
 1 

 
 

JAARVERSLAG 2014 

KANSPLUS en STICHTING ONTSPANNING 
 
KansPlus regio Gemert (tot 2007 onder de naam Zorgenkind en VOGG) is opgericht in 1959. 
KansPlus regio Gemert behartigt de belangen voor ouders en verwanten  
(leden) van personen met een verstandelijke beperking, en daarnaast worden er diverse 
andere activiteiten georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking ( 
donateurs) 
Op 3 juni 1981 is de ‘Stichting tot verzorging van ontspanning aan zorgenkinderen’ 
opgericht, kortweg genoemd ‘Stichting Ontspanning’. Deze stichting heeft ten doel de 
algemene vorming en de sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking 
te bevorderen door hun vrijetijdsbesteding een zinvolle inhoud te geven.  
 
Op 31 december 2014 telt onze vereniging 88 leden en 214 donateurs/vrijwilligers. 
Totaal 302 personen. Vier personen meer dan op 31 december 2013. De vereniging en de 
stichting werken onder verantwoordelijkheid van één bestuur, waarin alle kernen van het 
afdelingsgebied zijn vertegenwoordigd, te weten: Gemert, Elsendorp, Handel, De Mortel, 
Boekel, Venhorst, Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel 
 
HET BESTUUR 

In 2014 heeft het algemeen bestuur 6 keer vergaderd in de Eendracht in Gemert en de 
bezetting van het bestuur ziet er op 31 december 2014 als volgt uit:  
Voorzitter: Vacature  
Secretaris: Jan Leenders Beek en Donk 
Penningmeester: Anny Vorstenbosch Lieshout 
Leden: Harrie v.d. Berg Lieshout 
 Henriette Damen Lieshout 
 Liesbeth v.d. Borst Helmond via Diomage 
 Jeanne de Groot Handel 
 Hanita Klerx Gemert  
 Thea Royackers Gemert 
 
Als aspirant-bestuurslid maakt sinds 2014 Giel Reijnders uit Beek en Donk deel uit van het 
bestuur. 
 
Algemene zaken 

Leden van Kansplus betalen in 2014 € 37,50 contributie aan KansPlus Utrecht. Van dit 
bedrag ontvangt de regio een klein gedeelte voor haar activiteiten. Daarnaast kunnen 
mensen met een verstandelijke beperking donateur worden van de “Stichting Ontspanning” 
voor een bedrag van € 15,00 per jaar. Geen donateur betekent ook geen toegang tot de 
activiteiten, hoe spijtig ook. De ouders worden gevraagd om lid te worden van KansPlus. 
Om zich sterk te kunnen maken voor de belangen van onze doelgroep is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk leden zich aanmelden als lid van KansPlus. Hiermede kan KansPlus zich 
profileren bij de politieke beleidsmakers in Den Haag. Geen lid betekent ook geen 
nieuwsbrief en geen deelname aan activiteiten voor leden/donateurs. Kinderen tot 12 jaar 
zijn vrijgesteld van donateurbijdrage mits de ouders lid zijn. Naast het lidmaatschap biedt 
Kansplus afd. Gemert ook voor ouders en verwanten de mogelijkheid om donateur te 
worden van de plaatselijke afdeling. Daarnaast is het mogelijk om voor 25 euro per jaar 
Vriend te worden van ons orkest Nooit Gedacht. 
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Activiteiten door het jaar heen: 

 
 
De eerste twee maanden van het jaar staan in het teken van het carnaval. Het waren weer 
geweldige carnavalsdagen bij Kansplus in 2014. Op vrijdag 16 januari was in zaal De Kokse 
Hoeve de aftrap. Daarbij werden Joel Verbakel als adjudant, Petra Engels als Prinses en 
Koen Leenders als Prins onthuld. Op vrijdag 23 januari en zondag 8 februari was het volop 
carnavalsfeest in Beek en Donk en Venhorst. Als afsluiting werd er nog flink feest gevierd 
op zaterdag 14 februari tijdens de soos. Wij danken alle mensen die meegeholpen hebben 
aan een fantastisch carnaval 2014. waarbij ook stil gestaan werd bij het feit dat carnaval in 
Gemert voor de 25e keer werd georganiseerd.  
 
 
Op 25 maart vond de jaarvergadering van KansPlus Gemert plaats. Er waren 29 personen 
aanwezig die het jaarverslag en het financieel verslag goedkeurden. Tijdens de vergadering 
werd afscheid genomen van Maria Brans (voorzitter), Harrie van Rooij en Lisette van de 
Zanden (bestuursleden). Harrie van Rooij ontving voor de ledenvergadering de 
vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek. 
Na de ledenvergadering werd door Wim Daniels een gezellige en humorvolle lezing 
verzorgd. De toegang was open voor iedereen. Ongeveer 80 personen maakten hier gebruik 
van. 
 
Op zaterdag 24 mei werd het uitstapje voor leden/donateurs met partner/introducé 
georganiseerd. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de bonbonfabriek te Eksel waar 
bij aankomst koffie met taart gereed stond. Het bezoek werd afgesloten met een lunch. Na 
de middag werd een bezoek gebracht aan het mooie stadje Hasselt gevolgd door een 
stadswandeling. Ook werden de Japanse tuinen aangedaan. Vervolgens ging het terug naar 
Nederland waar in het Limburgse Soerendonk een geweldig drie-gangen diner werd 
genuttigd. 
 
 
In de laatste week van september was het weer de week van de collecte voor het Nationaal 
Fonds Gehandicapten. Vele vrijwilligers hebben zich weer ingezet om namens Kansplus 
regio Gemert te collecteren voor het goede doel. Ondanks de economische zware tijden 
was de opbrengst maar iets minder dan in het voorgaande jaar. Hiervoor onze dank. 
 
Op 3 oktober de jaarlijkse feestavond voor alle mensen met een beperking. De feestavond 
werd georganiseerd in de Kokse Hoeve in Gemert. Er werd genoten van een prima diner en 
daarna werd er zoals altijd nog flink gefeest. 
 
De familie / broers-zussen activiteit voor al onze leden was dit jaar op 5 september. Dit jaar 
was gekozen voor een avondprogramma in de Kokse Hoeve. Daarbij werd fanatiek 
deelgenomen aan de Hollandse spelen welke door de vrijwilligers werden klaargezet. Een 
geslaagde activiteit met iets te weinig deelnemers. 
 
 
De Sinterklaasfeesten van Kansplus die gehouden werden in Beek en Donk (22 november) 
en in Gemert (28 november) werden weer druk bezocht. Elk jaar genieten onze mensen met 
een beperking van hun cadeaus, de aanwezigheid van de Sint en Pieten en natuurlijk van 
het feest.  
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Op vrijdag 19 december was de jaarlijkse kerstfeestavond in zaal De Koekkoek in Lieshout. 
Een gezellige avond met medewerking van de Carnavalsverenigingen De Heikneuters uit 
Mariahout en de Raopers uit Lieshout. De Grottendorferblaaskapel zorgde voor een prima 
sfeer. Het aantal deelnemers met een beperking was ook bij deze activiteit te laag. 
 
Muziekgroep Nooit Gedacht gaf muzikale ondersteuning bij de kerstviering op 20 december 
in d’n Dorpel. De viering vond plaats onder leiding van Pastor van Gemert. Niet alleen de 
totale muziekgroep maar ook enkele solozangers zorgden voor een hele mooie kerstsfeer. 
Na de viering kon men in een aparte ruimte genieten van een kop koffie en warme 
worstenbroodjes. 
 
Diverse andere zaken: 

Door het bestuur werd in 2014 één keer overleg gevoerd met de andere afdelingen van 
KansPlus uit de regio (Deurne-Bakel en Asten-Someren). Op deze bijeenkomsten zijn ook 
afvaardigingen aanwezig van ORO, MEE en Platform VG, die vanuit hun organisaties ons 
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomsten komen 
diverse onderwerpen aan de orde die een relatie hebben met mensen met een 
verstandelijke beperking zoals de WMO, Persoons gebonden budget (PGB), 
vervoersregelingen, ledenwerving KansPlus en onze contacten met KansPlus landelijk. In 
de gemeenten Gemert/Bakel, Laarbeek en Boekel hebben we vertegenwoordigers in het 
WMO-overleg en in het afgelopen jaar is ook deelgenomen aan de werkgroep Vrijetijd 
winkel. 
 
Regio Deurne-Bakel is dit jaar opgeheven. Reden van de opheffing was het te kort aan 
vrijwilligers met name bestuursleden. Voor de doelgroep een slechte ontwikkeling. Onze 
regio ontving een financiële bijdrage uit de overgebleven gelden van regio Deurne-Bakel. 
 
DE WERKGROEPEN 

Naast het bestuur kent onze vereniging verschillende werkgroepen die zorgdragen voor de 
organisatie van activiteiten. In iedere werkgroep zit minimaal één vertegenwoordiger vanuit 
het bestuur, eventueel aangevuld met een aantal vrijwilligers. De vereniging heeft geen 
eigen gebouw of ruimte voor haar activiteiten. De Soos en “Nooit Gedacht” zijn 
ondergebracht in “den Dorpel” te Gemert.  
 
Soos 

De Soos bestond dit jaar 32 jaar. Gedurende het hele jaar (met uitzondering van de 
vakantie) is er om de twee weken op zaterdagmiddag van 14.00-16.15 uur soos met allerlei 
leuke activiteiten in d’n Dorpel te Gemert. Deze middagen worden verzorgd door een vaste 
groep vrijwilligers. Favoriete onderdelen zijn disco, bingo, karaoke, playback, Wii en diverse 
andere spellen. 
 
Nooit Gedacht 

Het orkest Nooit Gedacht verzorgde in 2014 weer diverse optredens. Dit succesvolle orkest 
bestaat uit ruim 40 enthousiaste muzikanten en verzorgt meerdere keren een optreden in 
de gehele regio. 
Dit jaar verzorgden zij met veel succes zeven optredens.  

 01 februari in Valkenswaard 

 06 april in de Gerarduskerk met Les Petit Chanteurs 

 18 mei in Zorgcentrum Brunswijck in Eindhoven 

 05 juli bij het Funtrike treffen in Beek en Donk 

 17 augustus in De Efteling 

 5 oktober bij Leef je in, Leef je uit in Aarle Rixtel 

 20 december tijdens onze jaarlijkse kerstviering. 
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Kienen 

Afgelopen jaar werden op 30 januari, 27 maart en 23 oktober weer drie kienavonden 
georganiseerd in zaal De Pelgrim te Mariahout. Deze activiteit betekent elke keer een 
positieve impuls voor de kas en een prettige avond voor de deelnemers.  
 
Het secretariaat 

In 2014 hebben wij 8 nieuwsbrieven laten uitkomen. Deze worden zoveel als mogelijk 
verstuurd per e-mail en geplaatst op onze website. De site wordt maandelijks actueel 
gehouden. 
 
De activiteiten 

Jaarlijks brengt de afdeling een jaarprogramma uit, waarin alle activiteiten vermeld staan 
die in dat jaar worden georganiseerd. In de nieuwsbrief komen de activiteiten ook nog aan 
de orde en voor plaatselijke activiteiten (denk aan de diverse sinterklaasvieringen, 
kerstviering, vrijwilligersfeest) wordt een afzonderlijke circulaire verspreid. Daarnaast wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van communicatie via het Gemerts Nieuwsblad en de  
MooiLaarbeek-krant. Ook staat het jaarprogramma en de nieuwsbrieven op onze website. 
 
De activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden door de grote groep vrijwilligers. Onze 
vereniging telt bijna 50 vrijwilligers die alle activiteiten in goede banen proberen te leiden. 
Ook dit jaar een compliment aan deze vrijwilligers. 
 
 

Het jaar 2014 was weer een mooi jaar voor onze mensen met een beperking. Financieel 
hebben we een prima jaar achter de rug. Alle mensen werken keihard om extra inkomsten 
te genereren en de kosten zoveel mogelijk te beperken. Complimenten hiervoor aan al onze 
vrijwilligers. Een tegenvaller is de lange zoektocht naar een nieuwe voorzitter en 
penningmeester. Tot slot wil het bestuur graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt 
om alle genoemde activiteiten te kunnen realiseren. 


