomen. 

 

Gemeenten 

 

Werkelijk 

aantal 

eenheden 

2012 

Werkelijk 

aantal 

eenheden 

2013 

Werkelijk 

aantal 

eenheden 

2014 

Werkelijk 

aantal 

eenheden 

2015 

Werkelijk 

aantal 

eenheden 

2016 

Bergeijk 80 86 49 55 29 

Best 102 118 107 102 104 

Bladel* 275 261 25   

Cranendonck 35 30 29 23 21 

Eersel* 269 257 52   

Eindhoven 501 419 278 276 234 

GeldropMierlo 71 63 46 44 42 

HeezeLeende 33 31 28 25 19 

Nuenen c.a. 66 72 74 74 76 

Oirschot* 107 111 96   

ReuselDe 

Mierden* 

100 105 17   

Son en Breugel 118 126 176 127 136 

Valkenswaard 210 217 154 194 150 

Veldhoven 263 267 223 202 171 

Waalre 24 21 14 24 13 

Overig*   154 183 245 

Totaal 2.254 2.186 ** 1522 1415 1240 

 

*  Deelnemers die uit deze gemeenten komen, betalen de integrale kostprijs van de activiteit. 

** Als gevolg van de opheffing van KansPlus De Kempen is het aantal eenheden 2014 lager dan dat van 

voorgaande jaren.  

 

Hieronder volgen enkele activiteiten die in 2016 bijgedragen hebben aan het aantal 

deelnemerseenheden en vrijwilligerseenheden. Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle 

clubs 

 

Regionale activiteiten vanuit het samenwerkingsverband 
In 2016 zijn er twee regionale activiteiten georganiseerd door alle vier de ouderverenigingen 

en MEE Zuidoost Brabant. Na het succes van voorgaande jaren bleek wederom de meeste 

vraag te zijn naar een darttoernooi voor mensen met een minder verstandelijke beperking 

en een verwendag voor mensen met een zwaardere verstandelijke beperking.  
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Darttoernooi 2016 

Het darttoernooi is gespeeld met 68 deelnemers; hetzelfde aantal als vorig jaar. Ook dit jaar 

werd het darttoernooi georganiseerd in dartcafé Sint Joris te Veldhoven; een extra zaal was 

gehuurd. Het bleek wederom een succes te zijn. Alle deelnemers speelden met een maatje.  

 

Samen met een reguliere dartvereniging uit regio De Kempen is dit toernooi georganiseerd; 

alweer voor de negende keer. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de 

integratiedoelstelling die Stichting Carrousel stelt aan zulke activiteiten. Om de kosten te 

kunnen dekken, zijn deelnemers gevraagd om een eigen bijdrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendag 2016 

Op het terrein van Severinus werden allerlei activiteiten georganiseerd met als doel de 

deelnemers eens extra te verwennen. Zoals: knuffelen met dieren, massage, 

belevingstheater, snoezelen en de verwensalon. Deze activiteit is dan ook met name 

bedoeld voor mensen met een meervoudige beperking. Aan deze verwendag hebben 51 

deelnemers deelgenomen.  

 

Voorbeelden van activiteiten door KansPlus-organisaties/SIEN 
Een uitgebreid overzicht van de activiteiten is terug te vinden op de website van Stichting 

Carrousel: www.stichtingcarrousel.nl. 
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Bijlage 1 Overzicht van de clubs  

 

KansPlus Sien Eindhoven / Helmond 

� Eetcafé De Kring 

� VIVA Vakantiekamp 

� PIROC Zomerkamp 

� Jeugd en Jongerenkamp 

� Sprinkhaan Vakantiekampen Rood, Wit en Blauw 

� Vakantiekamp Club Sam 

� Internetcafé Soos Struyckenstraat 

� Just4fun 

� Snoez 

� Activiteitenclub Sam 

� Kinderclub De Klup Eindhoven 

� Zwemclub ’t Zeepaardje 

� Zwemclub Plons 

� De Soos Nuenen 

� Homosoos Anders Roze 

� Disco René Nuenen 

� Jaarlijkse activiteiten Eindhoven 

 

KansPlus Best/Oirschot 

� Ontspanningsclub De Boemerang 

� Disco 

� Biljartclub De Pommerans 

� Countrydansen (is gestopt per juni 2016) 

� Vrijaf 

� Zwemclub 

� Muziekclub 

� Hemelvaartkamp 

� Judoclub Samen Sterk 

� Drumclub Ons Drummers 

 

KansPlus Valkenswaard 

� Eetcafé Valkenswaard 

� Ontspanningsclub De Uitlaat 

� Instuif d’n Opkikker 

� Ontspanningsclub De Knots (opgeheven in 2016)  

� Ontspanningsclub De Vriendschap 

� Zwemclub De Dolfijnen 

� Sportinstuif De Bengels 

� Kookclub De Smullers 

� Stichting Kempenkamp 

 

Overige activiteiten 

� Vereniging Soos Struyckenstraat 
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� Stichting Judoclub Petra 

� Zwemclub voor kinderen met Autisme 
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