Vereniging Soos Struyckenstraat

Secretarieel Jaarverslag 2012
mei 2013

1. Inleiding.
Dit verslag is een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen bij Vereniging Soos
Struyckenstraat in de periode mei 2012 tot en met mei 2013. Naast een aantal bestuurlijke en
huishoudelijke zaken, beschrijft het van elke avond de belangrijkste en leukste gebeurtenissen
van de eerder vermeldde periode.
2. Kalender
Afgezien van de gebruikelijke vakanties en feestdagen, is de soos elke avond (behalve op
zondag) geopend geweest. Door een tekort aan vrijwilligers kunnen de vrijdag en zaterdag
avond alleen om de week open zijn. Er zijn echter nog een aantal vermeldenswaardige data:
• 16 mei 2012:
• 30 juni 2012:
• 5 september 2012:
• 14 september 2012:
• 9 januari 2013:
• 16 maart 2013:

ALV
Open dag.
Openeningsborrel.
Workshop clownerie
Nieuwjaarsborrel.
Deelname NLdoet

Verder heeft het bestuur vergaderd op:
• 11 juni 2012
• 10 september 2012
• 19 oktober 2012
• 19 november 2012
• 10 december 2012
• 28 januari 2013
• 18 februari 2013
• 29 maart 2013
• 24 april 2013
3. Gift Ergon
Op 19 november 2012 mocht de VSS een cheque ter waarde van € 6075,= in ontvangst nemen
van de Ergon. In het kader van het ziekteverzuimbeleid bij de Ergon krijgen werknemers een
boete wanneer zij niet thuis zijn bij bezoek van de verzuimcontroleur of wanneer er geen gehoor
wordt gegeven aan een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Deze boetes worden
apart gezet en eenmaal per jaar door de ondernemingsraad aan een goed doel toegekend. Dit
jaar was de eer aan de soos!
Het geld wordt besteed aan o.a. de aanschaf van een podium en nieuwe sinterklaas en pieten
pakken. Deze aankopen worden in 2013 gedaan.
4. Workshop clownerie
Op vrijdagavond 14 september 2012 kregen de vrijwlligers van de VSS een workshop clownerie
aangeboden. Frans van Lid was de contact clown en leraar clownerie. Hij kwam deze workshop
op de soos gegeven. Tijdens deze workshop hebben we geleerd de deelnemers anders te
benaderen, onze emoties te vergroten en op een leuke, andere manier dingen aan te bieden
aan de deelnemers. Het was een gezellige en geslaagde avond!
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5. Toekomstvisie VSS
Afgelopen jaren is het aantal nieuwe vrijwilligers en deelnemers afgenomen. Tijdens de ALV
van 2012 zijn deze zorgen gedeeld en is er gebrainstormd over hoe we dit tij kunnen keren.
Naar aanleiding van de resultaten van deze brainstormsessie is er via MEE contact gelegd met
Goede Zaken en de Sesamacademie. Vervolgens is er een traject opgestart met Christ
Koppelmans van de Sesamacademie. Dit traject was gratis vanwege een strippenkaart waar we
via het vrijwilligerspunt gebruik van konden maken. Er is gestart met verschillende gesprekken
met het bestuur om inzicht te krijgen in de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie
van de VSS. Op 8 maart 2013 is er vervolgens een brainstormsessie gehouden met alle
vrijwilligers van de VSS. Een van de dingen die naar voren is gekomen is dat er een
communicatieplan opgesteld moet worden. Hiervoor is contact gezocht met communicatie
adviseur Eline van Santvoort. Zij is de VSS aan het helpen met het opstellen hiervan.
Via de ‘beursvloer’ is ook een communicatiebureau gevonden, Creating4U wat voor de VSS
(gratis) een nieuw logo gaat ontwerpen, maar dit is afhankelijk van het communicatieplan.
6. Stage
Stagiaires zijn erg belangrijk voor de vereniging. Zij komen met frisse nieuwe ideeën, maken
reclame voor de soos op school en zij steken kennis op over de doelgroep waar ze in de
toekomst wellicht mee gaan werken. Verder blijven zij na de stageperiode regelmatig
verbonden aan de soos als vrijwilliger.
Helaas zijn de opleidingen van de Fontys en ROC veranderd en heeft de soos een erkenning
van calibris nodig om stagiaires te ontvangen. Dit heeft het gevolg gehad dat we minder
stagiaires ontvangen voorheen. Wel hebben we ook dit jaar weer verschillende
maatschappelijke stagiaires mogen ontvangen.
7. NL doet
Ook dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan NL-doet. Er is een Koninklyck feest
georganiseerd waar zowel deelnemers als vrijwilliger voor uitgenodigd waren. Tevens was er
een spetterend optreden van de band “plakband”. Het was een gezellig druk feest waar goed
gezongen en gedanst werd. Omdat er 10 vrijwilliger vanuit NL-doet kwamen helpen was er voor
de vrijwilligers meer tijd om van het feest te genieten.
8. Open dag
Op 30 juni 2012 werd de open dag georganiseerd door de woensdagavond. Het thema van
2012 was Science Fiction, “maak ruimte voor de soos”.
Overdag waren er weer kraampjes met diverse activiteiten, buiten was ook nog straattheater en
binnen een heuse muziek activiteit verzorgd door het CKE. Na het gebruikelijke opruimen,
stond er een frietkraam klaar die voor iedereen een lekker frietje met snack bakte. Tijdens het
eten werd er nog een optreden verzorgd door Triple X. We kunnen terugkijken op een
geslaagde open dag!
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9. Bestuur
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Naam
Doremieke van Loosdregt
Linda van den Heuvel
Bert Voets

Beheer

Doremieke van Loosdregt

Contactpersoon maandag
Contactpersoon dinsdag
Contactpersoon woensdag
Contactpersoon donderdag
Contactpersoon vrijdag
Contactpersoon zaterdag

Henny Ooms
Linda van den Heuvel
Doremieke van Loosdregt
Gerda Saedt
Annemiek Hornemann
Linda van den Heuvel

Vanaf eind november is Linda tijdelijk niet beschikbaar geweest voor de functie van secetaris.
Deze is tijdens haar afwezigheid ingevuld door Esther de Wit.
10. Maandagavond
Net als voorgaande jaren hebben we het seizoen geopend met een leuke uitstapje. We hebben
eerst op de Soos geluncht en daarna zijn we vertrokken, deze keer zijn we naar het Openlucht
Museum geweest. Daar hebben onze deelnemers een rondleiding door de eeuwen gedaan, we
hebben gezien hoe het werk van een smid eruitziet en meel fijngestampt. We hebben de dag
afgesloten met pannekoeken eten bij de herberg die ze op het terrein van het museum hebben.
De eerste maandagavond hebben de deelnemers over ideëen voor het nieuwe jaar gehad.
Karaoke, tekenen, sjoelen, bowling, gipsafdrukken, film en verhaaltjes voorlezen zijn
opgenoemd, naast de vaste activiteiten zoals Carnaval, Kerst, Sinterklaas, Sint Maarten en
Haloween.
Jammer genoeg moesten we in januari afscheid nemen van twee van onze deelnemers, Jan en
Astrid die nog even gedag kwamen zeggen in Februari en leuke tekeningen van de andere
deelnemers naar huis meekregen. We zijn voor kerst diner naar de chinees geweest en zoals
voorgande jaren was het heel leuk!
We moesten eind december na zoveel jaren afscheid nemen van Hans en Hennie, op 17
december kwam Hennie langs om afscheid te nemen en om te vertellen dat ze zouden stoppen.
Aan het begin van het jaar hadden we Gerard als vrijwilliger erbij, na 6 maanden besloot hij om
te stoppen bij de Soos en zich op zijn gezondheid te richten.
Maar we hebben ook iemand kunnen verwelkomen, sinds Maart is er een nieuwe vrijwilliger
erbij, Shainara en die heeft draait met ons mee zolang het met haar andere
vrijwilligersprojecten te combineren is, want ze geeft ook Empowerment training aan jongeren.
We hebben voor de rest van dit Soos jaar nog een aantal leuke activiteiten gepland, we gaan
uiteten bij de Mac, een kroon maken voor Koningsdag en we zullen het jaar afsluiten met een
BBQ.
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11. Dinsdagavond
In 2012 is het aantal deelnemers gezakt van 20 naar 19. We merken dat de deelnemers steeds
minder mobiel worden , mede door de ouderdom en we daardoor steeds meer rolstoelers en
rollators krijgen. Hierdoor dienen we de aard van sommige activiteiten wat te veranderen.
Er zijn ook wat mutaties geweest bij de vrijwilligers en eind 2012 hadden we 5 vaste vrijwilligers
wat soms te weinig was.
Aan het begin van het semester mogen de deelnemers zelf aangeven welke activiteiten ze het
leukste vinden. Hieruit maken wij dan een keuze die we om de 2 weken organiseren. De andere
weken is het vrije avond en dan wordt er vaak gesjoeld, getafelvoetbald, getekend en gewoon
gekletst.
Wat we zoal gedaan hebben is; bakken, karaoke, bowlen, kienen, winterverhaal, kleien, kermis,
caribische avond, bbq-en en levend ganzenbord. Met Sinterklaas hadden we met deelnemer
Dennis een heel bijzondere Zwarte Piet. De speurtocht is altijd heel populair, maar we hebben
daar voortaan wel zo'n 13 vrijwilligers nodig. Hoogtepunt is toch wel ieder jaar het uitstapje. Dit
jaar zijn we naar een soort kinderboerderij geweest waar we de beesten konden aanraken en
ook de koeien kon melken etc. Dat was echt een succes mede door het mooie weer. We sloten
dan traditioneel af bij de McDonalds.
Doordat de deelnemers steeds minder mobiel worden, steeds meer medicijnen gebruiken en
we steeds meer behoefte hebben aan vrijwilligers , hebben we helaas moeten besluiten om te
stoppen met het uitstapje. We gaan dit vervangen door wat uitgebreidere activiteiten op de soos
of misschien een keer op een avond naar de McDonalds.
De sfeer is nog altijd uitstekend en er zijn eigenlijk nooit vervelende of moeilijke voorvallen. Er
wordt vaak veel geflauwekult en gelachen !
Groetjes van de dinsdagavond,
Monique, Esther, Linda, Mark en Femke
12. Woensdagavond
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van twee vrijwilligsters; LIAN en SUZAN, die vele
jaren hun inzet aan de soos hebben gegeven. We waren heel blij met hun plezier, inspiratie en
helpende handen. Gelukkig hebben we een nieuwe vrijwilligster Kirsten, die ons eens in de
twee weken komt versterken en we hebben Lieke, een stagiaire die iedere week komt. Met
beide dames zijn we zeer blij.
Het aantal deelnemers is gelijk gebleven, op Jan na, die heeft ons moeten verlaten vanwege
taxi problemen. Hij was dan te laat op de groep terug. Dat was wel sneu, want Jan was een
enthousiaste deelnemer. Meer deelnemers zijn welkom dus andere avonden promoot ons; de
woensdag avond is gratis!
Wij hadden de eer om de open dag te organiseren en dat bracht veel knutselwerk voor onze
deelnemers mee. Ze hebben heel hard gewerkt zoals jullie gezien hebben op de open dag, al
dat werk werd beloond met een zonnige open dag zodat de geknutselde planeten buiten in de
ruimte konden schitteren. Wij, als woensdag avond, vonden de open dag zeer geslaagd.
De openingsborrel en het nieuwe jaar inluiden werd ook door ons verzorgd. De opkomst was
hoog en de oliebollen gingen er weer goed in.
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Verder hebben we het programma, wat we samen met de deelnemers hebben gemaakt,
afgewerkt en er staan ons nog hele leuke avonden te wachten, o.a een speurtocht landenavond - zeskamp enz.
We wensen iedere avond heel veel succes, een fijne zomer en hopelijk zien we jullie alle op de
openingsborrel met veel energie en frisse ideeën voor een nieuw Soos jaar !!!!!
Groeten van de woensdag avond,
Doremieke-Lenette-Kirsten- Lieke en Friedie
13. Donderdagavond
Deelnemers /Vrijwilligers:
Dit jaar is het deelnemers aantal met één verminderd en er is één deelnemer op proef bij ons
gekomen. Het vrijwilligers aantal is toegenomen er zijn een vier tal nieuwe vrijwilligers
aangesloten bij de donderdagavond
Op de avond hebben we op dit moment een 7 tal vaste vrijwilligers. Twee vrijwilligers geven aan
niet elke donderdag aanwezig te kunnen zijn, maar zijn o.a. inzetbaar bij grotere activiteiten.
We hebben op dit moment een actief/ leuk gezellig team vrijwilligers.
Activiteiten:
Het jaar 2012/2013 is voor onze avond een actief jaar geweest. Thema's die we samen
gekozen hebben met de deelnemers in de vergadering van september aan het begin van het
soosjaar. We maken een lijst van de activiteiten en koppelen direct de verantwoordelijke leiding
en deelnemer aan deze activiteiten. Ook dit jaar zijn er verschillende activiteiten samen gedaan
met de deelnemers.
Afwisselend zijn er spelletjes, muziekactiviteiten/karaoke en creatieve onderwerpen aan bod
gekomen op de donderdagavond. We hebben een echte High Tea gehad, we hebben met vijf
groepen pannenkoeken gebakken.
Carnaval:
Met Carnaval hadden we weer een eigen raad van elf en Marie Jose was dit jaar de gekozen
Prinses. Gezellige muziek is gedraaid door ons DJ team Pieter en Marla.
Reisje:
De soosreis gaat dit jaar heel speciaal worden we gaan naar het roofvogelpark op de bokt in
Eindhoven. Deze middag zal op 18 mei zijn en samen zullen we genieten van vogels die voor
ons een show weggeven.
De donderdagavond
14. Vrijdagavond
In dit jaar is alles weer een beetje back on track gekomen. We hebben heel veel dingen
bijgeleerd en onze eigen weg gevonden in het runnen van de avond. Ondanks ons kleine
budget hebben we toch ontzettend veel leuke dingen kunnen doen en zelfs een ontzettend leuk
uitstapje naar de Genneperparken wat ons slechts 30 euro van het budget heeft gekost!
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Qua vrijwilligers hebben we het afgelopen jaar zo nu en dan hulp gehad van andere vrijwilligers
(van andere avonden) wat wij erg waarderen! Marcel is na een tijdje helaas weer gestopt
wegens persoonlijke omstandigheden maar inmiddels hebben we er weer een nieuwe
vrijwilliger bij: Daphne. Wij zijn erg blij met haar komst en het klikt ook enorm als team! Mentor
is inmiddels weer gestopt als vrijwilliger.
Ons deelnemers aantal begint te slinken. Dirk is vanwege een verhuizing moeten stoppen en
Johan is gestopt omdat er veel activiteiten waren op zijn woongroep waar hij aan mee wilde
doen. We zitten nu op elf deelnemers en daarvan zijn er veel op leeftijd. Regelmatig vragen wij
de deelnemers iemand van hun groep mee te nemen, maar dit heeft weinig tot geen effect.
Voor dit seizoen is er wederom weinig budget maar toch hebben we een leuk programma en
zijn we weer van plan om een uitje te regelen tegen een low-budget prijsje!
Waar we ook nog altijd erg blij mee zijn is de steun van Esther als onze penningmeester. Ze is
snel, stipt en communiceert alles helder naar ons wat het voor ons zeer fijn werken maakt!
Ook hebben wij ons de afgelopen tijd gefocust op het verbeteren van de communicatie tussen
ons en de huizen/leiding van de deelnemers want we merkten vaak dat deelnemers afwezig
waren, voor ons onverklaarbaar gedrag vertoonde of dat bijv. de contactgegevens veranderd
waren en dit niet doorgegeven was. Voor ons was het lastig dat nieuwe situaties van de
deelnemers pas laat of niet bij ons gemeld werden. Daarom hebben we de deelnemers een
brief meegegeven met onze gegevens en daarop de vraag aan de leiding om ziekte,
afwezigheid, speciale behoefte of andere veranderingen aan ons door te geven wanneer deze
voor ons van belang zouden kunnen zijn. Dit werkt erg goed en ook de huizen/leiding zelf zijn
blij met de verbeterde communicatie.
Kortom we zitten op het juiste pad en hopen deze positieve stroom door te kunnen zetten en er
weer een topjaar van te maken!
Groetjes Lisa, Martha, Annemie & Daphne.
15. Zaterdagavond
De zaterdag avond is om de week open, met z’n allen streven wij ernaar om weer iedere week
open te gaan, helaas is dit niet haalbaar. In het afgelopen jaar is er een “potentiele” vrijwilliger
komen kijken. En met succes want we hebben Kevin kunnen overtuigen om te blijven. Helaas
hebben we ook afscheid moeten nemen van Aran en Lennart als vrijwilliger. Door de woon
afstand tot Eindhoven en wisselende diensten tijdens de stage was het helaas niet meer
mogelijk om elke twee weken op de Soos te zijn. Aran en Lennart zijn nog steeds van harte
welkom, dus als ze tijd en zin hebben kunnen ze gewoon gezellig langskomen op de Soos.
Linda is nog steeds de enige vrouwelijke leiding op de zaterdag en mag de heren in toom
houden, wat haar goed lukt.
Op dit moment is er een kleine, hechte groep. De groep deelnemers is nu steeds hetzelfde
waardoor de groep overzichtelijker is en er is een open en gezellige sfeer is, waar men
vertrouwd is met elkaar en zich veilig voelt zich zelf te zijn. Echter zien we steeds vaker dat de
avonden niet zo goed meer bezocht worden en dat iedereen heel veel activiteiten heeft naast
de Soos.
Toch hebben we het afgelopen jaar weer proberen uit te pakken met leuke activiteiten zoals
minute-to-win-it , Barrie & Marcel versus Lennart & Linda, Karaoke, filmavonden, een echte
casino en cocktail avond waar diverse kleurrijke cocktails werden geserveerd. Voor de open
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dag hebben we met zijn allen graffiti gemaakt. Daarbij kon iedereen zijn creativiteit goed kwijt.
De deelnemers hebben flink moeten raden bij het spel “wie ben ik” waarbij de leiding de raarste
dingen probeerde uit te beelden zoals een regenworm of een frietbakje. En het lukte veel
deelnemers om te raden wat er werd uitgebeeld.
Ook op de open dag was de zaterdag aanwezig. Iedereen werd getest op zijn of haar dans
kwaliteiten in de Star Wars dans bunker, waar je met veel rook en luide muziek onthaald werd
door aliens met light-sabers (licht-zwaarden).
Ook komend jaar zullen we weer proberen om zoveel mogelijke leuke activiteiten te bedenken.
Ook hebben we nog wat leuke activiteiten staan tot en met juni zoals een slagroomtaarten
gevecht, een heus watergevecht (hopelijk is het goed weer) en een Mario Pizza avond.
Het zou leuk zijn als er komend jaar ook weer meer deelnemers naar de zaterdag komen of
nieuwe jonge deelnemers werven zodat we ook de disco avond weer in volle gang kunnen laten
draaien.
Groeten De Zaterdagavond
Barrie, Marcel, Kevin en Linda

16. Dankwoord
Het verenigingsjaar is natuurlijk niet compleet zonder alle vrijwilligers, stagiaires en
hulpvaardige mensen te bedanken die soos maken tot wat het is: een gezellige en goed
georganiseerde ontmoetingsplaats voor onze doelgroep, waar altijd wat te doen is.
Namens het bestuur
Linda van den Heuvel
Secretaris VSS

Esther de Wit
Secretaris VSS a.i.
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