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Colofon 
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beperking en ondersteuning 
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Het jaar 2019
Het is moeilijk om het in cijfers te vatten, maar De Klup Twente 
heeft in de afgelopen jaren laten zien dat het met vernieuwende 
activiteiten, voorzieningen en ondersteuningsvormen van grote 
maatschappelijke meerwaarde is. De Klup zorgde ervoor dat men-
sen met een beperking toch kunnen meedoen als vrijwilliger, we 
zorgden op tal van plekken voor het verbinden van actieve burgers 
en vonden weer talloze vrijwilligers en bedrijven die zich op een of 
andere manier willen inzetten voor de meest kwetsbare mensen 
in de samenleving. Groot bijkomend voordeel was dat we ook het 
thuisfront daarmee wisten te ontlasten.   

In 2019 hebben we verder kunnen bouwen aan bijzondere vormen 
van dagstructurering op 2 locaties als alternatief voor zwaardere 
vormen van ondersteuning. 2019 was ook het eerste volledige jaar 
van het mantelzorgsteunpunt bij De Klup Twente. Het team van 
Mantelzorg Almelo heeft bergen werk verzet, teveel om in dit ver-
slag mee te nemen. Ik verwijs u dan ook graag door naar het eerste 
jaarverslag 2019 van Mantelzorg Almelo.

Ondanks dat 2019 een lastig jaar was met toenemende werkdruk, 
onzekere financiering en veel ziekteverzuim is er al met al veel ge-
presteerd. Veel dank en respect voor alle medewerkers en vrijwil-
ligers die de schouders er onder hebben gezet. Dat getuigt van een 
grote betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap. 

Tot slot. De Klup Twente bouwde ook in 2019 stug door aan haar 
toekomst.  Dit jaarverslag geeft u daarover eveneens enig inzicht, 
maar nog beter is het de 4 uitgaven van Schik eens na te lezen. Het 
magazine beleeft in 2020 haar tiende jaargang en informeert ieder-
een per kwartaal wat we allemaal bewerkstelligen met  gemeens-
schapsgeld, wie ervan profiteren en welke vrijwilligers en instanties 
het allemaal mogelijk maken.
Alle informatie over De Klup Twente kunt u ook vinden op  
www.deklup.nl. Dat geldt ook voor onze divisie Mantelzorg Almelo 
www.mantelzorgalmelo.nl. Of nog beter: kom gewoon een keer 
bij ons kijken!

Jan Anema | De Klup Twente
Directeur bestuurder
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In 2019 werd steeds duidelijker dat er meer en meer behoefte is 
aan ondersteuning door vrijwilligers overdag. Het steeds grotere 
aanbod van dagstructurering en andere activiteiten als Mensdoor-
mens, BSO en het maatjesproject Vriendenzoeker zijn daar mede 
debet aan. Het was en is een grote uitdaging voor De Klup Twente 
om in dat tijdslot niet alleen vernieuwende vrijwilligersactiviteiten 
te bieden die in een behoefte voorzien, maar vooral om voldoende 
nieuwe vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers met de benodigde erva-
ring heeft De Klup Twente wel, maar zij hebben veelal overdag een 
baan en moeten dan werken. Toch bleef De Klup Twente daarin 
investeren, daarmee ook een bijdrage leverend aan de verlaging 
van de kosten van dure zorg.
Zoals in ons werkplan staat aangegegeven wil De Klup Twente 
meer faciliteren als het gaat om de toeleiding naar nieuwe (inclu-
sieve ) activiteiten van mensen met een beperking in de eigen buurt 
of wijk. Daarnaast zet De Klup Twente in op het bieden van onder-
steuning aan burgerinitiatieven die bijdragen aan de doelstellingen 
van de stichting. 
Met steun van De Klup Twente zullen mensen met een beperking 
beter in staat zijn een informeel netwerk te ontwikkelen, zodat zij 
minder beroep hoeven te doen op professionele ondersteuning en 
zelfs van betekenis kunnen zijn voor anderen in hun directe woon-
omgeving. We verwachten dat dit ook meer inwoners zal verleiden 
tot het doen van vrijwilligerswerk overdag. 

Verder zagen we in 2019 dat er veel kracht, talent en creativiteit 
zijn in de samenleving, maar dat deze onvoldoende benut worden, 
omdat inwoners onvoldoende steun krijgen bij het realiseren van 
hun ideeen. Ook zien we dat een inwoner met een idee niet gelijk 
bij een stichting of organisatie wil horen, maar tegelijkertijd zelf 

niet al te veel risico’s wil lopen. In 2018/2019 hebben we voor deze 
mensen het project Noabersupport ontwikkeld. Ook met de ge-
dachte dat in de toekomst het eigenaarschap van de ondersteuning 
van de meest kwetsbaren veel meer bij de inwoners zelf komt te 
liggen in plaats van organisaties. 

We willen daar gezien onze eigen oorsprong, kennis en ervaring 
graag een rol in vervullen door De Klup Twente als een soort tij-
delijke organisatie aan te bieden aan initiatiefnemers van kansrijke 
plannen. Momenteel faciliteren we op deze manier het project 
MensdoorMens. De aanpak van Noabersupport staat in de kinder-
schoenen, maar dat wil De Klup Twente graag verder ontwikkelen, 
temeer het kansen biedt aan alle ‘Meester Siebelinks’ in Almelo en 
de regio. Het Kansfonds is geïnteresseerd in deze aanpak.

Ontwikkelingen in 2019
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@Facehoes
De Klup Twente stak in 2019 waar mogelijk tijd en energie in 
de ontwikkeling van een volstrekt nieuwe, unieke voorziening:  
@facehoes. Daarmee bouwt De Klup Twente aan haar (digitale) 
toekomst. Ze ziet namelijk dat het meedoen van onze doelgroep 
steeds moeilijker wordt door de digitalisering van de samenleving. 
Sociale en digitale uitsluiting vallen in toenemende mate samen. 
Dat wil De Klup Twente voorkomen door onze 45-jarige oude  
ntmoetingsruimte in het Meester Siebelinkhuis te transformeren in 
een sfeervolle, maar adaptieve ruimte waar mensen met behulp 
van digitale middelen elkaar fysiek en digitaal kunnen ontmoeten  
en waar deelnemers en vrijwilligers elkaar kunnen helpen en  
leerzame ervaringen op kunnen doen. Dat alles om te voorkomen 
dat er een digitale ‘kloof’ ontstaat. 

Door @Facehoes zal de stichting een enorm potentieel aan nieuwe 
digitale activiteiten kunnen bieden, die niet alleen aan de locatie 
van het Meester Siebelinkhuis gebonden zijn. Zowel vrijwilligers 
als deelnemers kunnen op afstand participeren in het ‘nieuwe’ 
ontmoeten. Het zal De Klup Twente op termijn ook ongeken-
de mogelijkheden bieden als het gaat om nieuwe en flexibele  
vormen van (jeugdige) vrijwillige inzet. Met @Facehoes kan De Klup 
gericht aandacht besteden aan het toenemend mediagebruik (via 
smartphones, tablets) door onze doelgroep, met name kinderen en  
jongeren in het speciaal onderwijs of in de jeugdzorg. Die groepen  
blijken extra kwetsbaar op het internet. @Facehoes biedt ons 
een kans om ook het tempo van innovaties binnen de digitale  
omgeving of samenleving structureel te volgen en daarop tijdig te 

anticiperen. De laatste jaren komen er steeds meer handige apps 
voor mensen met een beperking. Deze aangepaste en veilige apps 
kunnen mensen met een beperking helpen in het vergroten van 
hun zelfredzaamheid en van het verminderen van eenzaamheid. De 
Klup Twente kan daar met @Facehoes een belangrijke rol in spelen.

Verder willen we met @Facehoes ook de mogelijkheden onder-
zoeken voor het oprichten van een E-KlupTwente. Vrijwilliger zijn  
bij E-KlupTwente is dan vooral een virtuele en flexibele activiteit.  
Inwoners die hulp willen bieden kunnen dan lid worden van het sociale  
netwerk Facebook. Daar kunnen ze andere vrijwilligers ontmoeten 
en informatie bekijken of uitwisselen over de mogelijkheden.
Nb. Het vernieuwde Meester Siebelinkhuis blijft natuurlijk ook voor 
deelnemers en vrijwilligers die niet geïnteresseerd zijn in digitale 
mogelijkheden. Omdat ze dat niet willen, of niet kunnen.

In 2019 zijn de voorbereidingen voor de verbouwing met de zakelijk  
leider van het Siebelinkhuis gestart. Architectenbureau LKSVDD 
uit Enschede heeft, in de persoon van architect Martin Huiskes, 
weer zijn medewerking toegezegd. LKSVDD en Huiskes tekenden  
ook voor het FUN-IE-FIT. Ook Studio MAD is betrokken bij de  
ontwikkeling van een baanbrekend innovatief concept.
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Young Volunteers
Vrijwilligers, vooral overdag, zijn nu en in de toekomst essentieel 
voor het succes van de ambities van De Klup Twente. De Klup wil 
ook op ‘lastige’ tijden meer helpers voor de activiteiten en onder-
steuning. We doen dit door meer jongeren (met een beperking) en 
gepensioneerden te werven op basis van hun talenten. Hiervoor 
wil De Klup Twente samen met jongeren een nieuwe benadering 
ontwikkelen o.a. via sociale media. Hiervoor werd in 2019 het pro-
ject Young Volunteers (met dank aan ZonMw) gestart. Ook bouwt 
De Klup verder aan nieuwe voorzieningen die beter aansluiten op 
interesses van vrijwilligers en die bovendien een bijdrage kunnen 
leveren aan meer mediawijsheid en veilige deelname op het inter-
net door deelnemers.

Vrijwilliger als maatje of ontzorger
De Klup Twente introduceerde ook de Vriendenzoeker, een maatje-
sproject dat mensen (ook met een beperking) helpt actief te zijn 
als vrijwilliger in de buurt. Onze ervaring is dat er veel vraag is van 
mensen met een beperking naar een maatje om hen te begeleiden 
bij hun vrijetijdsbesteding en participatie. De Klup Twente wil deze 
een op een begeleiding in de komende jaren verder ontwikkelen, 
uitbreiden en nadrukkelijk(er) in haar dienstverlening opnemen. We 
denken dan aan bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die bij de mensen 
thuiskomt of met hen de stad in gaat of gaat sporten. Gunstig ne-
ven effect kan zijn dat mantelzorgers thuis worden ontlast. 

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk

Talent Assistent Vrijwilliger (TAV)
Dankzij Talent Assistent Vrijwilliger, een dagstructureringsactiviteit, 
kunnen personen vallend binnen de WMO, Jeugdwet en/ of Parti-
cipatiewet bij De Klup Twente vrijwilligerswerk doen.  Dankzij de 
specifieke aanpak kunnen ze ook groeien. De Klup richt zich met 
dit programma op een brede groep mensen met een beperking; de 
groep die volgens onderzoek de meeste moeite heeft met het par-
ticiperen en veelal thuis zit. Deelnemers hebben geen zorgindicatie 
nodig. Iedereen kan en mag mee doen. De doelgroep heeft recht 
op alle vormen van vrijetijdbesteding. Vrijwilligerswerk hoort daar 
als bestedingsoptie bij. Vrijwilligerswerk is participatie en er is een 
grote groep mensen met een beperking die er veel baat bij heeft. 
De activiteiten zijn talentgericht en interactief met de thuisomge-
ving van de deelnemer. Er wordt in stappen gewerkt vanuit een 
opvangsituatie naar een vrijwilligersplek bij voorkeur in de buurt. 
Iedere deelnemer bepaalt zelf haar tempo en eindpunt daarin. 



Vrijetijdsbesteding is van groot belang voor mensen met een be-
perking. Via deze activiteiten kunnen zij in contact komen met an-
dere mensen en hun talenten ontplooien of vaardigheden leren. 
Het uitgangspunt van De Klup Twente hierbij is: normaal waar dat 
kan en aangepast waar dat nodig is. De Klup Twente biedt daarom 
ieder jaar een standaardpakket van ruim 50 vaste activiteiten op de 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in 
het Meester Siebelinkhuis en een aantal andere locaties, zoals de 
zwembaden in Almelo, Wierden, Tubbergen, Twenterand en Del-
den, het Johannesklooster in Borne, Kartplaza in Nijverdal (nieuwe 
locatie), het Witte Hoes in Rijssen, ’t Zumpke in Enter, De Klaampe 
in Westerhaar, gebouw Carint Reggeland in Wierden en een aantal 
sportzalen. Bovenop het omvangrijke vaste activiteitenaanbod ko-
men extra diensten en activiteiten als BSO, dagactiviteiten, vakan-
tie activiteiten en projecten. De vaste activiteiten zijn al jarenlang 
stabiel en behielden ook in 2019 hun trouwe groep deelnemers.

Hap & spelklup
Na een flink aantal jaren kwam eind 2018 een einde aan het  
Inloophuis de Schalm. De huur werd te prijzig, vrijwilligers en lei-
ding gingen met pensioen. Besloten werd de activiteit voor zelfstan-
dig wonende volwassenen met een beperking geheel en al om te  
vormen: nieuwe locatie, nieuwe opzet, nieuwe ploeg vrijwilligers. De  
nieuwe naam werd Hap- en spelklup, de locatie het gamecentrum 
FUN-IE-FIT. De gezamenlijke maaltijd bleef vast onderdeel, maar de 
deelnemers werden in 2019 flink gestimuleerd en geactiveerd. De 
nieuwe ploeg vrijwilligers (‘geleverd’ door vrijwilligers en deelne-
mers van GEM) maakten een leuk jaarprogramma met verrassende 
onderdelen en vroeg (en kreeg) een bijdrage van HandicapNL om 
het uit te voeren. De ervaringen tot dusverre zijn meer dan positief. 

De locatie is een schot in de roos, al gaf/geeft de verwarming in het 
FUN-IE-FIT wel wat problemen. Het aanbod met bijzonderheden 
als een beautyavond, spelletjesavond, kerstdiner en een uitstapje 
viel zeer in de smaak. Er sluiten zich ook voorzichtig nieuwe deel-
nemers aan. 

Zwemmen
Zwemmen is een van de grootste en belangrijkste beweegactivitei-
ten die De Klup Twente aanbiedt voor mensen met een beperking. 
Het zwemaanbod valt uiteen in zwemlessen die moeten resulteren 
in een zwemdiploma en recreatief zwemmen. De Klup biedt zwem-
men in de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden 
en Hof van Twente. Voor de zwemlessen in Delden en Almelo was 
in 2019 wederom erg veel belangstelling, mede als gevolg van 
de groeiende bekendheid bij ouders, scholen en instellingen. De 
wachtlijsten werden daardoor langer, maar dat probleem is in de 
loop van het jaar getackeld door een half uur toe te voegen in 
zowel Almelo als Delden. Dit was mogelijk door de extra inzet en 
flexibiliteit van de betrokken vrijwilligers.
Bij het recreatief zwemmen in Tubbergen liep De Klup Twente aan 
tegen perikelen rond de dringend noodzakelijke vervanging van de 
tillift. Dat heeft zelfs geleid tot het vertrek van een aantal vrijwil-
ligers. Inmiddels helpt de gemeente Tubbergen actief mee met een 
oplossing en hebben zich eind 2019 ook weer nieuwe vrijwilligers 
gemeld. Het zwemmen in Wierden voor mensen met een lichame-
lijke beperking of chronische aandoening was in 2019 mooi stabiel. 
Dat geldt evenzeer voor het recreatief zwemmen in Vriezenveen.
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Activiteiten in 2019



Bowlen
De Klup Twente heeft twee groepen bowlers die actief meedoen 
aan allerlei wedstrijden en toernooien en iedere keer opnieuw be-
hangen met medailles terugkomen. Zo deden tien deelnemers mee 
aan de regionale voorronde NK G-bowlen in Zutphen, vijf plaatsten 
zich voor het NK G-Bowlen in Almere, twee deelnemers wonnen 
een zilveren medaille. Bowlen gebeurde in 2019 op drie locaties: 
’t Witte Hoes in Rijssen en het Sporthotel in Delden. De laatste 
accommodaties werd in de nazomer ingeruild voor een betere  
accommodatie, Kartplaza in Nijverdal. Bedoeling is dat de bowlers 
in 2020 meedoen aan de nationale Special Olympics in Den Haag, 
het grootste sportevenement voor mensen met een beperking in 
het land. 

KreaKlup Enter
In de loop van 2019 is de kook- en kreaklup Enter omgedoopt 
in KreaKlup. Het team van vrijwilligers is onveranderd enthousiast 
en ging ook nog eens zelf op zoek naar meer inkomsten. In 2019 
resulteerde dat in een schenking van €166,60 van de Rabobank 
Rijssen-Enter.

Ouderensoos Borne
Kreeg in 2019 een leuke impuls door bijzondere activiteiten waar-
onder een beweegworkshop en een voorstelling van het Theater 
van toen – naast vaste activiteiten als bingo, knutselen en laag-
drempelige uitstapjes. Niettemin loopt het aantal deelnemers als 
gevolg van de leeftijd (de deelnemers worden steeds ouder) een 
klein beetje terug.

Wat vaste activiteiten uitgelicht:
• De Klup Twente deed met deelnemers mee aan de sportver- 
 kiezingen in Almelo en Wierden. In Wierden werd badmin- 
 tonner Patrick Kwakman uitgeroepen tot sportman van het jaar. 
• Op de Slingerbeurs werd een cursus digisterker aangeboden  
 aan De klup Twente. Daar heeft een groep vrijwilligers dankbaar  
 gebruik van gemaakt
• In samenwerking met Mantelzorg Almelo is er een workshop  
 GGZ aanboden. Daar konden vrijwilligers hun verhaal en  
 ervaringen met GGZ problematiek kwijt.
• 12 december was er de jaarlijkse vrijwilligersavond, dit keer in  
 De Krol in Enter. Zoals altijd een eclatant succes.
• Jaarlijkse hoogtepunten als carnaval en Sinterklaas werden ook  
 dit jaar massaal bezocht.
• Op de laatste twee dagen van het jaar bakten en verkochten  
 vrijwilligers oliebollen. De opbrengst is voor het jubileumjaar  
 2020.
• Dankzij sponsoring van ETC in Almelo kon dit jaar in de vakanties  
 het FUN-IE-FIT weer open voor de jeugd van de basisscholen.  
 De belangstelling daarvoor neemt hand-over-hand toe.  
 Grootste aantal bezoekers: bijna 50.
• Er was een aantal kortlopende, educatieve workshops
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Vakantie/weekendje weg/ dagtripjes
Circa 744 mensen (regionaal) met een beperking nemen momen-
teel deel aan de speciale Klups, cursussen, uitstapjes en vakanties. 
Deze activiteiten worden gerund door vrijwilligers, van wie som-
migen al langer dan tien jaar (en meer) actief zijn. Behalve op het 
bereiken van een zo groot mogelijk aantal deelnemers is onze focus 
hier gericht op het vergroten van een divers en vraaggericht aan-
bod en het waarborgen van de kwaliteit. Deze speciale activiteiten 
dragen bij aan het vergroten van het sociaal netwerk, inclusie en 
onderlinge ondersteuning van zowel deelnemers als vrijwilligers. 
Maar dragen ook bij aan meer (samen) zelfredzaamheid en meer 
vitaliteit. 
Voor mensen met een beperking zijn vakanties en uitstapjes bijvoor-
beeld, geen vanzelfsprekendheid. Daarom bood De Klup Twente 
ook in 2019 een korte vakantie, een weekendje weg en een aantal 
dagtrips met begeleiding door vrijwilligers aan. De belangstelling 
was onverminderd groot. In 2019 gingen de vakantiegangers naar 
het Zwarte Woud in Duitsland, waar rust en ontspanning werden 
afgewisseld met educatieve uitstapjes en excursies naar onder meer 
het Boomkroonpad, het bloemeneiland Mainau, Straatsburg, een 
wildpark en een bijzonder industrieel monument (oude gasfabriek) 
en een glasblazerij. De deelnemers van het Weekendje weg streken 
in 2019 neer in Ommen en er waren dagtrips naar Maak de Droom 
waar, het dolfinarium in Harderwijk en de kerstmarkt in Osnabrück.

Speciale activiteiten
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Vakantiedagopvang
De Klup Twente bood de laatste twee weken van de zomervakantie 
wederom vakantiedagopvang voor kinderen uit het speciaal onder-
wijs. Daarmee wordt de doorgaans té lange vakantie voor kinderen 
uit het SO wat ingekort, komen ze weer in het ritme van school 
en worden ook de gezinsleden ontlast. De vraag naar deze vorm 
van opvang was in 2019 onverminderd groot; in de eerste week 
bestond het gezelschap uit 46 kinderen en vrijwilligers, de tweede 
week was de groep nog groter: 51 kinderen en vrijwilligers. Het 
programma bestond ook dit jaar uit een geslaagde mix van (educa-
tieve) spelletjes, uitstapjes, bakken- en koken en sportactiviteiten.  
Dit keer besteedde RTV Oost uitgebreid aandacht aan het  
fenomeen Vakantiedagopvang. De stijgende kosten konden een 
beetje beteugeld worden door een bijdrage van het Roggekamp 
Peitsch Fonds.  
 



Maatjesproject Vriendenzoeker
Er bestaat véél belangstelling van mensen met een beperking voor 
een maatje. Iemand die een keer in de week of de maand eens met 
ze op stap wil om leuke of praktische dingen te ondernemen. Het 
aantal inschrijvingen bleef in 2019 maar toenemen, maar het bleek 
deksels moeilijk om maatjes te vinden. Dat heeft onder meer te 
maken met een aantal ‘eisen’van de vriendenzoekers – zoals din-
gen ondernemen op de zaterdag, of een bepaalde leeftijd of voor-
keuren voor man of vrouw. Veel eisen maakt het vinden van een 
geschikt maatje extra gecompliceerd. In 2020 wordt evenwel actief 
gestreefd naar het maken van matches tussen vriendenzoekers en 
hun maatjes.

Chocoladeverkoop
Om extra inkomsten te genereren, verkoopt De Klup Twente al eni-
ge jaren chocoladeproducten als harten, paaseieren, chocoladelet-
ters en kransen. In 2019 was de opbrengst zo’n €10.000,00, maar 
het NSGK heeft dat bedrag met 50% verhoogd, tot een totaalbe-
drag van €15.000,00. Mooie opsteker was ook dat Mc Donalds Al-
melo het hele jaar door de happy meals voor de kinderverjaardagen 
in het FUN-IE-FIT heeft gesponsord.

Meldcode: 
Ook in 2019 was de meldcode een maandelijks terugkerend on-
derwerp op de agenda van het teamoverleg. Er zijn dit jaar geen 
meldingen geweest en geen trajecten ingezet. Bij de BSO kinderen 
was er in enkele gevallen sprake van een zorgwekkende situatie, 
maar die direct werden kortgesloten met ’s Heeren Loo, ouders en 
de betreffende wijkcoaches.
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PR en communicatie
Zoals andere jaren heeft De Klup Twente ook in 2019 actief ge-
bruik gemaakt van alle mogelijkheden voor free publicity in Almelo, 
Tubbergen, Twenterand, Hof van Twente, Wierden, Rijssen-Holten, 
Hellendoorn en Borne. Er is geen geld gestoken in betaalde publici-
teit. Alle persberichten leverde een stroom van zo’n 100 publicaties 
op in dag- en weekkranten in Almelo en omliggende gemeenten 
en reportages op de lokale omroep en op RTV Oost.

Op facebook werd ook met grote regelmaat bericht over leuke ac-
tiviteiten en voorvallen bij De Klup Twente en ook onze nieuwe 
website verschenen veel vermeldenswaardige verhalen.
Eind 2019 is ook gecommuniceerd dat De Klup Twente, wat finan-
ciën betreft, niet vrij van zorgen is. In het verhaal stond ook dat er 
voor een noodzakelijke verbouwing van het Meester Siebelinkhuis 
(@facehoes) geen geld op de plank ligt. 
Natuurlijk zijn in 2019 voor het negende jaar op rij vier edities van 
het tijdschrift Schik uitgebracht. Ze stonden vol verhalen over deel-
nemers, vrijwilligers, steunpilaren van De Klup Twente en adverten-
ties. Met de opbrengst van die advertenties is Schik gefinancierd. 
In 2019 ging de nieuwe website de lucht in, ook al was ze nog lang 
niet klaar. Er werd wel met veel energie een begin gemaakt met 
de aanvulling van alle ontbrekende informatie. Daarmee wordt in 
2020 verdergegaan. Alle activiteiten worden vermeld mèt foto’s die 
de nieuwe fotograaf van De Klup Twente gaat maken. 
Daarnaast heeft De Klup Twente in 2019 meegewerkt aan een aan-
tal grotere en kleinere evenementen, om bekendheid te geven aan 
haar activiteiten.  
Alle publicaties en inspanningen hadden tot doel bij te dragen aan 
het positieve imago van De Klup Twente.



Innovatie-onderdelen vrijwilligerswerk:
• vrijwilligers als buurt- of vrijetijdsmaatje,
• Talent Assistent Vrijwilliger: mensen met een beperking doen
 vrijwilligerswerk,
• versterking vrijwilligerswerk overdag/ toename van vrijwilligers 
 overdag,
• bestendigen project Young Volunteers, 
• realisatie coach voor bijzonder vrijwilligerswerk. 

Innovatie-onderdelen bestaande activiteiten:
• duurzaam meedoen in de wijk (buurtbewoners met een 
 beperking doen vrijwilligerswerk in de buurt zoals Hagendoorn 
 - Nieuwstraatkwartier) versterken door gerichte aanpak en 
 samenwerking,
• bieden van speciale activiteiten, clubs, cursussen, vakanties,
 weekenden en dagtochten,
• passend en toereikend aanbod bij voorkeur regulier 
 (ontmoetingsgericht),
• bevorderen van deelname aan de maatschappij 
 (ontwikkelingsgericht),
• vergroten van sociaal netwerk, vitaliteit en bevorderen 
 zelfredzaamheid (ontwikkelingsgericht),
• stimuleren van meer zelfinitiatief en meer samenwerking.

Projecten sport en bewegen:
• meedoen in de sport door RSAS/Sportmix/Combinatiewerk/ 
 Iedereen Actief,
• sportverenigingen zijn mede-eigenaar/ ‘expert’,
• mogelijke participatie in voorbereidingen Special Olympics 
 2022 in Twente.

Innovatie-onderdelen dagstructurering:
• uitbreiding naschoolse (sport) activiteiten (id. buurt, BSO) i.s.m. 
 ’s Heerenloo Zorggroep,
• uitbreiden van dagstructurering ouderen in het Meester 
 Siebelinkhuis,
• uitbreiden van dagstructurering jongeren in de 
 Hagedoornschool i.c.m. talent assistent vrijwilligerswerk.

Continuering van bestaande projecten:
• Regionale Sportcoach Aangepast Sporten (indien beschikking 
 volgt), 
• Geluksroute (indien beschikking volgt),    
   
• Eet, Game & Match (gamecentrum FUN-IE-FIT), 
• Brussenproject (kinderen met autisme),
• GemDem – Gamenastiek en lunch voor dementerenden 
 met hun partner. Dit nieuwe project wordt uitgevoerd door 
 Mantelzorg Almelo i.s.m. Beweeg & Zo.

Ontwikkeling en aanvragen nieuwe projecten:
• project @Facehoes en/ of delen daaruit.

PR & Communicatie
• publiciteit rond 50 jaar De Klup Twente via Schik, free publicity 
 in regionale en lokale kranten en social media, 
• uitvoering PR en promotieplan @Facehoes.

Meester Siebelinkhuis/beheer
• uitvoering geven aan zonne-energieplan, 
• voorbereidingen realisatie @Facehoes,
• klimaatbeheersing.
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Waar gaan we in 2020 mee verder?  
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Om van zware naar lichte en van professionele zorg naar voorlig-
gende voorzieningen te komen, biedt De Klup Twente dagstructu-
rering (indicatieloze dagbesteding) vanuit de WMO. Voor deze on-
dersteuningsvorm hebben mensen geen indicatie nodig om deel te 
nemen. De dagstructurering wordt waar mogelijk door vrijwilligers 
uitgevoerd met begeleiding van een activiteitenleider. Het program-
ma is laagdrempelig en ontwikkelingsgericht.  We verwachten de 
komende jaren een toenemend gebruik van dagstructurering gelet 
op het aantal ouderen met een beperking dat langer thuis moet 
blijven wonen. Meer dan 12 deelnemers per dagdeel zijn nodig om 
de WMO kosten van de huidige dagbesteding voor de gemeente te 
verlagen. Voor 2019 hadden we gehoopt op meer aanmeldingen 
en uitbreiding van het aantal dagdelen. In totaal maakten zo’n 138 
mensen gebruik van de dagstructurering bij De Klup Twente.  

BSO-light 
De BSO-light (sportieve en creatieve dagstructurering voor kinderen 
van het Speciaal Basis Onderwijs) is een naschools programma in 
het gebouw van de school van De Welle. Het programma bestaat 
uit 2 delen, te weten sport en creatief/koken. Tussendoor krijgen de 
kinderen een rustmoment waarin ze iets te eten en te drinken krij-
gen. De kinderen worden in kleine groepen begeleid door een pro-
fessional en vrijwilligers en stagiairs van De Klup Twente. Structuur 
en duidelijkheid zijn kernwoorden, de kinderen leren hoe ze met 
elkaar communiceren, welke reacties zij oproepen bij een ander en 
hoe het ook anders kan, zodat er wederzijdse acceptatie ontstaat.
De opzet van de BSO-light zorgde voor veel aanmeldingen en en-
thousiasme. De Klup en De Welle hebben de pilot verlengd tijdens 
schooljaar 2018/2019. Er zijn na het eerste blok van 8 weken in 
2019 nog 3 blokken van elk 6 weken geweest met naschools aan-
bod. Ieder blok kregen kinderen uit andere klassen de mogelijkheid 
zich aan te melden. We hadden een maximum van 14-16 kinderen 
per blok ingesteld (afhankelijk van de complexiteit van de kinde-
ren). Het hele schooljaar hebben we met een ‘volle bak’ gedraaid. 
De intentie van De Klup en De Welle is om door te gaan met de 
BSO-light, echter heeft De Welle in 2019 een pauze ingelast van-
wege de verhuizing van de gehele school naar de locatie Winkel-
steeg. De school is de link tussen de kinderen en het naschoolse 
programma van De Klup en is daarom van belang bij het bereiken 
van de doelgroep.

Dagstructurering

Talent Assistent Vrijwilliger
TAV had ook in 2019 twee verschillende groepen.
TAV de AAnstroom, biedt 2 dagdelen per week in het MSH.  
De AAnstroom is recreatieve dagstructurering voor mensen van  
gemiddeld 40-60 jaar. De doelgroep is heel divers, LVB, psychische 
problematiek, lichamelijke beperking, problemen door isolement 
bij o.a. mensen met een niet Nederlandse achtergrond. We hebben  
in 2019 een aantal maanden 3 dagdelen geboden, maar dit 3e 
dagdeel liep niet, er waren maar 1 of 2 deelnemers. Daar zijn we 
weer mee gestopt.
TAV de Talenten, biedt 2 dagdelen per week in de Hagedoorn-
school. Doelgroep is mensen van gemiddeld 20-40 jaar.  Veel men-
sen met belemmeringen op het psychische vlak, ook LVB, mensen 
met niet-Nederlandse achtergrond. Accent ligt hier meer op ont-
wikkeling. Dit proces gaat langzaam en in heel kleine stapjes. In 
2019 was er onder deelnemers progressie te zien. In enkele geval-
len zelfs naar uitstroom naar opleiding, werk of vrijwilligerswerk.
Instroom door afschaling, dus van de dure geïndiceerde zorg naar 
de goedkopere opvang bij De Klup Twente zoals de gemeente 
voorstaat, is nog minimaal. Het gebeurt maar zelden dat men-
sen akkoord gaan met de afschaling en kiezen voor TAV. In 2019  
kregen we op die manier maar 1 deelnemer. 
Overige aanmeldingen komen van onder andere de wijkteams, het 
Werkplein, participatie naar vermogen en instellingen voor geeste-
lijke gezondheidszorg. Heel erg veel zijn dat er overigens ook nog 
niet, er was in 2019 nog plek voor meer mensen uit de doelgroep.
Via Mantelzorg Almelo kwam de vraag bij ons binnen naar dag-
structurering voor breed geïnteresseerde ouderen. Dat zijn ouderen 
die niet naar de wijkkamers van Avedan willen, maar interessante 
presentaties en gesprekken willen over vele onderwerpen. Gesprek-
ken op niveau. Mantelzorg heeft de behoefte geïnventariseerd en 
begin december 2019 heeft De Klup Twente kennismakingsbijeen-
komst georganiseerd. In januari 2020 ging de groep ook daadwer-
kelijk van start, 1 keer in de week op de vrijdagmorgen. 



Mensdoormens
Eind 2018 startte onder de vleugels van De Klup Twente Mens-
doormens, de vrijplaats voor zelfregie en herstel. Mensdoormens 
richt zich op psychisch kwetsbare mensen die willen werken aan 
persoonlijke ontwikkeling en/of herstel. Met of zonder diagnose, 
tijdens of na de behandeling. Bij Mensdoormens treffen deelne-
mers geen professionele hulpverleners maar (oud) lotgenoten die 
deelnemers goed aanvoelen en kunnen helpen. 
Deelnemers kregen in 2019, conform de plannen, bij Mensdoor-
mens twee trajecten aangeboden. Er is de vrijplaats voor zelfregie 
voor mensen die de stap naar buiten wagen en voorzichtig weer 
iets willen ondernemen. Daarnaast is er de vrijplaats voor herstel, 
waar deelnemers gestimuleerd worden om workshops, lezingen en 
cursussen te volgen en om zelf weer actief te worden. Mensdoor-
mens bood in 2019 tal van leuke, aantrekkelijke en laagdrempe-
lige activiteiten. Zo werd er een plantenasiel opgericht en konden 
deelnemers meubels opknappen. Zoals van meet af aan de bedoe-
ling was, mochten deelnemers ook meehelpen aan de opbouw van 
Mensdoormens zelf.

Na een gedegen voorbereiding volgde in april van 2019 de officiële 
opening van Mensdoormens in De Hagedoorn. Sindsdien is sprake 
van een stormachtige ontwikkeling. Het aantal deelnemers groeide 
van een handjevol naar zo’n 50 mensen. Sommigen kwamen alleen 
maar om weer onder de mensen te komen, anderen bezochten bij-
eenkomsten, weer anderen werden als vrijwilliger of stagiair actief 
en er waren al veel deelnemers die cursussen gingen volgen. Dat 
grote aantal maakte een forse verruiming van de openingstijden 
noodzakelijk. Mensdoormens verdubbelde het aantal dagen dat ze 
open is in de week van twee naar vier dagen, van 9.00 – 14.00 uur. 
In 2019 heeft Mensdoormens twee keer de cursus Herstellen doe 
je zelf gegeven en twee keer de cursus Werken met eigen ervaring 
gegeven. In beide gevallen leverde dat nieuwe trainers op. Verder is 
begonnen met het opstellen van een gedegen opleidingsplan voor 
een voorlichtingspool. In 2019 was er al plek voor elf vrijwilligers 
en twee stagiairs. Ook is ervaring opgedaan met een deelnemer die 
via Mensdoormens is begonnen aan een Entreeopleiding om tege-
lijkertijd te werken aan eigen herstel. In haar geval werd de stage 
aangegrepen voor eigen herstel. De bevindingen zijn buitenge-
woon positief en bieden een wenkend perspectief voor komende 
jaren en andere deelnemers die een startkwalificatie willen halen 
voor de arbeidsmarkt of een vervolgstudie.
In 2019 werd ook veel energie gestoken in het opbouwen van een 
gedegen netwerk van organisaties en instanties die kunnen door-
verwijzen of waarmee Mensdoormens zou kunnen samenwerken. 
Dat leverde onder meer veelbelovende contacten op met Dimence, 
Tactus (Intact zelfhulp), RIBW en beschermde woonvormen als De 
Weerde en Wopit. 
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Game, Eet & Match in de prijzen
Senioren met een beperking behoren tot de snelst groeiende groe-
pen deelnemers/gebruikers van het FUN-IE-FIT. In 2019 kwamen 
zo’n 25 senioren wekelijks gamen bij Fief worden en fief blijven, 
maar maandelijks deden om en nabij 70 senioren mee aan Game, 
Eet & Match, de combinatie van gezellig koffiedrinken met een lek-
kernij, een uur gamen en een gezamenlijke driegangen maaltijd. 
De deelnemende senioren waren afkomstig uit Tubbergen, Almelo, 
Twenterand, Hof van Twente en Wierden. De deelnemers van bui-
ten Almelo werden opgehaald met de bus. 
Game, Eet & Match werd door De Klup Twente zelf ontwikkeld 
en won in januari 2019 op een groot congres in Amersfoort de 
Veerkracht bokaal, de prijs voor het beste seniorenproject van het 
land. Aan de prijs was een geldbedrag verbonden van 10.000 euro, 
dat De Klup Twente mocht gebruiken om een nieuwe groep voor 
Game, Eet & Match op te zetten in een nieuwe plattelandsgemeen-
te. De keuze viel op de gemeente Hof van Twente. Dat project ging 
na de zomervakantie in 2019 van start met senioren uit Delden en 
Goor.
De financiering voor Game, Eet & Match is ieder jaar opnieuw een 
grootse uitdaging. Gemeenten subsidiëren dat niet automatisch, 
ondanks het feit dat ze allemaal wel aandacht hebben voor seni-
oren die langer thuis moeten wonen en het risico van inactiviteit 
en isolement. Aanvragen bij de gemeente Tubbergen, Wierden 

en Twenterand werden in 2019 niettemin in eerste instantie af-
gewezen. Wierden kwam uiteindelijk wel met een kleine bijdrage 
over de brug, waardoor de activiteit in stand kon blijven. Vervoer 
moesten deelnemers echter zelf regelen omdat de bijdrage daar-
voor niet toereikend was. De gemeente Twenterand dacht mee en 
verwees naar haar innovatiefonds. Dat keerde uiteindelijk wel het 
gevraagde bedrag uit, waardoor de groep Twenterand weer opge-
start kon worden. Voor 2020 zijn opnieuw aanvragen ingediend bij 
de deelnemende gemeenten.
Op verzoek van FNO heeft De Klup Twente meegewerkt aan een 
aantal landelijke conferenties over ouderenzorg. In januari was dat 
op het landelijke congres in Amersfoort, in juni was er een groot 
congres met een UP Talkshow in de schouwburg van Leeuwarden 
en in november het landelijke congres over ouderenzorg in Nieu-
wegein. De laatste werd bijgewoond door 1300 bezoekers. In alle 
gevallen heeft ook een FIEF-deelnemer, Mini Tuller (86) het podium 
beklommen om te vertellen over haar ervaringen. Die optredens 
waren een zeer succesvol. Als gevolg van de congressen kreeg De 
Klup Twente regelmatig het verzoek om informatie over het FUN-
IE-FIT en het gamen voor ouderen. Het zorgde ook voor een flink 
aantal gasten van buiten Almelo die interesse hebben in gamenas-
tiek. De Klup helpt hen waar mogelijk ook bij het opstarten van 
gamenastiek. 



De Klup Twente biedt in het eigen activiteitencentrum Meester  
Siebelinkhuis in samenwerking met de stichting ’s Heerenloo  
5 dagen in de week naschoolse opvang aan kinderen met een  
autistische of andere beperking. Zij kunnen niet naar een gewone 
buiten schoolse opvang omdat die te veel prikkels geeft, of omdat 
de groepen te groot zijn, of omdat er onvoldoende kennis is van de 
specifieke begeleidingsvraag van het kind. 
In 2019 was de BSO 5 dagen per week open van maandag tot en 
met vrijdag. Daarnaast was ze 2 zaterdagen in de maand open en 
in alle schoolvakanties. Met uitzondering van de middelste twee 
weken in de zomervakantie en het Hemelvaartweekend. Er is een 
klein verloop geweest. Een aantal kinderen met een normaal in-
telligentieniveau is naar regulier voortgezet onderwijs gegaan en 
heeft om die reden afscheid moeten nemen van onze BSO. Ook 
waren er crisisgevallen die er ineens bij kwamen of stopten. In de 
loop van 2019 zijn er ook veel kinderen bij gekomen. Dit is een 
jaarlijks terugkerend patroon. Door het vertrek van kinderen en de 
nieuwe aanwas, is de BSO stabiel gebleven. In 2019 stonden 25 
kinderen ingeschreven bij de BSO. Dit heeft ook te maken met een 
opnamestop die we hebben gehanteerd in 2019, in verband met 
het beperkte aantal personeelsleden en de complexe hulpvragen. 
Inmiddels kan de BSO weer groeien.
In 2019 boden we ook één keer in de veertien dagen zaterdagop-
vang. In beide groepen zitten nu 4, soms 5 voornamelijk erg jonge 
kinderen. Soms is er vraag naar opvang op elke zaterdag. Dit zal in 
2020 verder bekeken worden.

In de schoolvakanties is de BSO 10 van de 12 weken open geweest, 
7 a 8 kinderen per dag, vaak nog een kind met 1 op 1 begeleiding 
daarbij. De vraag voor opvang in de zomervakanties is het grootst 
bij de jongere kinderen. Qua personeel waren wat minder knel-
punten dan voorgaande jaren, ondanks het ziekteverzuim. Mede 
doordat arbeidscontracten kunnen worden gecombineerd met 
andere projecten of Klup onderdelen blijven medewerkers langer 
bij de BSO wat de samenwerking en kwaliteit van zorg ten goede 
kwam. Met ondersteuning vanuit ’s Heeren Loo is er een duidelijk 
groeiproces zichtbaar in de begeleidingswijze, die men zich steeds 
meer eigen maakt. De complexiteit van de (vaak jonge) kinderen bij 
de BSO zorgde ervoor dat de BSO meer inhoudelijke ondersteuning 
nodig had vanuit ‘s Heeren Loo. 
De Klup Twente voert gesprekken met ‘s Heeren Loo over de ver-
dere ontwikkeling van de BSO in het Meester Siebelinkhuis. Beide 
organisaties streven naar de best mogelijke samenwerking, waarbij 
elkaars sterke kanten optimaal worden benut en waarbij rekening 
wordt gehouden met de wensen van het team BSO medewerkers. 
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De regiocoach aangepast en passend sporten was ook in 2019 aan-
spreekpunt voor sportvragen en sportadviezen en verantwoordelijk 
voor begeleiding van mensen met een beperking naar sport-bewee-
gaanbieders, pr in de vorm van contact met media, nieuwsbrieven, 
contacten met gemeenten en de website waar het sportaanbod op 
staat en het leggen van contacten met sport- en beweegaanbieders 
waar aangepast sportaanbod opgezet kan worden.
In tal van plaatsen in Twente zijn in 2019 bijzondere sportinitia-
tieven voor mensen met een beperking nieuw opgestart of verder 
vormgegeven. Inclusief bewegen was daarbij uitgangspunt, maar 
dat bleek niet altijd haalbaar en soms door de handicap van de 
sporter niet mogelijk.

In 2019 is in de gemeente Rijssen/ Holten naar het voorbeeld van 
Only Friends in Amsterdam een beweegdependance ontstaan. 
Mensen, jong en ouder, met een beperking kunnen naast de regu-
liere inclusie of aangepaste  sportverenigingen in Rijssen en Holten  
zich aansluiten bij Only Friends Twente. Op de atletiekbaan in Rijs-
sen worden op verschillende tijdstippen bijzondere sporten voor 
mensen met een beperking aangeboden onder het motto ‘Met 
vrienden is het heerlijk sporten’. 

In de gemeente Twenterand was in 2019 de Sportcarrousel voor 
mensen met een beperking actief. De Sportcarrousel is een samen-
werkingsverband tussen de afdeling Sport en een bewegingsagoog 
van de Baalderborch groep.  Mensen met een beperking kunnen 
door deze formule samen sporten. Reguliere sportverenigingen uit 
de gemeente Twenterand werken geweldig mee, maar door ge-
brek aan zaalruimte moest een rem gezet worden op de groei van 
de Sportcarrousel. Anno 2020 wordt druk gezocht naar alterna-
tieve locaties.

In de gemeenten Tubbergen en Dinkelland is de V.A.S.T.i.o. ont-
staan (de vereniging aangepast sporten in oprichting). Daardoor 
zijn er twee beweegmomenten extra per week voor mensen met 
een beperking. Daarnaast zijn er de nodige contacten gelegd met 
de sport- en gemeenteraad over een volwaardige benadering van 
aangepast en passend sporten.

In de gemeente Almelo is er op initiatief van Aveleijn en in overleg 
met tal van zorgpartijen een Sportcarrousel uitgeprobeerd. Inwo-
ners met een beperking uit de Schelfhorst konden deelnemen. Een 
gevarieerd aanbod aan sporten is de revue gepasseerd. Van rugby, 
voetbal, basketbal tot dans. Na vier maanden is de Sportcarrousel 
gestopt omdat er te weinig deelnemers waren. Het blijft moeilijk 
om mensen die weinig tot niet bewegen, te motiveren hieraan deel 
te nemen.

Twentse Sportploeg. Op de website van stichting de Klup Twente 
is onder de noemer  ‘de Twentse Sportploeg’ eind 2019 gestart 
met een inventarisatie en publicatie van het sportaanbod in Twente 
voor mensen met een beperking.  Geïnteresseerde sporters met 
een beperking of anderen kunnen hierop kijken of er passend spor-
ten in hun omgeving wordt aangeboden. Ook kunnen sporters met 
een beperking zich alvast profileren als Twentse sportploeg voor de 
Special Olympics in 2022. Stichting de Klup Twente heeft de mede-
werking toegezegd voor dit sportevenement.  

Aangepast sporten



De Klup Twente was het hele jaar 2019 een van de 70 proeftuinen 
in Nederland die mocht experimenteren met vrijwilligerswerk voor 
jongeren. De overheid startte dit experiment onder de naam Maat-
schappelijke Diensttijd voor jongeren (MDt). 
Er is begonnen met een kleine, maar enthousiaste groep jongeren 
die zich heeft beziggehouden met het opzetten van een wervings-
bureau voor jonge vrijwilligers. Dat is een hele zoektocht gebleken 
en vroeg het nodige van de jongeren. Er werd een website opgezet, 
social media-middelen ingezet, wedstrijden uitgeschreven, flyers en 
posters gemaakt. In april is ervoor gekozen de naam te wijzigen 
in Young Volunteers. Dit is op ludieke wijze gepresenteerd in het 
onderkomen van de Young Volunteers, de Hagedoorn. 
In de loop van het jaar wisselde de samenstelling van de groep 
betrokken jongeren steeds weer. Sommigen haakten af in verband 
met school en andere studies. Nieuwe kwamen zich melden. 
Na de zomervakantie was YV zover om daadwerkelijk jongeren te 
werven. Dat deed ze o.a. bij 3 scholengemeenschappen. Zo werden 
jongeren als vrijwilliger geplaatst bij een Wereldwinkel in Wierden, 
bij een enkele sportvereniging en bij de Sportcarrousel (sportintro-
ductieprogramma voor kinderen en jongeren met een beperking). 
Tegen het eind van het jaar kwam YV in contact met Demi Blaauw, 
die grote bekendheid kreeg na haar hartenkreet voor eenzame 
jongeren. Demi richtte een platform op en de YV-jongeren gingen 
haar actief helpen. Intussen is een mooie verbinding gemaakt en de 
bedoeling is om dit verder uit te bouwen. De officiële einddatum 
van YV is 1 maart 2020, maar inmiddels heeft De Klup Twente 
toestemming om met het overgebleven projectgeld door te gaan 
tot september 2020. 
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Young Volunteers 
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Nieuwe kandidaten RvT
Dit jaar is Ruud Pot (financieel deskundige) na drie termijnen af-
getreden. Hij heeft hiermee het maximale aantal termijnen bereikt 
van in totaal 9 jaar. De RvT is per 20 augustus versterkt met de 
kandidaten Ton Meenhuis en Theo Schouten. Ton Meenhuis in de 

Raad van Toezicht de Klup Twente 2019  - Rooster van aftreden

Naam

Guido Eggermont

Ruud Pot

Kim van 
Peperstraten

Diny Jurg

Theo de Putter

Ton Meenhuis

Theo Schouten

Functie

Voorzitter
Benoemd: december 2011
Aftredend: december 2020

Lid
Benoemd: maart 2010
Aftredend: maart 2019

Lid
Benoemd: oktober 2016
Aftredend: oktober 2025

Lid
Benoemd: oktober 2016
Aftredend: oktober 2025

Lid
Benoemd: december 2017
Aftredend: oktober 2026

Lid (financieel)
Benoemd: september 2019
Aftredend: september 2028

Lid 
Benoemd: september 2019
Aftredend: september 2028

    Nevenfuncties

• Penningmeester Stichting Gold Stars Heracles Almelo  
• Bestuurder Stichting Energetisch Verbeteren 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Industrie Gebouwmaatschappij  
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ondernemersfonds Centrum Almelo Actief  
• Bestuurslid Stichting Almelo Promotie  
• Eigenaar Eggermont Consultancy 
• Bestuurslid Stichting Profronde Almelo  
• Voorzitter Bestuur Guilex BV  

• Hoofd Ondersteunende Diensten Koninklijke Horeca Nederland
• Penningmeester van de Stichting Cultuur en Theater Vianen
• Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Klup Twente

• Manager Cliënt en Markt bij Carintreggeland

• Vicevoorzitter van de Regionale Cliënten Raad Almelo van De Twentse Zorgcentra; 
• Lid van de Centrale Cliëntenraad van De Twentse Zorgcentra
• Bestuurslid van de Gravenruiters
• Bestuurslid van de Looleeruiters.
• Member of the Patiënt Council van Approach IMI project

• Voorzitter Stichting Monument Vossenbosch
• Voorzitter Culturele Raad Wierden  

• Eigenaar Administratiekantoor Meenhuis

• Voorzitter stichting Twentse Matthäuspassion
• Voorzitter Raad van Toezicht stichting Hilverzorg
• Voorzitter Raad van Toezicht stichting Het Oversticht
• Voorzitter Raad van Commissarissen HCDO | Holding huisartsenzorg Deventer

rol van financieel deskundige. Met Theo Schouten heeft de stich-
ting iemand in huis met veel bestuurlijke en politieke ervaring, met 
een groot relevant netwerk in Almelo e.o. en met ruime kennis van 
zorg en welzijn. 

Raad van Toezicht



Personeel 
2019 was een piekjaar voor wat betreft het ziekteverzuim. In onze 
kleine organisatie geeft dat altijd extra stress, omdat zaken niet 
altijd eenvoudig kunnen worden overgenomen en medewerkers 
alle uren nodig hadden voor hun eigen taken. Er was sprake van 
langdurig verzuim bij 3 personen binnen de BSO, Projecten en Fa-
cilitair. In combinatie met toegenomen werkzaamheden als gevolg 
van meer activiteiten had dat tot gevolg dat De Klup Twente men-
sen extra moest inzetten of inhuren. Dat resulteerde in stijgende 
personeelslasten en hogere administratiekosten. Verder zijn binnen 
facilitair veel zaken blijven liggen.   

 

Loonkostenstijging
Er is vanaf 2019 sprake van aanzienlijke loonstijgingen door de 
nieuwe cao’s en het is duidelijk dat gemeenten ons niet (geheel) 
gaan compenseren. Geen voldoende indexatie staat haaks op de 
gedachte om voorliggende voorzieningen te versterken om dure 
zorg te voorkomen. Het zal de huidige dienstverlening en de kwa-
liteit van ons werk in ieder geval onder druk zetten. Het staat onze 
ambities in de weg en zal mogelijk over enkele jaren leiden tot het 
schrappen van uren, banen en dus ook van vrijwillige inzet. 

Huidige formatie personeel inclusief Mantelzorg 

In totaal waren in 2019 24 professionals werkzaam, waarvan:
• 9 voor de reguliere activiteiten
• 7 voor de projecten
• 8 voor de BSO

 Gem. aantal  Verzuim-  Bedrijfs-  Ziektedagen  Aantal personen
 dienstverbanden  percentage  ongevallen  totaal  bij verzuimmeldingen

2017 13 2,2 0 108 2

2018 13 7,7 0 369 4

2019 17 17,7 0 1121 6
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Aantallen deelnemers en 
vrijwilligers in 2019
 Unieke Deelnemers Vrijwilligers,
 deelnemers per activiteit inclusief studenten
Almelo 330 571 227
Tubbergen 78 146 47
Wierden 82 126 37
Twenterand 107 160 43
Hellendoorn 14 24 10
Borne 41 75 11
Rijssen Holten 18 30 4
Hof van Twente 32 30 25
Overig 42 57 28
Totaal 744 1219 432

Deelnemers en vrijwilligers projecten 

 Unieke deelnemers Vrijwilligers, inclusief studenten  
Samen blijven gamen  12 -
Game, eet & match 68 21
Mensdoormens 50 13
Young Volunteers (topjobs) - 5

Deelnemers en vrijwilligers Dagstructurering

 Deelnemers vrijwilligers, incl. studenten
BSO light  43 6
Vakantiedagopvang 57 40
TAV de AAnstroom 20 10
TAV de Talenten 18 8



Samenwerking met anderen
De Klup Twente werkte in 2019 samen met de volgende partijen:
SOWECO NV, wijkcoaches, RIBW, Aveleijn, Dimence, SWTD, ZorgAccent, ’s Heerenloo,  
Evenmens, basisschool STEP!, Asito, Almelo Allee, DTZC, Studio MAD, LKSVDD architecten, 
FNO, SO school De Welle, Avedan, JP van den Bent, Baalderborggroep, buurtsportcoaches in  
de regio, Jan Hofman, Brandweer, ROC’s, Saxion hogeschool, Wij in de buurt, BC Shuttle,  
Bibliotheek Almelo, Slingerbeurs, Veloa, Chainwise, wijkcoaches Almelo, Huis van Katoen en Nu, 
Erve Pezie, Almelo Promotie.

De Klup Twente bedankt:
De Klup Twente kon ook in 2019 dankzij de steun van fondsen, bedrijven en organisaties blijven 
innoveren en haar activiteiten voortzetten.
Daarom willen we vanaf deze plek heel hartelijk bedanken:
Kansfonds, FNO, SPZ, ETC, Oranjefonds, NSGK, ZonMw, Kroonoil Foundation, Rogge-
kamp Peitsch Fonds, Stichting Algemeen Nut Hengelo, Fonds Sluyterman van Loo, LKSVDD  
architecten, Studio MAD, Dimotech, React/Twente-Decadente, Asito, Bouwbedrijf Kobes,  
RCTM reclamebureau, Obimex, Jazet sign & print, e-Zense Internet Marketing, Mc Donalds,  
De Koffiefabriek en Madison.

In 2019 ontving Sander Haas de Klupengel voor 
maatschappelijke betrokkenheid bij De Klup Twente.
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Stichting de Klup Twente

Berlagelaan 2

7606 ST Almelo

Telefoon: 0546 536 820

www.deklup.nl

Over stichting de Klup Twente
In het kader van duurzaamheid maakt De Klup Twente haar jaarverslag zo bondig mogelijk en 
benutten we de mogelijkheden van het internet en onze website voor een aantal onderdelen.
Bent u geïnteresseerd in
• missie en visie,
• alle activiteiten van De Klup Twente
• het jaarplan voor het lopende jaar 
• de samenstelling van het bestuur van De Klup Twente
Dan verwijzen we u graag naar onze website. Daarop is al deze informatie voorhanden.
www.deklup.nl


