
  
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband bestaande uit:  

• KansPlus/SIEN - regio Eindhoven/Helmond 

• KansPlus Valkenswaard e.o. 

• KansPlus Best/Oirschot e.o. 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 
 
 
1.1 Inleiding 
Voor u ligt het jaarplan voor 2020 van Stichting Carrousel. Deze stichting is opgericht 
in november 2012 en is sinds 1 januari 2013 als zelfstandig rechtspersoon de opvolger 
van het samenwerkingsverband GJVW.  
 
Door onze stichting wordt vanaf 2013 een subsidieaanvraag ingediend en 
verantwoord. Met onder andere deze middelen worden binnen de volgende drie 
KansPlus-regio’s activiteiten op het gebied van vrije tijd, vorming en educatie 
gefinancierd:  
 

• KansPlus/SIEN - regio Eindhoven/Helmond 

• KansPlus Valkenswaard e.o. 

• KansPlus Best/Oirschot e.o. 
 
De gemeenten Bergeijk, Best, Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-
Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre leveren een 
financiële bijdrage aan onze activiteiten. 
 
1.2 Missie en doel van Stichting Carrousel  
Onze stichting heeft vanuit de missie dat ieder mens recht heeft op een goed leven 
en het zoveel als mogelijk zelf voeren van de regie over zijn eigen leven, tot doel: het 
bevorderen van integratie en participatie van mensen met een verstandelijke 
beperking op het terrein van vorming / educatie en vrijetijdsbesteding in de regio 
Eindhoven | De Kempen.  
 
Wij proberen samen met alle clubs en met ondersteuning van MEE Zuidoost Brabant 
‘het verschil te maken’ voor deze specifieke doelgroep. Onze uitgangspunten sluiten 
nauw aan bij belangrijke gemeentelijke beleidspunten binnen het sociaal domein, 
namelijk het voorkomen van isolement, het vergroten van sociale netwerken, het 
meedoen mogelijk maken voor kwetsbare groepen en het stimuleren en 
ondersteunen van vrijwilligerswerk. 
 
De activiteiten die onder de paraplu van onze stichting worden georganiseerd, zijn 
voor de deelnemers op een passend niveau. En onder begeleiding van zo’n 600 
vrijwilligers die op hun beurt weer professioneel ondersteund worden door MEE 
Zuidoost Brabant. Wij hebben daarvoor met MEE een dienstverleningsovereenkomst 
afgesloten.  
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Uitgangspunt van beleid is: ‘normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is’. 
Ofwel: als mensen met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan reguliere 
clubs en reguliere activiteiten, dan heeft dat vanuit het oogpunt van integratie de 
voorkeur. Zoveel mogelijk willen we aansluiting zoeken bij bestaande (reguliere) 
voorzieningen, bij voorkeur in de directe woonomgeving.  
 
Maar waar dat niet kan, moeten mensen met een beperking door middel van een op 
hun niveau afgestemde activiteit kunnen meedoen in de samenleving om een snel 
dreigend isolement te voorkomen. Omdat er sprake is van een heel gedifferentieerde 
groep, kan niet in elke plaats een op hun mogelijkheden afgestemd aanbod worden 
gerealiseerd. De regionale samenwerking biedt op de schaal van de deelnemende 
gemeenten de mogelijkheid toch aangepaste activiteiten te organiseren. Voor 
sommige activiteiten komen bijvoorbeeld de deelnemers uit zowel Veldhoven, 
Bergeijk, Valkenswaard als Geldrop-Mierlo. 
 
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 gelijkgestemden.  
 

 
Stichting Carrousel faciliteert vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking op het gebied van sport, kooklessen, hobbyclubs, soos - en 
dagactiviteiten, danslessen, educatie, vakantiekampen, contactgroepen en 
eetpunten. 

 

 
Onze stichting is om meerdere redenen opgericht. In de eerste plaats om naar de 
subsidieverstrekkers meer duidelijkheid te scheppen over al onze activiteiten. Door 
de huidige manier van aanvragen is het niet nodig dat iedere club zelfstandig subsidie 
aanvraagt en is er tevens volop de mogelijkheid om aandacht te vragen voor deze 
specifieke doelgroep en voor wat zij nodig heeft.  
 
In de tweede plaats geeft een zelfstandige rechtspersoon de mogelijkheid om bij 
afnemende financiële middelen zelfstandig fondsen te gaan werven. Om dit te 
faciliteren, heeft onze stichting in 2015 de ANBI-status aangevraagd. De 
Belastingdienst heeft deze in 2016 toegekend. 
 
Tenslotte biedt de stichtingsvorm de mogelijkheid om in samenwerking met andere 
partijen, zoals zorgaanbieders, het aanbod van activiteiten op elkaar af te stemmen 
om zo versnippering te voorkomen.  
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1.3 Bekostiging en kostenplaatje voor deelnemers 
Ook mensen met een verstandelijke beperking willen meedoen in de samenleving.  
Categoraal vrijetijdsaanbod brengt echter meer kosten met zich mee dan reguliere 
vrijetijdsbesteding, omdat het gaat om een beperkte doelgroep die alleen met 
bijzondere begeleiding zijn vrije tijd kan invullen.  
 
Enerzijds zien we dat de doelgroep een beperkt inkomen heeft. Want deze doelgroep 
moet veelal rondkomen van een Wajonguitkering (70% van het minimumloon), maar 
krijgt daarboven ook te maken met allerlei stapelingseffecten (minder zorgtoeslag, 
meer eigen risico in de zorg, afnemende huurtoeslag, meer eigen bijdragen in de 
kosten van zorg door de zorgaanbieder, en dergelijke).  
 
Anderzijds zijn we ook van mening dat de bijdrage aan activiteiten  meer 
genormaliseerd kan worden. Dat wil zeggen zoveel mogelijk gelijktrekken met 
reguliere activiteiten. Deze normalisering is thans zover dat de eigen bijdrage van de 
deelnemers hoger is dan de subsidie die de gemeente verstrekt.  
 
1.4 Organisatie in de regio Eindhoven |De Kempen 
Belangenbehartigingsorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, hun 
ouders en verwanten (ouderverenigingen) 
KansPlus Valkenswaard, KansPlus/SIEN Eindhoven/Helmond en KansPlus 
Best/Oirschot zijn de drie, binnen de regio, meest actieve verenigingen voor het 
behartigen van de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun 
ouders en verwanten. De KansPlus-organisaties streven naar een goed leven voor 
mensen met een verstandelijke beperking in wisselwerking met hun sociale netwerk 
van gezin, familie en vrienden, in een samenleving waarin ruimte is voor 
gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en onderlinge betrokkenheid van mensen.  
 
De verenigingen realiseren hun doelstellingen door activiteiten te organiseren gericht 
op onderlinge ontmoetingen van ouders en verwanten, het geven van voorlichting, 
het bieden van dienstverlening en het behartigen van belangen. Daarnaast 
organiseren de verenigingen diverse vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  
 
MEE Zuidoost Brabant  
De inhoudelijke en administratieve ondersteuning is een taak die MEE Zuidoost 
Brabant in opdracht van Stichting Carrousel uitvoert. En bestaat uit: 
 

• Beleidsmatige ondersteuning, onder andere bij het aanvragen / verantwoorden 
van subsidie. 

• Financiële administratie. 

• Secretariële ondersteuning. 

• Ondersteuning van vrijwilligers, onder andere deskundigheidsbevordering en 
werving en selectie. 
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1.5 Werkgebied  
Het werkgebied van onze stichting omvat de gemeenten: Bergeijk, Best, Cranendonck, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, 
Veldhoven en Waalre.  
 
Het geeft ons vertrouwen dat alle gemeenten in 2019 de subsidie voor onze 
activiteiten gecontinueerd hebben. We hebben daarmee het belang van de categorale 
activiteiten meer dan voldoende kunnen aantonen. We hechten veel waarde aan onze 
goede contacten met gemeenten en we zijn positief over de bereidheid om met ons 
mee te denken. We zetten de samenwerking met alle gemeenten dan ook graag voort 
in 2020. 
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HOOFDSTUK 2 CATEGORALE VRIJETIJDS- EN VORMINGSACTIVITEITEN 
 
 
2.1 Inleiding 
 

 
Voor mensen met een beperking is het deelnemen aan vormings- en vrijetijds-
activiteiten niet primair een kwestie van leuk bezig zijn. Vooral het feit dat men 
laagdrempelig aan voor hen geschikte activiteiten kan deelnemen, is van groot 
belang, omdat dit een vorm is van ‘meedoen in de samenleving’, waarbij men 
anderen ontmoet, uit het isolement komt en vaardigheden kan ontwikkelen  / op peil 
kan houden. 
 

 
 
2.2  Het belang van het bestaan van categorale clubs 

• Onze stichting ziet het als haar taak de speciale condities, waar het aanbod voor 
mensen met een (verstandelijke) beperking aan moet voldoen, te waarborgen. 
 

• Meer mensen met een verstandelijke beperking wonen door de scheiding van 
wonen en zorg zelfstandig in de reguliere maatschappij. Deze mensen moeten nu 
zelf invulling geven aan hun vrije tijd. Het betreft hier vaak personen die 
specifieke ondersteuning vragen. Clubs, activiteiten en vrijwilligers moeten 
hierop worden toegerust.  
 

• Doordat zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, worden eenzaamheid, overlast en 
criminaliteit voorkomen en wordt de sociale redzaamheid bevorderd.  
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HOOFDSTUK 3 VRIJWILLIGERS 
 
 
Door de ouderverenigingen is een gezamenlijk vrijwilligershandboek samengesteld, 
dat aangevuld kan worden met specifieke regionale verschillen en/of nieuwe 
afspraken.  
 
3.1 Belang en werving van vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Het is een belangrijk gegeven dat het steeds 
complexer wordt vrijwilligers te werven én te binden. Eind 2018 tellen wij 578 actieve 
vrijwilligers. Werving blijft de nodige aandacht en inspanning vragen. Naast het 
werven is relatiebeheer erg belangrijk.  
 
3.2 Deskundigheidsbevordering 
Deskundigheidsbevordering wordt geboden in de vorm van trainingen (eventueel op 
maat) welke door MEE Zuidoost Brabant worden gegeven. Een andere vorm van 
ondersteuning is het bezoeken van clubs of deelname aan een overleg met als doel 
consultatie en advies. 
 
3.3 Waardering van vrijwilligers 
Onze stichting geeft haar vrijwilligers een attentie of een klein budget om hen te 
bedanken voor hun diensten van het afgelopen jaar. Juist dit gebaar waarderen de 
vrijwilligers enorm. 
 
3.4 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
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). De mogelijkheid bestaat om via onze 
stichting een gratis VOG aan te vragen.  
 
Daarnaast wordt de vrijwilliger gevraagd een vrijwilligersovereenkomst te tekenen 
met de KansPlus-organisatie/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 tegen te 
gaan. 
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HOOFDSTUK 4 ACTIVITEITEN 
 
 
4.1 Inleiding 
We streven ernaar om in 2020 1.250 deelnemers deel te laten nemen aan onze 
activiteiten. 
 
4.2 Acties 2020 
Buiten het continueren van alle bestaande activiteiten  (zie de bijlage of de website 
www.stichtingcarrousel.nl) staan de volgende aandachtspunten nog steeds centraal: 
 

• Meer bekendheid geven aan ons activiteitenaanbod, zodat meer mensen kunnen 
deelnemen. 

• Het werven van vrijwilligers voor onze stichting en de KansPlus-organisaties. 

• Het samenwerken met andere partijen in onze regio waaronder de gemeenten. 
 
Dit gaan we doen door: 
 

• Het vergroten van onze naamsbekendheid; niet zozeer van Stichting Carrousel, 
maar vooral ten behoeve van de activiteiten die de KansPlus-organisaties 
organiseren. Door ‘good practice’- verhalen te delen, hopen we meer deelnemers 
te bereiken. 

• Het bewust maken van onze vrijwilligers van de bijdrage die ze leveren in het 
belang van onze doelgroep en hen te motiveren dit extern uit te dragen om ook 
anderen te inspireren. 

• Het blijven informeren van gemeenten over het belang van Stichting Carrousel. 
Enerzijds wat betekent Stichting Carrousel voor mensen met een beperking, 
anderzijds wat betekent Stichting Carrousel voor de gemeente? 

 
De samenwerking met andere organisaties die een aanbod hebben voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking, is eind 2017 op initiatief van onze stichting 
opgestart. De volgende organisaties zijn deelnemer van dit overleg dat twee keer per 
jaar plaatsvindt: 
 

• Lunetzorg 

• Platform VG 

• MEE Zuidoost Brabant 

• CKE 

• Stichting Leuk je te ontmoeten 

• Wasven 

• Stichting Carrousel 
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Het doel van het overleg is: 
 

• Elkaar te informeren over ieders activiteitenaanbod. 

• Doorverwijzen van deelnemers. 

• Signaleren of er behoefte is aan nieuwe / andere activiteiten. 

• Gebruikmaken van kennis en middelen. 
 
4.3 Regionale activiteiten vanuit Stichting Carrousel  
Uit een behoefteonderzoek onder de leden is gebleken dat zij graag in contact komen 
met leden van de andere ouderverenigingen in de omgeving. Sindsdien worden er 
twee regionale activiteiten georganiseerd: het darttoernooi en de verwendag. Deze 
activiteiten zullen ook in 2020 plaatsvinden.  
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE CLUBS  
 
 

• VI-VA Vakantiekamp 

• PIROC Zomerkamp 

• Jeugd en Jongerenkamp 

• Sprinkhaan Vakantiekamp 

• Vakantiekamp Club Sam 

• De Huiskamer 

• Just4fun 

• Snoez 

• Activiteitenclub Sam 

• Zwemclub 't Zeepaardje 

• Zwemclub Plons 

• De Soos Nuenen 

• Homosoos Anders Roze 

• Ontspanningsclub De Boemerang 

• Disco Best/Oirschot 

• Biljartclub Best/Oirschot 

• Vrijaf Best/Oirschot 

• Zwemclub Best/Oirschot 

• Muziekclub Best/Oirschot 

• Hemelvaartkamp Best/Oirschot 

• Judoclub Best/Oirschot 

• Drumband Best/Oirschot 

• Eetcafé Valkenswaard 

• Ontspanningsclub De Uitlaat 

• Soos De Vriendschap 

• Zwemclub De Dolfijnen 

• Sportclub De Bengels 

• Kookgroep De Smullers Valkenswaard 

• Vereniging Soos Struyckenstraat 

• Maak het mee @ Wasven 

• Zwemlessen ASS 
 


