Stichting De Klup
Vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
in Barneveld en omgeving
Geschiedenis

De Klup werd in 1970 opgericht door een aantal enthousiaste ouders. Zij zochten een
organisatie waar hun kind sportief, creatief en ontspannend bezig kon zijn. Een aantal
ouders en betrokkenen namen het initiatief om voor de doelgroep in deze behoefte te
voorzien. In 1977 werd dat initiatief officieel Stichting De Klup.
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Vergaderingen
-

Overleg met vrijwilligers over klupactiviteiten
Overleg met overkoepelende organisaties, zoals MEE Veluwe
Overleg met het bestuur
Overleg over de zwemactiviteiten
Overleg over Special Olympics, dit evenement wordt om het jaar gehouden
Overleg tussen de coördinator en de algemene leiding
Overleg met Stichting Welzijn Barneveld (maatschappelijke stages/werving
vrijwilligers/deskundigheidsbevordering)
Overleg met stagiaires
Overleg met de Dobbel 1
Overleg met G-sport Barneveld

Onderlinge communicatie en samenwerking tijdens de activiteiten

De coördinator en de algemene leiding dragen vooral zorg voor een goed verloop van de
activiteiten, het welbevinden van de deelnemers en het regelen van vervoer voor de
deelnemers. Omdat veel van de vrijwilligers al langere tijd meedraaien, kennen zij de
deelnemers en hun aandeel in het aanbieden van de activiteiten.
Als er moeilijkheden zijn in de omgang met een deelnemer is het mogelijk voor een
vrijwilliger om te overleggen met de algemene leiding of de coördinator. Met wie er wordt
overlegd, is afhankelijk van de situatie. Vooral tijdens de algemene vergaderingen worden
hiervoor handreikingen gegeven en afspraken gemaakt over de wijze van handelen.

Doelstellingen van De Klup

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van De Klup is het bieden van een plezierige en zinvolle
vrijetijdsbesteding
Agogische doelen
- De deelnemers ontwikkelen meer zelfvertrouwen
- De deelnemers leren omgaan met regels
- De deelnemers leren samenwerken
Ontwikkelingsdoelen
- De deelnemers ervaring laten opdoen met allerlei activiteiten
- De zelfredzaamheid bevorderen
Doelen met betrekking tot de vrijetijdsbesteding
- De deelnemers plezier en gezelligheid bieden
- Contacten bevorderen
- Creativiteit ontwikkelen

1De Dobbel is een

soos voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze soos is er één keer in de
veertien dagen in het Trefpunt in Voorthuizen en valt verzekeringstechnisch ook onder de paraplu van de Klup.

Doelen met betrekking tot de gezondheid
Het activeren van het bewegingsapparaat
Het verbeteren van de conditie
Doelstellingen naar maatschappelijk betrokkenheid
Bewoners uit de lokale samenleving kennis laten maken met deze doelgroep, het
leren samenwerken met deze medeburgers.
Het bieden van een stageplaats/ studieplek of een plaats om werkervaring op te
doen.

Methodiek van de organisatie

Vanuit de interactievisie waarin gelijkwaardigheid en ontmoeting belangrijk zijn,
kijken de vrijwilligers van De Klup waar de wensen en mogelijkheden van de
deelnemers liggen en laten zij de deelnemers zo zelfstandig mogelijk functioneren.

De activiteiten die Stichting De Klup aanbiedt om haar doelstellingen te
realiseren

Een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding realiseert De Klup door het aanbieden van de
volgende activiteiten:
- Recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo
- Spelen: bv. sjoelen, darten, tafelvoetbal, puzzelen, enz.
- Creatieve activiteiten: schilderen, tekenen, kleuren, kleien, voorwerpen maken van
allerlei materialen
- Muzikale activiteiten met gebruik van eenvoudige muziekinstrumenten, zingen en
bewegen op muziek
- Kook-eetklup
- Jaarlijks een dagje uit
- Jaarlijks een dag paardrijden in de plaatselijke manege
- Jaarlijks truckersfestijn
- Viering van het sinterklaas- en kerstfeest

Adres gegevens

Locatie zwemmen: Zwembad Veluwehal
Locatie creatieve soos: Basisschool de Bron
Contact adres: Christien van Weelden
christien@vweelden.nl
www.deklupbarneveld.nl

Nieuwe Markt 6 3771 AZ Barneveld
Dr. Kuyperlaan 10, 3771 CS Barneveld
Barnseweg 34 3773 BC Barneveld

