
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 IN BEELD 2019:   GEMEENTE EINDHOVEN 
• 263 inwoners van de gemeente Eindhoven hebben deelgenomen aan de 

activiteiten. 

• Onder de vlag van Stichting Carrousel c.q. de KansPlus-organisatie worden in 

totaal 38 activiteiten (zowel structureel als eenmalig) aangeboden. 

• 567 vrijwilligers hebben zich in 2019 voor deze activiteiten ingezet. 

 

• In 2019 is er een overleg geweest met zwembad De Tongelreep over het blijven 
aanbieden van zwemlessen voor kinderen met een autismespectrumstoornis 
(ASS). De vrijwilligers die deze kinderen tijdens de zwemles begeleiden, vallen 
onder Stichting Carrousel. 

• De samenwerking met het Groendomein Wasven is gecontinueerd.  

• Stichting Carrousel is de organisator van een overleg waarbij (Eindhovense) 
instanties aansluiten die werken met en/of activiteiten aanbieden voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking. Deelnemers van dit overleg zijn: CKE, de 
Kunsterij, Groendomein Wasven, Leger des Heils, Lunet zorg, MEE Zuidoost 
Brabant, Platform VG Zuidoost Brabant (Steunwiel), SOCOS en Stichting Leuk je te 
ontmoeten. 
 

Voor een compleet overzicht van alle clubs en hun activiteiten verwijzen wij u graag 
naar bijlage 1; voor een overzicht van het aantal deelnemers en vrijwilligers naar 
bijlage 2.  

 

De 263 deelnemers uit Eindhoven hebben in 2019 aan de volgende activiteiten 

deelgenomen: 
 

• VI-VA Vakantiekamp • Kempenkamp 

• PIROC Zomerkamp • Vereniging Soos Struyckenstraat 

• Jeugd en Jongerenkamp • Maak het mee @ Wasven 

• Sprinkhaan Vakantiekamp • Zwemlessen ASS 

• Vakantiekamp Club Sam • Jaarlijkse Activiteit Eindhoven 

• Just4fun • Jaarlijkse Activiteit Valkenswaard 

• Huiskamer • Verwendag 

• Snoez • Opendarttoernooi 

• Activiteitenclub Sam 

• Zwemclub ’t Zeepaardje  

• Zwemclub Plons  

• De Soos Nuenen  

• Anders Roze 

• Zwemclub De Dolfijnen 

• Sportclub De Bengels 
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HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN 
 

Naam verslagleggende organisatie Stichting Carrousel 

Contactpersoon  Marijke Blom-Laschek, voorzitter 

Adres Laan van Diepenvoorde 37 

Postcode 5582 LA  

Plaats Waalre 

Telefoonnummer 040 214 04 04 

KvK 56470533 

E-mail  mail@stichtingcarrousel.nl 

Subsidiebedrag 2019 € 32.701,- 

 
 

2.1 Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2019, aangeboden door Stichting Carrousel. 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. 
 
2.2 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. Onze 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 kunnen zij hun 
talenten ontplooien of vaardigheden leren. Een veilige omgeving is daarbij een must, 
met daarbij de ondersteuning die past bij de doelgroep en de activiteiten. Een 
voorbeeld daarvan zijn de zwemlessen waarbij veel vrijwilligers betroken zijn . 
 

mailto:mail@stichtingcarrousel.nl
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Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke 
beperking om zelf te kunnen kiezen uit een aanbod van reguliere activiteiten, beperkt 
is. Er is veel behoefte aan aangepaste activiteiten op maat. Stichting Carrousel 
onderzoekt waar de behoeften liggen door in gesprek te gaan met de deelnemers van 
de diverse clubs, de vrijwilligers en de ouders van kinderen met een beperking. Naast 
inzicht krijgen in de behoeften is er ook veel aandacht voor welke begeleiding nodig is 
binnen de clubs.  
 
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. 
 
Regionaal werkend 
Mensen met een verstandelijke beperking willen graag aangepast aan hun niveau, 
hun vrije tijd invullen. Dat vraagt om een andere invulling en organisatie van 
activiteiten. Het 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 het 
bezoeken van een soos - heeft men nu eenmaal een bepaalde schaalgrootte of 
voorziening nodig. Daarom kunnen mensen uit bijvoorbeeld Leende of Bergeijk ook 
deelnemen aan het zwemmen in Valkenswaard. Op deze wijze kan een groter scala 
aan activiteiten aangeboden worden aan een relatief kleine doelgroep. 
 
Ook bevordert ons samenwerkingsverband dat kennis en deskundigheid uitgewisseld 
worden, dat de continuïteit geborgd is en dat werving en ondersteuning van 
vrijwilligers, waar nodig, gezamenlijk worden opgepakt. Onze stichting probeert dit 
door het aanbod van activiteiten zo breed mogelijk aan te bieden en toegankelijk te 
maken voor iedereen met een verstandelijke beperking. 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 dragen zorg voor de uitvoering en ondersteuning van de activiteiten. 

• Uitgangspunt is dat nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
overleggen. Dit omdat we ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van de 
doelgroep. 
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2.3 Financieringssystematiek  
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 vrijetijds- en vormingsactiviteiten.  
 
2.4 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 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 subsidiebeschikkingen / -afspraken die 
afgesloten worden tussen onze stichting en de gemeenten. Jaarlijks stelt ons bestuur 
een jaarplan, jaarverslag, jaarrekening en begroting vast. Tussen Stichting Carrousel 
en MEE Zuidoost Brabant is in een dienstverleningsovereenkomst onder andere 
vastgelegd dat MEE op naam van Stichting Carrousel de subsidieaanvraag, de 
subsidiebesteding en de subsidieverantwoording verzorgt. 
 
Het bestuur bestaat sinds januari 2019 uit de volgende personen: 
 

• Mevrouw M. Blom, KansPlus/SIEN - regio Eindhoven/Helmond, voorzitter 

• De heer T. van den Bosch, KansPlus Valkenswaard e.o., secretaris 

• De heer A. Schoenmakers, KansPlus Best/Oirschot e.o., penningmeester 
 

Rol van MEE Zuidoost Brabant  
De uitvoering van inhoudelijke en administratieve ondersteuningstaken aan Stichting 
Carrousel, komt voor rekening van MEE Zuidoost Brabant op verzoek van de ouder- 
en belangenorganisaties in de regio, met als belangrijke reden het realiseren van een 
goede verbinding / het blijven zoeken van aansluiting 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. 
 
2.5 Werkgebied 
Het werkgebied van onze stichting omvat in 2019 de gemeenten: Bergeijk, Best, 
Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In deze regio is het grootste gedeelte van de 
vrijetijdsactiviteiten ondergebracht bij de KansPlus-organisatie, een aantal bij 
(vrijwilligers-) organisaties en twee bij Stichting Carrousel.  
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HOOFDSTUK 3 VRIJWILLIGERS 
 
 

• In 2019 zijn er in totaal 567 vrijwilligers actief betrokken bij de 

vrijetijdsactiviteiten voor met name mensen met een verstandelijke beperking. 
Deze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze stichting. Zonder hen zouden er 
geen activiteiten voor mensen met een beperking georganiseerd kunnen worden.  

 

• We zien een redelijk constante stroom van vrijwilligers. In een enkel geval houdt 
een club op te bestaan, maar komen er andere activiteiten voor in de plaats. Vaak 
stromen vrijwilligers dan door naar de nieuw club. 
 

• Het werven, binden en behouden van onze vrijwilligers vraagt doorlopend 
aandacht. We bieden ondersteuning en waardering op verschillende manieren, 
naar de wens van de desbetreffende club. 
 

• 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 KansPlus-organisatie. 
De aandachtsfunctionarissen kunnen een beroep doen op de ondersteuning en 
begeleiding van de consulent van MEE.  
 

• De KansPlus-organisaties bedanken ieder jaar hun vrijwilligers voor hun inzet. Zo 
ook in 2019. Sommige hebben voor een gezamenlijke activiteit een budget 
vrijgemaakt, andere KansPlus-organisaties hebben hun vrijwilligers een attentie 
gegeven als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk.  
 

• Ter ondersteuning kunnen vrijwilligers gebruikmaken van het aanbod 
deskundigheidsbevordering van MEE Zuidoost Brabant, onder andere met de 
thema’s Autisme Spectrum Stoornis, Licht Verstandelijke Beperking, Niet 
Aangeboren Hersenletsel en Sociale Netwerk Versterking. Waar gewenst is ook 
een aanbod op maat te realiseren.  

 

• Stichting Carrousel vraagt voor haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aan.  



Jaarverslag 2019 Stichting Carrousel 8 

 
HOOFDSTUK 4 ACTIVITEITEN 
 
 

In 2019 hebben 1.141 mensen met een (verstandelijke) beperking deelgenomen aan 

de activiteiten.  
 

 
 

 

 
 

 

*  In totaal 233 deelnemers zijn niet zichtbaar in deze grafiek, omdat zij woonachtig zijn in een 

gemeente die buiten het werkgebied van Stichting Carrousel valt. Zij betalen de integrale 

kostprijs van de activiteit.  
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Regionale activiteiten vanuit het samenwerkingsverband 
Naast de clubs zijn er in 2019 opnieuw twee regionale activiteiten georganiseerd door 
alle drie de KansPlus-organisaties en MEE Zuidoost Brabant. Het gaat om het 

darttoernooi (68 deelnemers) en de verwendag waar 46 mensen van laag niveau die 

meervoudig beperkt zijn, in het zonnetje gezet zijn. 
 
Bestuurlijke activiteiten 
Het bestuur van Stichting Carrousel komt tenminste 5x per jaar voor overleg bij 
elkaar.  
 
Wat gaat goed en wat willen we vasthouden: 

• Het faciliteren van de clubs / het scheppen van randvoorwaarden, zodat zij in 
 staat zijn hun activiteiten voort te zetten.  

• Met veel gemeenten hebben we een goed contact; zijn bereid mee te denken. 

• De ondersteuning van vrijwilligers (verzekeringen en deskundigheidsbevordering). 

• Het werven en verantwoorden van subsidies (hiermee ontlasten we de clubs). 

• Het organiseren van eenmalige activiteiten (verwendag en darttoernooi). 

• Er is sprake van meer transparantie; meer dan in het verleden. 

• De samenwerking tussen MEE Zuidoost Brabant, de drie KansPlus-organisaties en 
Stichting Carrousel verloopt goed. 

• Er is sprake van duidelijkheid en structuur.  

• Het toewijzen en verantwoorden van de clubbudgetten. 
 
Waar willen we naartoe en/of borgen: 

• Het bereiken van meer deelnemers. 

• Het aanbieden van de juiste activiteiten op een bereikbare plek, passend bi j een 
inclusieve samenleving en in samenhang met gelijkgestemden. Daar waar 
activiteiten voldoen, is het zaak deze te continueren én te vernieuwen. 

• Meer aandacht voor PR & Communicatie (met als onderdeel werving).  De werving 
is gericht op nieuwe vrijwilligers en op nieuwe deelnemers. We vinden het 
belangrijk dat de regio op de hoogte is van de meerwaarde van de clubs die tot de 
drie KansPlus-organisaties behoren.  

• 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? 

• Het verhelderen en kaderen  van taken / rollen. Wat doet de KansPlus-organisatie, 
wat doet Stichting Carrousel en wat doen andere organisaties? 

• Vrijwilligers ambassadeur laten zijn van de clubs. Zij zijn over het algemeen 
enthousiast over en trots op de activiteiten die zij organiseren en kunnen deze 
informatie inhoudelijk het beste overbrengen. 



 
 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN CLUBS 
 
 
KansPlus / SIEN regio Eindhoven / Helmond 
• VI-VA Vakantiekamp:  
 Jaarlijks, in de maand juli 
 
• PIROC Zomerkamp: 
 Jaarlijks, in de maand augustus 
 
• Jeugd en Jongerenkamp: 
 Jaarlijks, in de maand juli / augustus 
 
• Sprinkhaan Vakantiekamp Rood: 
 Jaarlijks, in de maand juli 
 
• Sprinkhaan Vakantiekamp Wit: 
 Jaarlijks, in de maand juli 
 
• Sprinkhaan Vakantiekamp Blauw: 
 Jaarlijks, in de maand juli 
 
• Huiskamercafé ’t Struikske: 
 Iedere zaterdagmiddag 
 
• Just4fun: 

 Een keer per maand 

 
• Snoez: 
 Op zondagmiddag, 1x per 2 maanden 
 
• Activiteitenclub Sam: 
 Iedere zaterdagmiddag 
 
• Zwemclub ’t Zeepaardje: 
 Iedere zaterdagochtend 
 
• Zwemclub Plons: 
 Op maandag-, woensdag- en donderdagavond, 1x per 2 weken op zondagochtend 
 

• De Soos Nuenen: 
 Iedere donderdagavond 
 



 
 

 

 

• Homosoos Anders Roze: 
 Iedere laatste zaterdag van de maand 
 
• Filmmiddag: 
 Jaarlijks, in de maand maart 
 
• Slaatjesbal: 
 Jaarlijks, voorafgaand aan carnaval 
 
KansPlus Best / Oirschot 
• Ontspanningsclub De Boemerang: 
 Iedere donderdagavond 
 
• Biljartclub Best / Oirschot: 
 Iedere zondagmiddag 
 

• Zwemclub Best / Oirschot: 
 Iedere zaterdag (rond de middag) 
 

• Muziekclub Best / Oirschot: 
 Iedere eerste woensdagavond van de maand 
 
• Hemelvaartkamp Best / Oirschot: 
 Jaarlijks, in de maand mei (met Hemelvaart) 
 

• Drumband Best / Oirschot: 
 Op maandagavond, 2x per maand 
 

• Kerstviering: 
Jaarlijks, in de maand december 

 
Binnen Best / Oirschot zijn de volgende clubs gestopt: Disco, Vrijaf en Judoclub. 
 
KansPlus Valkenswaard 
• Eetcafé Valkenswaard: 
 Iedere eerste en derde dinsdag van de maand (in het restaurant van de Hofnar) 
 
• Ontspanningsclub De Uitlaat:  
 Iedere dinsdag en woensdagen en 1x per 2 weken op donderdagavond  
 
• De Donderclub: 
 Iedere donderdag 
 
• Disco d’n Opkikker: 
 1x per maand op zaterdagavond 
 
• Soos De Vriendschap:  
 Iedere woensdag van 19.00 – 21.00 uur 



 
 

 

 
• Zwemclub De Dolfijnen: 
 Iedere zaterdag van 11.00 uur – 12.00 uur 
 
• Kookgroep De Smullers:  
 Iedere laatste maandag van de maand 
 
• Vakantieweek De Kempen:  
 Jaarlijks, in de maand augustus 
 
• Carnaval op Geenhoven: 

Jaarlijks, met carnaval 
 
• Familiedag: 
 Jaarlijks, in de maand november 
 
Binnen Valkenswaard is de volgende club gestopt: Sportclub De Bengels. 
 
Overige activiteiten 
• Vereniging Soos Struyckenstraat:  

Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, en 1x per maand op 
zaterdagavond 

 
• Zwemlessen ASS:  
 Iedere woensdag en zaterdag (behalve tijdens vakanties) 
 
• Darttoernooi: 
 Jaarlijks, in de maand november 
 
• Verwendag: 
 Jaarlijks, in de maand april 
 

• Groendomein Wasven: 
 Maandelijks, op een woensdag 

 
 


