Beleidsplan 2012/ 2013

Vereniging Soos Struyckenstraat (V S S)
Gebouw

" 't Struijkske "

Adres

Struyckenstraat 10
5652 GM EINDHOVEN

Telefoon

040 - 251 88 10

Webadres

WWW.DESOOS.DSE.NL

maandag t/m donderdag
vrijdag

zaterdag

19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur
Tijdelijk om de veertien dagen volgens afspraak.
19.30 - 23.00 uur
Tijdelijk om de veertien dagen volgens afspraak.
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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Verening Soos Struyckenstraat (verder te benoemen
als VSS). Het is geschreven naar aanleiding van de invoering van nieuwe belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen in 2009 waar de VSS onder valt.
Na een korte beschrijving van het ontstaan van onze verenging kunt u in dit beleidsplan
terug vinden welk beleid wordt nagestreefd.
Er wordt onder andere beschreven hoe de VSS aan de slag gaan met de vrijwilligerswerving en naamsbekendheid. Ook is beschreven welke organisatievorm er is en hoe
de financiën geregeld zijn.
Tot slot is er een korte beschrijving van het karakter van de verschillende avonden.
Eindhoven, September 2011
Doremieke van Loosdregt
Voorzitter VSS
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Bert Voets
Penningmeester VSS
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Ontstaan van de vereniging
Vanuit de oudervereniging, die de belangen behartigen van personen met een verstandelijke beperking en hun ouders in de regio Eindhoven en de Kempen ontstond de
vraag naar ontspanningsmogelijkheden voor die personen in de avonduren.
Daar er behoefte was aan activiteiten met een beschermend karakter werd de Vereniging Soos Struyckenstraat (VSS) opgericht.
Deze vereniging organiseert van maandagavond tot en met zaterdagavond recreatieve
activiteiten, die bestemd zijn voor personen met een verstandelijke beperking.
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Officieel is de vereniging in mei 1986 opgericht. De oorsprong van de Vereniging Soos
Struyckenstraat (VSS) ligt echter in een Eindhovense huis kamer, waar begin jaren '70
één avond per week bijeenkomsten werden georganiseerd.
Door een groeiend aantal deelnemers werd op een gegeven moment naar een andere
locatie gezocht.
Na eerst in een bouwvallig kleuterschooltje aan de Struyckenstraat te hebben gezeten,
kon dankzij een donatie een nieuw gebouw worden geplaatst.
Hiermee kreeg de soos een gebouw dat veel beter afgestemd was op haar activiteiten.
Het gebouw "'t Struikske" is eigendom van de Stichting Recreatiecentra Verstandelijk
Gehandicapten (S.R.V.G.), die nauwe banden onderhoudt met de ouderverenigingen
Kansplus (Vereniging van ouders en familieleden van mensen met een geestelijke handicap) en Philadelphia (Protestants Christelijke Vereniging van ouders en vrienden van
het afwijkend kind) te Eindhoven.
Naast de Vereniging Soos Struyckenstraat (VSS) zijn er nog andere huurders in het gebouw, namelijk:
• De Zonnebloem (maandag).
• MD cafe (op dinsdagmiddag een maal in de maand)
• Het internetcafé (zaterdagmiddag).
• Boomers Little Dogtown, hondentraining (dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag ochtend en donderdag en vrijdag middag)
• Ohn Wah, Yoga (zondagochtend)
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Doelstelling van de vereniging
De vereniging stelt zich ten doel:
Het bieden en bevorderen van ontspanningsmogelijkheden voor personen met verstandelijke beperkingen; het daarbij scheppen van ontmoetingsmogelijkheden tussen personen met verstandelijke beperkingen en andere leden van de samenleving.
De vereniging wil dit doel bereiken door:
a)
Het verzorgen van wekelijkse en jaarlijkse terugkerende ontspanningsactiviteiten
voor de aangesloten leden, zoveel mogelijk naar ieders niveau.
b)
Het voeren van een actief wervingsbeleid naar en een zorgvuldige selectie van
vrijwilligers die de aangesloten leden in een beschermende sfeer opvangen en
begeleiden.
c)
Het voeren van een actief wervingsbeleid naar en een zorgvuldige selectie van
personen met een verstandelijke beperking die passen in de beschermende
sfeer van de verenigingsactiviteiten.
d)
Het zodanig op elkaar afstemmen van ontspanningsactiviteiten, dat de aangesloten personen met verstandelijke beperkingen in die groepen terechtkomen, waar
ze zich naar niveau, leeftijd en interesses het best thuis voelen.
e)
Het met een zekere regelmaat organiseren van ontmoetingsactiviteiten tussen de
aangesloten personen met een verstandelijke beperking en de andere leden van
de samenleving, zowel in beschermd soosverband als op andere plaatsen in de
samenleving.
In de praktijk betekent dit dat de vereniging 6 verschillende avonden organiseert, waarbij er op gelet wordt dat er verschillen zijn tussen wat de avonden bieden, er zowel binnen als buiten het gebouw activiteiten zijn en het beschermende karakter in stand gehouden wordt.
De activiteiten die georganiseerd worden zijn o.a. kienen, playbackshow, quiz, dansen,
thema-avond, muziek, knutselen, hapjesavond, carnaval, Sinterklaas en Kerstmis.
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Het beleid van de vereniging is:
De doelstellingen zoals hierboven aangegeven zonder winstoogmerk na te streven.
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Doelgroep
De doelgroep waar de vrijwilligers van de VSS hun activiteiten op richten zijn mensen
met een verstandelijke beperking. Verder te benoemen als deelnemers.
Bij aanvang van 2012 telt de VSS 107 deelnemers waarvan er 18 ook gebruik maken
van de woensdagavond.
Om deelnemer te kunnen worden dienen deze personen aan de hierna genoemde
voorwaarden te voldoen:
• Ze zijn 16 jaar of ouder,
• Ze moeten zichzelf redelijk zelfstandig kunnen redden wat betreft voortbewegen,
eten en drinken en bijvoorbeeld toiletgang,
• Ze moeten in een groep kunnen functioneren,
• Ze moeten verbaal of via een hulpmiddel kunnen communiceren,
• Ze moeten kunnen functioneren met alleen begeleiding van vrijwilligers,
• Ze hebben tijdens hun verblijf geen medische zorg nodig (b.v. toediening van
medicatie).
Het niveau van de deelnemers van de vereniging is zeer gevarieërd. Er zijn deelnemers
die op een instelling voor personen met een verstandelijke beperking wonen en daar
overdag ook hun dagbesteding hebben, maar er zijn ook deelnemers die zelfstandig
wonen en overdag in een bedrijf werken.
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Nieuwe deelnemers melden zich aan bij de leiding van de betreffende avond. Dit kan
via MEE, de website of via de instelling waar de deelnemer woont.
Bij aanmelding volgt er, indien er plaats is, op de gewenste avond, een eerste gesprek
om na te gaan of de deelnemer op die avond kan vinden wat hij of zij zoekt. Indien dit
niet het geval is wordt doorverwezen naar de avond die wel passend zou zijn.
Na een proefperiode, waarbij een deelnemer twee tot vier weken mee draait op de
avond, vindt het tweede en laatste gesprek plaats.
Als de deelnemer zich prettig voelt op de avond en de leiding van die avond vindt dat hij
of zij goed past binnen de groep, wordt tot definitieve inschrijving overgegaan. Zo nodig
word doorverwezen naar een andere avond.
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Organisatievorm
De vereniging bestaat uit 6 avonden. Van maandag tot en met zaterdag wordt er door
vrijwilligers gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten te bieden voor
de deelnemers.
Daarom heeft elke avond een beschrijving gemaakt van het soort activiteiten dat op die
avond georganiseerd wordt en van de groep deelnemers die de avond bezoekt.
Elke avond vaardigt een persoon van de leiding af om plaats te nemen in het bestuur.
Dit bestuur zorgt ervoor dat alle voorwaarden vervuld worden om de avonden goed te
kunnen laten lopen, zoals subsidies, voldoende materiaal en gereedschap, enz.
Speciale commissies, zoals de commissie beheer en de commissie van penningmeesters, zorgen voor de nadere uitvoering van bepaalde taken.
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Het bestuur vergadert een maal in de 6 weken en gebruikt onder andere een draaiboek
om aan alle voorwaarden die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden te kunnen voldoen.
Verder hebben zij via het gebruikersoverleg contacten met de andere gebruikers van
het “’t Struijkske”.

7

Fondsen en vermogen
De vereniging tracht met de subsidie die zij ontvangt (van gemeenten en instellingen ten
behoeve van personen met een verstandelijke beperking) via het samenwerkingsverband GJVW (KansPlus organisaties regio Eindhoven en De Kempen en stichting MEE
Zuidoost Brabant en contributies van de aangesloten deelnemers de bovengenoemde
doelstellingen te behalen.
Deelnemers betalen in 2012 een contributie van € 81,= per jaar exclusief € 2,50 administratiekosten. De contributie gaat jaarlijks met 2 euro omhoog.
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Er zal in 2012 geen actief beleid gevoerd worden om fondsen te werven.
Het beheer van de fondsen en het vermogen berust bij het bestuur. De dagelijkse uitvoering berust bij de penningmeester.
Iedere avond heeft een eigen penningmeester. Aan het begin van het jaar krijgen zij de
beschikking over een budget wat is vastgesteld naar aanleiding van het aantal deelnemers van de avond. Het is aan de penningmeesters van de avonden en de algemeen
penningmeester er op toe te zien dat de gelden ten gunste van de deelnemers besteed
worden.
Bij opheffing van de vereniging zal het vermogen ten goede komen van het samenwerkingsverband GJVW.
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Vrijwilligersbeleid
Bij aanvang van 2012 telt de VSS 32 vrijwilligers. Dit zijn mensen van 18 jaar of ouder
die achter de doelstelling van de VSS staan. Als dank voor hun inzet organiseert het
bestuur jaarlijks een feest voor alle vrijwilligers.
Ook lopen er bij de VSS studenten van hoge scholen stage. Deze studenten zijn 16 jaar
of ouder en mogen niet alleen de verantwoordelijkheid voor een avond dragen.
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Met de jaren wordt het moeilijker om aan enthousiaste vrijwilligers te komen. Van de
mogelijkheden om advertenties in de kranten te zetten en vacatures bij de vrijwilligersbureaus te plaatsen wordt actief gebruik gemaakt maar dit levert tot nu toe onvoldoende
resultaten op.
Het bestuur van de VSS stelt zich daarom in 2012 ten doel een structureel vrijwilligerswervingsprogramma op te zetten. Dit in samenwerking met MEE, het vrijwilligerspunt en
andere gemeentelijke instanties.
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Naamsbekendheid en werving

Beleidsplan VSS 2012/2013

Het bestuur van de VSS is zich er terdege van bewust dat naamsbekendheid in het kader van vrijwilligers werving van enorm belang is.
Bovendien bieden nieuwe communicatie middelen ook mogelijkheden om makkelijker te
communiceren met deelnemers en vrijwilligers.
Met deze redenen in het achterhoofd is een aantal jaren gelden de website opgezet.
Hierop vinden de deelnemers onder andere de programma’s van de diverse avonden
en is er voor de bestuurleden een afgeschermd deel waar notulen van vergaderingen
e.d. te vinden zijn.
Dit jaar wordt de website vernieuwd en geactualiseerd. Ook is het de bedoeling de website meer te betrekken bij het werven van nieuwe vrijwilligers.
Zoals elk jaar is het ook weer de bedoeling een open dag te organiseren. Hierbij kunnen
de deelnemers en buurtgenoten met elkaar kennis maken en potentiële nieuwe vrijwilligers krijgen een indruk van wat de soos is.
Verder is het de bedoeling met enige regelmaat in de krant te komen om op die manier
naamsbekendheid te krijgen en te behouden.
Om de werving en naamsbekendheid structureel op poten te krijgen heeft het bestuur
eind 2008 de werkgroep PR en Voorlichting opgericht. Op de open dag na vallen bovenstaande punten binnen hun takenpakket.
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De diverse activiteitsavonden
Maandagavond
De maandagavondsoos is van oudsher de kleinste groep van de vereniging.
Het is van oorsprong een avond waar een rustige en veilige sfeer voorop staat.
Deze groep die niet groter is dan ongeveer 25 deelnemers wordt dan ook vooral bezocht door mensen die het fijner vinden om in een kleinere groep hun uitgaansavond
door te brengen. Deze avond heeft 5 rolstoelplaatsen die vrijwel altijd bezet zijn. De
deelnemers zijn tussen de 25 en 65 jaar oud.
Op maandagavond wordt wekelijks een activiteit georganiseerd, rekening houdend met
de wensen van de deelnemers. Te denken valt onder andere aan knutselactiviteiten,
muziekactiviteiten, spelletjes en een jaarlijks uitstapje.
Er is voldoende tijd voor een individueel praatje tijdens de koffie , en gedurende een activiteit kan iemand altijd geholpen worden waar nodig.

Dinsdagavond
De dinsdagavond is een avond voor personen met een matig tot ernstig verstandelijk
beperking.
De sfeer in de groep is gezellig en vertrouwelijk. Dit komt mede doordat veel deelnemers al jaren op deze avond komen waardoor er hechte groepjes zijn ontstaan.
De laatste tijd komt er door wat meer jongere deelnemers wat leven in de brouwerij. De
groep bestaat ook op dinsdag uit ongeveer 25 deelnemers met een leeftijd tussen de 18
en 70 jaar.
Een keer in de 2 weken organiseren de vrijwilligers een activiteit, de andere avond is
vrije avond.
De deelnemers mogen dan zelf weten wat ze doen, ze hangen lekker aan de bar, kletsen met elkaar en kunnen bijvoorbeeld ook een spelletje doen.
Deelnemers beslissen zelf mee over de activiteiten die georganiseerd worden. Zéér gelieft zijn :
Kienen, sjoelen, karaoke, speurtocht, bakavond, knutselavond, buitenspelletjes en ga
zo maar verder. Ook bij de dinsdagavond staat er jaarlijks een uitstapje op de planning.

De woensdagavond is een extra avond van de soos. Dat wil zeggen dat alle deelnemers
die lid zijn van een andere avond op deze vrije avond mogen komen. Er zo’n 25 regelmatige bezoekers. Op de woensdagavond staat een gezellige sfeer voorop. Dit doen
de vrijwilligers onder andere door elke week een activiteit te organiseren. Je kunt hierbij
denken aan : kienen, disco avond, spellenavond, een uitstapje, kerstdiner enzovoort.
Twee maal per jaar, in september en januari maken de vrijwilligers een nieuw programma, dit natuurlijk in overleg met de deelnemers.
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Woensdagavond (open avond)
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De woensdagavond organiseert ook de openings- en nieuwjaarsborrel, die altijd druk
wordt bezocht door veel leden van alle avonden.
Donderdagavond
De donderdagavond wil een feestelijk sfeer uitdragen. De activiteiten die ze aanbieden
dagen de deelnemers uit om mee te doen.
Het niet serieuze, het dollen van de leiding onderling, en het presenteren met een grap
worden vaak als “ te gek “ beschouwd. De groep is gezellig en iedereen gaat op een
gemoedelijke manier met elkaar om.
De groepsgrootte is ongeveer 30 deelnemers. De leeftijd varieert van 20 tot 80 jaar.
Het niveau van de deelnemers is matig tot ernstig verstandelijk beperkt. Ook meervoudig gehandicapte deelnemers bezoeken deze avond.
Belangrijk is dat de deelnemers gestimuleerd worden om mee te doen, maar henzelf
ook keuzes laten maken en die laten invullen op de avond. Tijdens een activiteit wordt
er rekening mee gehouden dat de leiding dingen moet voordoen, voorzeggen, vasthouden en aangeven.
Vrijdagavond
De vrijdagavond is een rustige, ontspannen avond die vooral bezocht wordt door wat
oudere deelnemers met verstandelijke beperking. Op de vrijdagavond is er gelegenheid
om gezellig met elkaar koffie te drinken en te praten en daarbij wordt er vooral Nederlandstalige muziek gedraaid.
Elke vrijdagavond wordt er een activiteit aangeboden waaraan de deelnemers vrijblijvend kunnen meedoen.
Het aanbod aan activiteiten varieert sterk: De ene keer wordt er geknutseld, een andere
keer wordt er pizza gebakken of een quiz gedaan.
Twee keer per jaar wordt er vergaderd waarbij de deelnemers kunnen aangeven welke
activiteiten ze het komende seizoen graag zouden willen doen.

Momenteel draait de vrijdagavond om de veertien dagen in verband met een vrijwilligerstekort.
Zaterdagavond
Hoewel veel deelnemers het niet als zodanig ervaren, is de zaterdagavondsoos duidelijk
een uitgaansavond voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.
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De leeftijd van de deelnemers is gevarieerd, maar de meeste zijn ouder dan 55 jaar.
De groepsgrootte is momenteel ongeveer 15 deelnemers en het niveau is matig tot
hoog.
De meeste deelnemers van deze avond komen dan ook al jaren naar de vertrouwde
omgeving van de soos en genieten van dit “wekelijkse uitstapje”.
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Het karakter van deze avond is jeugdig en zelfstandig. Op een normale avond is er disco en is de bar open. Om de week worden er speciale activiteiten georganiseerd zoals
bijvoorbeeld een soundmix playbackshow, dansmarathon, quiz en een optreden van
een bandje of een uitstapje naar café Wilhelmina.
Ook de zaterdagavond draait momenteel om de veertien dagen in verband met een
vrijwilligers tekort.
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