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Voorwoord
Het jaar 2020 zou een bijzonder feestelijk jaar worden vanwege 
50-jarig bestaan van de stichting. Bijzonder was het, maar helaas 
van verre feestelijk. Op 12 maart 2020 werd na overleg met wet-
houder van Mierlo (Almelo) besloten om voorlopig met alle acti-
viteiten te stoppen vanwege de alarmerende berichten over forse 
toename van het aantal Covid-19 besmettingen. Er bleek geluk-
kig veel begrip en draagvlak voor deze rigoureuze maatregel. De 
taken werden per direct verdeeld onder de medewerkers om de 
contacten met onze deelnemers, vrijwilligers en mantelzorgers zo 
goed mogelijk in stand te houden. We bleken in eigen huis met 
Marlous Drosten een goed opgeleide deskundige op het gebied van 
veiligheid te hebben, die ons adviseerde en een plan van aanpak 
opstelde voor veel locaties. In de kantoren van het Meester Siebe-
linkhuis en medisch centrum De Kolk werd de bezetting tot een 
minimum teruggebracht vanwege de veiligheid, bereikbaarheid, 
post, onderhoud en toezicht gebouw. Bijna iedereen werkte vanaf 
dat moment zoveel mogelijk vanuit huis en er werd alleen online 
vergaderd. Een hele nieuwe ervaring. Elkaar blijven ondersteunen 
en ook de neuzen dezelfde kant ophouden, bleek vanwege de vele 
en steeds veranderende berichten al snel een hele uitdaging. 
De lockdown had zodoende grote impact op alles en iedereen, 
maar er was veel daadkracht bij De Klup Twente. Ondanks de vele 
beperkingen en wisselende RIVM-regels, wisten we het bestaande 
aanbod aan te passen en alternatieve activiteiten aan te bieden aan 
de meest kwetsbare mensen in de samenleving. De Klup bood tal 
van creatieve opdrachten en verschillende opties (bel-, fiets, chat- 
wandelmaatjes) om contact te houden met deelnemers, vrijwilligers 

en mantelzorgers. We werkten aan veiligheid en preventie als nooit 
tevoren. We maakten een innovatief ventilatieplan voor het Mees-
ter Siebelinkhuis samen met het bedrijfsleven en onze (vrijwillige) 
huisarchitect Martin Huiskes van LKSVDD architecten. Een kostbare 
investering, maar in ons oude gebouw in het huidige tijdsgewricht 
zeer noodzakelijk. De eigen accommodaties en ons busvervoer wer-
den voorzien van allerlei beschermende materialen om verspreiding 
van het virus tegen te gaan.  Met het Almelose bedrijfsleven werd 
een grote waarderingsactie op touw gezet voor mantelzorgers. Er 
kwam hulp van onze ambassadeur Willem Gunneman met ‘Dat 
verdient een liedje’.  Mensen die zelfstandig wonen kregen met 
bijzondere programma’s extra aandacht, zodat ze niet (verder) zou-
den vereenzamen. 
Met de zeer succesvolle kunstwedstrijd ‘Thuis zitten is een kunst’, 
sneed het mes aan twee kanten. We konden toch wat aandacht beste-
den aan ons 50-jarig bestaan en de wedstrijd activeerde deelnemers  
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die vanwege de eerste heel strenge lockdown, verplicht thuis moes-
ten blijven. De tweede kunstwedstrijd in de tweede lockdown (het 
Meester Siebelink kunstproject), was zo mogelijk nog succesvoller 
met ongekend veel inzendingen. In het kader van ons gouden jubi-
leum kregen vrijwilligers voor hun inzet een mooi, gepersonaliseerd 
herinneringstegeltje – mede omdat het grote vrijwilligers annex 
ontmoetingsfeest moest worden geschrapt.
Hartverwarmend waren de vele steunreacties van deelnemers, vrij-
willigers, verzorgers en ouders. De stichting kwam overigens met al 
die bijzondere initiatieven veelvuldig in de media, het bewijs en er-
kenning voor onze in 2020 vertoonde veerkracht. De Klup Twente 
bleef niet hangen in wat we allemaal verloren ging, we presteerden 
buitengewoon goed in een sociaal ongekende crisistijd. We vielen 
daarmee zelfs landelijk op en werden ‘beloond’ met een mooie 
reportage in het actualiteitenprogramma ‘EenVandaag’. 
Financieel was de prognose halverwege het jaar niet goed. De Klup 
Twente stevende af op een historisch tekort vanwege het wegval-
len van de neveninkomsten (zoals buffetinkomsten en deelnemers-
bijdragen), de noodzakelijk investeringen in preventieve corona-
maatregelen en oplopende personeelskosten. Maar de stichting 
kon in de tweede helft van het jaar toch rekenen op de financiële 
bijdragen van deelnemers aan de activiteiten en voerde daarnaast 
een heel zuinig beleid, met als resultaat dat de stichting zelfs in 
2020 uit de rode cijfers is gebleven. 
Besturen in deze onzekere en angstige tijd betekent dat je niet al-
tijd weet wat het goede is om te doen. De Klup Twente koos voor 
direct sturen op de zorg voor de meest kwetsbaren, op het ver-
sterken van contacten en op het zichtbaar blijven als organisatie. 
Achteraf gezien is het in ieder geval een goede stuurrichting ge-

bleken. Ik prijs me in deze crisistijd gelukkig met een betrokken en 
deskundige Raad van Toezicht en met een betrokken wethouder uit 
Almelo. Het ‘vrijwilligershuis’, zoals onze oprichter De Klup Twente 
bedoeld heeft, bleef sterk en daardoor een bron van zingeving voor 
al zijn bewoners. Een prestatie van formaat en daarom wil ik ieder-
een bedanken voor de vele inspanningen die dit heeft gekost.  
In dit verslag van betrokkenen coördinatoren kunt u lezen welke 
inspanningen er zijn geweest en wat daarvan de resultaten waren. 
U leest over andere activiteiten dan gepland, maar wel met de-
zelfde maatschappelijke outcome. Het maatschappelijk jaarverslag 
van de consulenten van Mantelzorg Almelo kunt u downloaden via 
de website van Mantelzorg Almelo.

Jan Anema | Directeur-bestuurder de Klup Twente
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COVID-19: rem op 
veel ambities
Werkplan 2017-2020
De pandemie was helaas ook een stevig rem op al onze ambities, 
zoals verwoord in ons jaarplan 2020. We konden niet veel verder 
met ons ambitieuze programma Werkplan 2017-2020.  Ons ‘trans-
formatieplan’ waarmee we vanaf 2017 koersten op het realiseren 
van nieuwe activiteiten en nieuwe ondersteuningsvormen. Die 
moeten vermindering van zorggebruik en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met een beperking opleveren. Het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten en voorzieningen was de afgelopen jaren 
zeer succesvol en zal weer de volle aandacht krijgen, zodra alle 
maatregelen worden afgebouwd en we onze activiteiten veilig kun-
nen hervatten. Mede dankzij deze koers is de stichting inmiddels 
vele structurele activiteiten en ondersteuningsvormen rijker met 
nog veel kans op uitbreiding van het vrijwilligerswerk voor kwets-
bare inwoners. Zo liggen er met name bij de voorliggende dagbe-
steding (Dagstructurering) nog veel ontwikkelingsmogelijkheden al 
dan niet in samenwerking met andere organisaties. De verwachting 
is dat meerdere gemeenten in onze regio graag onze vorm van op-
vang zonder indicatie willen subsidiëren. Bij voldoende deelname is 
dit voor gemeenten financieel zeer interessant. Voor groei zijn we 
echter ook aangewezen op de doorverwijzing vanuit de gemeente. 
Het afschalen van dure zorg en de doorverwijzing naar Dagstructu-
rering van De Klup Twente, mag wat ons betreft vlotter verlopen.  

Projecten en innovatie
Projecten zorgen al jaren voor vernieuwing bij De Klup Twente, maar 
de pandemie heeft helaas ook de voortgang van belangwekkende 
projecten als MensdoorMens en Young Volunteers belemmerd.  
Deze projecten moeten concrete resultaten (outcome) opleveren in  

korte tijd en aan het einde van de looptijd ook nog eens geborgd 
worden met structurele subsidie. Tot onze grote spijt, moesten we 
ook ons innovatieve @Facehoesplan uitstellen, omdat alle spon-
sorinspanningen hiervoor (waaronder een groot benefietgala in 
het Heracles stadion) kwamen te vervallen. @Facehoes houdt een 
geweldige vernieuwing in voor het hart van het Meester Siebelin-
khuis, de hal en bijbehorende ruimten als bar en keuken. Het zou 
een antwoord zijn op de toenemende vraag van mensen die ook 
online mee willen doen. Het zou ons komende jaren veel nieuwe 
activiteiten, deelnemers en vrijwilligers kunnen opleveren en – heel 
belangrijk - bijdragen aan bewust en dus veiliger gebruik van het 
internet. @Facehoes had zeker in deze coronatijd met een piek in 
internetgebruik het verschil gemaakt. COVID-19 is voor De Klup 
Twente daarom een extra motivatie om er snel werk van te maken. 
In de plannen van aanpak van al deze projecten was uiteraard geen 
rekening gehouden met de pandemie en de gevolgen ervan. Ge-
lukkig hebben we voor MensdoorMens en Young Volunteers op 
coulance kunnen rekenen van de fondsen en de gemeente Almelo. 
In beide gevallen bleek een korte verlenging mogelijk. De duur van 
de beperkende maatregelen zou echter weleens nadelig kunnen 
uitwerken voor deze mooie projecten. Gezien de zeer slechte finan-
ciële positie van gemeenten zou borging wel eens heel lastig kun-
nen blijken. Ondanks het gunstige verdienmodel en het gegeven 
dat beide initiatieven hard nodig zijn als het gaat om preventie, het 
voorkomen van dure zorg, het bestrijden van eenzaamheid en het 
stimuleren van jongeren al dan niet met een beperking om vrijwil-
ligerswerk te gaan doen.
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Hoopgevend perspectief is dat uit recent onderzoek (9 februari 
2021, SEOR, Erasmus School of Economics) blijkt dat sociaal werk 
uitgedrukt in euro’s maatschappelijk rendabel is en een gemiddeld 
rendement van 1,6 aan baten levert. Met andere woorden: sociaal 
werk als dat van De Klup Twente levert aanzienlijk meer op dan 
dat het kost. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat gemeenten op-
draaien voor de kosten, maar dat andere partijen er financieel van 
profiteren. Hierdoor zijn gemeenten ook minder happig om (ex-
tra) te investeren in borging of nieuwe initiatieven. Het is daarom 
hoopvol dat het kabinet-Rutte in maart 2021 met een nieuwe wet 
komt die de financiering van preventie makkelijker maakt. De wet 
beoogt betere samenwerking tussen de zorgdomeinen en daar-
door wordt het mogelijk dat ook zorgkantoren mee-investeren. Ze 
kunnen op die manier bijdragen aan gezamenlijke domein-overstij-
gende ideeën, waarvan zij ook de vruchten plukken. Deze wet kan 
heel gunstig uitpakken voor veel van onze preventie-activiteiten. 
De Klup Twente heeft in het verleden meerdere malen gelobbyd 

voor medefinanciering van haar Gamenastiek (combi van gamen 
en gymnastiek voor senioren) bij o.a. Menzis, maar kreeg tot nu toe 
geen gehoor. De nieuwe wet kan ook een boost geven aan de nog 
te starten (deel)projecten @Facehoes en Noabersupport.     
De nieuwe wet biedt hoop in een tijd dat fondsen door de corona-
crisis hun voorwaarden hebben aangescherpt of zelfs hun reguliere 
subsidieprogramma’s hebben stil gelegd. De verwachting is dat 
fondsen (goede doelen) in 2021 hun inkomen verder zien dalen. 
Wat hiervan de financiële consequenties zullen zijn, valt lastig te 
voorspellen. Extra projectgelden zijn altijd nodig gebleken voor de 
ontwikkeling van het aanbod van De Klup Twente en ook van be-
lang voor de continuïteit van de stichting. Hierdoor zijn er in het 
recente verleden vernieuwende vormen van dienstverlening, zoals 
Inclusiewerk, het gamecentrum FUN-IE-FIT, voorliggende dagbeste-
ding en Talent-Assistent-Vrijwilligers (TAV) gerealiseerd. Zij vormen 
nu een belangrijke bron van structurele inkomsten.



De Klup Twente is een professionele vrijwilligersorganisatie en een 
voorliggende voorziening. Ze werd opgericht in 1970 door Mees-
ter Siebelink, een gedreven directeur van een school voor speciaal  
onderwijs. In 2020 bestond De Klup Twente een halve eeuw. 
De Klup Twente zorgt voor participatie, integratie en activering 
van mensen met en zonder beperking in de gemeenten Almelo,  
Tubbergen, Twenterand, Dinkelland, Wierden, Borne, Hof van 
Twente, Rijssen-Holten en Hellendoorn. De Klup Twente biedt meer 
dan 50 verschillende activiteiten voor de vrije tijd en daarnaast 
Dagstructurering, Buiten Schoolse Opvang voor kinderen uit het 
speciaal onderwijs, opvang in de vakantie en ondersteuning voor 
burgerinitiatieven. Ook voert De Klup Twente diverse projecten uit.

Veel activiteiten en projecten, alsook Dagstructurering worden aan-
geboden in het eigen activiteitencentrum Meester Siebelink Huis, 
aan de Berlagelaan 2 in Almelo. Daar beschikt De Klup Twente ook 
over het nog altijd unieke game- sport- en gezondheidscentrum 
FUN-IE-FIT. De overige activiteiten zijn op andere locaties, zoals 
zwembaden en buurthuizen.
De Klup Twente heeft een eigen vervoersdienst en een zelfsturende 
Mantelzorg Almelo divisie.
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De Klup Twente



Op het terrein van onderhoud en verbetering van het Meester  
Siebelinkhuis is er in 2020, coronapandemie ten spijt, veel werk 
verzet. Grootste inspanning betrof de verbouwing van het maga-
zijn tot tweede BSO-lokaal. Een belangrijk deel van de kosten voor 
die verbouwing zijn opgebracht door de sponsoren Obimex (mon-
tagewanden geplaatst en plafond gemaakt tegen minder dan kost-
prijs), Fikkert (rolluik gesponsord) en Ter Horst (vloer aangelegd en 
gesponsord). De werkzaamheden begonnen in de eerste lockdown 
en werden voor de zomervakantie afgerond.
Het Meester Siebelinkhuis onderging volgens planning ook wat 
groot onderhoudswerkzaamheden, zoals vervanging rotte plekken 
en herstel verfwerk. Het buitenterrein werd eindelijk voorzien van 
goede verlichting die bijdraagt aan de veiligheid. Ook in dit geval 
werden de kosten flink gedrukt door sponsoring van Airmast en 
Led Design. Bovendien sloot TCJ techniek de apparatuur voor niets 
aan. Op het terrein is in de loop van het jaar ook een rookaccom-
modatie geplaatst naast het fietsenhok. De voorziening was nodig 
om het roken door cliënten en personeel onder de luifel en voor de 
hoofdingang uit te bannen. 

Ventilatie
Door coronapandemie werd noodzaak voor het optimaliseren van 
het Meester Siebelinkhuis met een veilig en duurzaam ventilatie-
systeem acuut. Slechts 1 kantoorruimte en het FUN-IE-FIT konden 
goed worden geventileerd, de rest van het gebouw niet. In 2020 
heeft de zakelijk beheerder zich verdiept in de mogelijkheden om 
de ventilatie te optimaliseren. Dat resulteerde in de keuze voor het 
aanbrengen van een zogenaamd ‘gedecentraliseerd ventilatiesys-
teem’ van Climarad – waarmee ieder vertrek afzonderlijk optimaal 
geventileerd kan worden. De ventilatie is van groot belang voor het 
indammen van besmettingsgevaar. De installatiewerkzaamheden 
zijn begin 2021.

Geef de Klup energie
2020 was het vierde jaar van fase 1 van het zonne-energieplan 
‘Geef de Klup energie’. De meeste contracten lopen af, een enkel 
contract loopt nog door omdat het later werd afgesloten. In 2020 
is verder gewerkt aan fase 2, met onder andere een onderzoek 
naar het vermogen van het dak van het MSH om nog meer zon-
nepanelen te dragen. De uitkomst was helder: dat kan. Voor fase 2 
is in 2020 subsidie gevraagd bij onder meer de gemeente, maar die 
procedures verlopen uiterst traag.
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MEESTER SIEBELINKHUIS



ACTIVITEITEN
De welzijnsactiviteiten van De Klup Twente zijn van groot belang 
voor mensen met een beperking. Dat is in het jaar 2020 door de 
coronapandemie eens te meer duidelijk geworden. Contact met 
mensen is het allerbelangrijkste. Zonder de activiteiten bij De Klup 
Twente blijven veel deelnemers met een beperking verstoken van 
vrienden en kennissen en van contact met anderen.  Ze kunnen 
hun talenten niet ontplooien of nieuwe vaardigheden leren. Met 
als gevolg vereenzaming, verdriet en (ernstige) neerslachtigheid.
Het motto van De Klup Twente is ‘Normaal waar dat kan en aange-
past waar nodig’. Dat motto kreeg in 2020 een extra lading, omdat 
helemaal niets meer normaal kon en heel veel aanpassingen nodig 
waren. 
In de maanden januari, februari en in de eerste helft van maart was 
het nog business as usual bij De Klup Twente. Deelnemers hadden 
de keuze uit ruim 50 vaste activiteiten op de maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in het Meester Siebe-
linkhuis en tal van andere locaties. Zoals de zwembaden in Almelo, 
Wierden, Tubbergen, Twenterand en Delden, het Johannesklooster 
in Borne, Kartplaza in Nijverdal, het Witte Hoes in Rijssen, ’t Zump-
ke in Enter, De Klaampe in Westerhaar, gebouw CarintReggeland 
in Wierden en een aantal sportzalen, waaronder de gymzaal aan 
de Hantermanstraat en de sporthal in het Windmolenbroek. Ook 
de extra diensten van De Klup zoals BSO, dagstructurering en pro-
jecten draaiden als vanouds. Onder de vrijwilligers was er weinig 
verloop. 
Carnaval is in het Meester Siebelinkhuis nog uitbundig gevierd, 
maar door de eerste lockdown kwamen half maart alle gebruike-
lijke activiteiten volledig stil te liggen. Maar niet alleen dat; ook alle 
dagactiviteitencentra en werkgever SOWECO van mensen met een 
beperking gingen hermetisch op slot. De deelnemers van De Klup 
Twente leefden maanden in een echt isolement. Voor heel veel van 
hen was het een hard gelag. De Klup Twente ving verontrustende 

signalen op via mail, telefoon en de social media en heeft in reactie 
daarop in hoog tempo activiteiten opgezet die de deelnemers thuis 
konden doen, en waarmee ze hun zinnen konden verzetten. Het 
eerste was de kunstwedstrijd ‘Thuiszitten in een kunst’, gevolgd 
door heel veel meer initiatieven (zie activiteiten in coronatijd).
In juni werden de coronamaatregelen versoepeld en mochten de 
activiteiten van De Klup Twente weer opstarten – maar wel in aan-
gepaste vorm. De groepen werden kleiner, de anderhalve meter 
afstand streng bewaakt, éénrichtingsverkeer ingesteld en tal van 
hygiëne maatregelen genomen. De belangstelling om weer te 
komen was groot…zodra er berichten verschenen over versoepe-
lingen werd De Klup gebeld, gemaild en geappt met vragen of 
deelnemers weer konden komen. In de  zomervakantie werd ook 
met steun van het Roggekamp Peitsch Fonds de Vakantiedagop-
vang voor kinderen uit het speciaal onderwijs in aangepaste vorm 
aangeboden. Dat wil zeggen in kleinere groepen (alleen kinderen 
die voorgaande jaren ook meededen konden worden uitgenodigd 
en een enkel zeer kwetsbaar kind), met hygiëne maatregelen, zon-
der een excursieprogramma, maar met bioscoopbezoek en roof-
vogelshows. Andere zomeractiviteiten als de vakantiereis en het 
weekendje weg moesten worden afgeblazen in verband met de 
gezondheidsrisico’s.
Na de zomervakantie werden de activiteiten ook weer in aange-
paste vorm opgepakt. De belangstelling was onverminderd groot, 
maar tot grote teleurstelling van de deelnemers volgde er een 
tweede lockdown. Volgens nieuwe, aangescherpte maatregelen 
kon begin december nog net een laatste mini-evenement worden 
gehouden: het Meester Siebelink krasproject. Daarvoor werd het 
hele Siebelinkhuis ontruimd, een aantal deelnemers op naam uit-
genodigd en werden tafels en stoelen op ruime afstand van elkaar 
geplaatst. Van dit evenement maakte de actualiteitenrubriek Een-
Vandaag beelden die ze gebruikte in een televisiereportage over de 
jarige Klup Twente in januari van 2021.   
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CORONA-ACTIVITEITEN

De Klup Twente heeft in 2020 alles op alles gezet om deelnemers 
met een beperking tijdens de lockdowns toch activiteiten te bie-
den. Dat waren achtereenvolgens:
•  Kunstwedstrijd Thuiszitten is een kunst – vrije kunstopdracht 
voor alle mensen met een beperking (niet alleen leden van De Klup 
Twente). Met geldprijzen van het Kansfonds. Looptijd 2 maanden.
• Wilfrieds reeënroute: wandel/fietstocht langs plekken waar 
reeën gespot kunnen worden. Kaartje ontwikkeld door Wilfried 
Stegeman en Herman Wanschers, vrijwilligers van De Klup Twente. 
Voor alle mensen met een beperking.
• Kleurige fotoparade: opdracht voor alle mensen met een be-
perking en vrijwilligers van De Klup om vrolijk stemmende foto’s 
te maken, voor een leuke serie op de facebookpagina van De Klup 
Twente.
• Minibieb: gratis boeken, dvd’s en cd’s in een kastje op het ter-
rein van De Klup Twente. Tegen de verveling.
• Koken met Daniëlle: leuke serie kookfilmpjes om thuis een lek-
kere en gezonde maaltijd te maken.
•  Meester Siebelink kunstproject: opdracht om van oprichter 
Meester Siebelink een eigentijds portret te maken. Deze wedstrijd 
werd gecombineerd met het Meester Siebelink krasproject in het 
Meester Siebelinkhuis. Het leverde een overdonderende hoeveel-
heid geweldige portretten op.
• Donderdagavond noodopvang: mix van activiteiten tussen 
18.00 – 20.00 uur voor deelnemers die echt niet zonder kunnen.
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Naast deze activiteiten bood 
De Klup Twente al vanaf de start 
van de eerste lockdown:
 • Wandelmaatjes 
 • Belmaatjes
 • Fietsmaatjes
 • Skypemaatjes
Daarvoor koppelde De Klup Twente mensen die grote behoefte 
hadden aan contact aan vrijwilligers en stagiairs. 
Verder werd in de lockdown ook een hele ploeg vrijwilligers ingezet 
om het tijdschrift Schik te bezorgen bij alle woonlocaties van men-
sen met een beperking in Almelo, Tubbergen, Dinkelland, Twen-
terand, Borne, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Hof van 
Twente.

Chocoladeverkoop
De chocoladeverkoop was in het jubileumjaar 2020 opmerkelijk 
succesvol. Er zijn met hulp van vrijwilligers en deelnemers zo’n 
2000 jubileumharten verkocht. Met Pasen gingen 250 eieren over 
de toonbank en met Kerst liefst 1200 chocoladeletters en 120 
chocoladerepen. Fonds het Gehandicapte Kind verhoogde de op-
brengst met een bedrag met €2500,00.

Vrijwilligerswerk in tijden van corona
In de eerste maanden van dit jaar noteerde De Klup Twente weer 
een flink aantal nieuwe vrijwilligers. Opmerkelijk is dat de aanmel-
dingen na het uitbreken van de coronapandemie niet stil kwam te 
liggen, in tegendeel. Bij De Klup Twente meldden zich in de loop 
van 2020 liefst 62 nieuwe vrijwilligers. Velen van hen waren al wat 
ouder en gaven aan dat ze in coronatijd zich toch heel erg graag 
wilden inzetten. Voor een ander, maar ook voor zichzelf. De meeste 
aanmeldingen waren tijdens de eerste lockdown, tijdens de tweede 
lockdown waren dat er veel minder. 



De bereidheid van vrijwilligers om – met de nodige maatregelen – te 
blijven werken is opvallend groot. Van de ongeveer 500 vrijwilligers 
van De Klup Twente heeft maar een handjevol mensen aangegeven 
dat ze met al het vrijwilligerswerk stoppen, tot de coronapandemie 
echt onder controle is. Er zijn wel vrijwilligers die niet meer alle 
activiteiten uitvoeren, maar een keuze maken en zich inzetten bij 
activiteiten waarbij ze zelf goed afstand kunnen houden, of die 
zich in de buitenlucht afspelen. Ook was er een aantal vrijwilligers 
dat in de eerste lockdown een verbod op vrijwilligerswerk kreeg 
van hun werkgever. Veruit de meeste vrijwilligers echter, bleven ge-
woon inzetbaar. 
De Klup Twente heeft zich overigens in 2020 niet alleen zorgen 
gemaakt over deelnemers met een beperking die gebukt gingen 
onder alle RIVM-maatregelen, maar ook over een flink aantal vrij-
willigers. Gebleken is dat het vrijwilligerswerk bij De Klup Twente 
ook hen structuur biedt en het oh zo noodzakelijke contact met an-
dere mensen. Zonder vrijwilligerswerk vervalt dat. Het gemis was in 
sommige gevallen schrijnend. De Klup Twente onderhield daarom 
het contact met deze vrijwilligers en stak/steekt veel tijd en energie 
in telefoongesprekken en huisbezoek (met een kleine traktatie van 
een vrijwilliger). 

Nieuwe deelnemers
Niet alleen het feit dat zich maar vrijwilligers bleven melden bij De 
Klup Twente was een aangename verrassing. Ook het aantal nieu-
we deelnemers nam in coronatijd nota bene toe. Opzeggingen ble-
ven, een uitzondering daargelaten, uit. Deze nieuwe deelnemers 
mensen waren actief op zoek gegaan naar een instelling die hen 
toch kon helpen in een tijd waarin bijna niets meer mogelijk was 
en ze helemaal op zichzelf teruggeworpen waren. De Klup Twente 
kon deze nieuwe groep deelnemers toch het een en ander bieden, 
onder meer met de online-activiteiten en de noodopvang op de 
donderdagavond.
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Hulp voor De Klup Twente
• Op de laatste twee dagen van het jaar hebben vrijwilligers olie-
bollen gebakken en verkocht. Ze verdienden liefst €1100,00. Het 
geld wordt ingezet voor corona-activiteiten.
• Het bedrijf ETC sponsorde opnieuw de gamedagen voor basis-
schoolkinderen en zegde in december 2020 toe dat ook voor 2021 
te doen. Met de bijdrage van ETC konden in de lockdown ook 
gamedagen worden gehouden voor kinderen die thuis een beetje 
in de knel kwamen.
• Het Kansfonds stelde een bedrag van €2000,00 prijzengeld be-
schikbaar voor de kunstwedstrijd Thuiszitten is een kunst.
• De Hap- en spelklup kreeg een bijdrage van HandicapNL voor 
het hele seizoen. Daarvan mag het onder andere een uitje (mede) 
financieren.
• Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) verdubbelde de op-
brengst van de chocoladeverkoop met €7500,00.



In het ‘coronajaar’ 2020 heeft de Buiten Schoolse Opvang het 
grootste deel van het jaar 5 dagen per week gedraaid, van maan-
dag tot en met vrijdag. Vanwege de coronapandemie is de BSO 
alleen gesloten geweest in de periode van de eerste lockdown, van 
medio maart tot half mei voor kinderen in de basisschoolleeftijd en 
tot 1 juni voor de kinderen van het VSO. Gedurende de lockdown is 
wel een klein aantal kinderen opgevangen van ouders met cruciale 
beroepen.
In het najaar volgde de tweede lockdown, die naarmate de tijd 
vorderde, steeds meer beperkingen met zich meebracht. Opvang 
van kwetsbare kinderen bleef wel mogelijk met inachtneming van 
de coronaregels. Daardoor behielden de kinderen een deel van hun 
structuur en werden de ouders nog enigszins ontlast. Ouders, kin-
deren en personeel waren blij dat de BSO-opvang bleef bieden. 
Naast de middagopvang is er vanaf december, toen de scholen 
weer sloten, ook opvang in de ochtend geboden aan kinderen van 
ouders met vitale beroepen en extra kwetsbare kinderen.
Er was in 2020 sprake van een klein verloop; een aantal kinderen 
is naar (regulier of speciaal) voortgezet onderwijs gegaan en heeft 
om die reden afscheid genomen van de BSO. Dit is een jaarlijks 
terugkerend patroon.  Als gevolg van de coronapandemie en de 
lockdowns was er iets minder aanwas dan andere jaren. Wel zijn 
er in de zomer met urgentie 2 kinderen geplaatst voor wie opvang 
noodzakelijk was. Eind 2020 waren er 24 kinderen ingeschreven 
bij de BSO, 1 minder dan bij aanvang van 2020. Eind 2020 waren 
er 3 nieuwe aanmeldingen, alle drie kinderen komen in 2021 naar 
de BSO.
In 2020 bood de BSO om de week zaterdagopvang. In beide groe-
pen zitten nu 3 vooral jonge kinderen. Soms is er vraag naar op-
vang op elke zaterdag. Dit zal in 2021 verder bekeken worden. Uit-
breiding van het aantal kinderen is gewenst. In de schoolvakanties 
was de BSO 8 van de 12 weken open. Er kwamen 7 à 8 kinderen 
per dag, in veel gevallen zat daar een kind met 1 op 1 begeleiding 
bij. De vraag naar opvang in de zomervakanties is het grootst voor 
de jongere kinderen. Tijdens de middelste 2 weken van de zomer-

vakantie was de BSO, zoals altijd gesloten, en ook de 2 weken van 
de meivakantie was er dit jaar geen opvang in verband met de 
lockdown. 
• Kindernoodhulp tijdens de eerste lockdown hebben De Klup 
Twente en Mantelzorg Almelo al heel snel een enquête over de be-
hoefte aan noodopvang voor kinderen uitgezet onder de cliënten/
deelnemers van De Klup en Mantelzorg. Naar aanleiding van de uit-
komst is een kindernoodhulpprogramma opgezet, waarbij telkens 
2 kinderen werden opgevangen door 1 begeleider voor 2 uurtjes 
per week. Elke begeleider had maar 1 groepje kinderen. De bege-
leiding was in handen van BSO-personeel. Deze kleine verlichting 
was voor zowel ouders en kinderen zeer waardevol.

Het BSO-zorgteam stabiliseert zich steeds verder. Medewerkers 
BSO met kleine contracten worden nu ingezet op meerdere activi-
teiten van de stichting, waardoor het voor hen interessanter wordt 
en daardoor blijven ze langer. Medewerkers raken daardoor ook 
meer betrokken bij de groep en ervaren dat een goed voorbereide, 
gestructureerde manier van werken met een programma de kinde-
ren rust geeft en duidelijkheid. 
’s Heeren Loo Zorg heeft voorgesteld de Klup Twente te helpen met 
het volledig onderbrengen van de BSO bij de stichting. De huidige 
constructie van onderaannemerschap geeft aan beide kanten te 
veel bureaucratische rompslomp en is kostenverhogend in een tijd 
dat de tarieven voor deze opvang van gemeenten ook nog eens 
onder druk staan. Aangezien De Klup Twente formeel gezien geen 
zorgorganisatie is, zijn we hierover samen met ’s Heeren Loo in 
gesprek met de gemeente Almelo. Voor deelname aan onze BSO 
is immers een indicatie Begeleiding groep (met vervoer) van de ge-
meente nodig. Bij een eventuele verzelfstandiging zal er niet veel 
veranderen voor de stichting. De BSO voldoet aan de gestelde eisen 
en het personeel van de BSO is al in dienst van de Klup Twente.  De 
verandering heeft met name betrekking op de verschillende admi-
nistratieve afhandelingen.
De BSO is qua financiering afhankelijk van de ’s Heeren Loo Zorg en 
de gemeente Almelo. De Klup Twente is met beide partijen nog in 
gesprek over de best mogelijke positionering van de BSO. 
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Ook de Dagstructurering stond vanaf half maart in het teken van 
corona maatregelen en lockdowns.  
Tot aan de eerste lockdown functioneerde de Dagstructurering als 
volgt: 
• De Aanstroom: 2 dagdelen per week in het MSH, een recre-
atieve dagstructurering voor mensen van gemiddeld 40-60 jaar. 
De doelgroep is heel divers, er zijn deelnemers met een lichte 
verstandelijke beperking, deelnemers met psychische problema-
tiek, deelnemers met een lichamelijke beperking, deelnemers met 
problemen door isolement (o.a. mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond). 
• De Talenten: 2 dagdelen per week in De Hagedoorn. Doelgroep 
is mensen van 20-40 jaar. Deelnemers zijn veelal mensen met be-
lemmeringen op het psychische vlak, deelnemers met een lichte 
verstandelijke beperking, mensen met niet-Nederlandse achter-
grond. Accent ligt bij De Talenten meer op ontwikkeling. Dit proces 
gaat in heel kleine stapjes, maar er is wel degelijk progressie te 
zien bij deelnemers en soms zelfs uitstroom naar opleiding, werk of 
vrijwilligerswerk.
• De Senioren: 1 x per week op vrijdagochtend komt deze groep 
ouderen (gemiddelde leeftijd rond de 80) bij elkaar om naar pre-
sentaties te  kijken, te luisteren en te bespreken. Het zijn over het 
algemeen goed opgeleide mensen die zich niet thuis voelen in de 
wijkkamers van Avedan, maar die graag interessante gesprekson-
derwerpen en maatschappelijke thema’s bespreken zoals de Brexit, 
klimaatverandering, genealogie etc. Na de lunch gaan de mensen 
weer huiswaarts. Dit was een groepje van 6 deelnemers, 1 begelei-
der en 2 à 3 vrijwilligers. 1 deelnemer is in 2020 overleden. 
Tijdens de eerste lockdown moesten alle activiteiten stilgelegd  

Dagstructurering

worden, dus ook de Dagstructurering. De begeleiders van de  
Dagstructurering belden de mensen allemaal wekelijks en bezorg-
den soms het tijdschrift Schik of een attentie aan huis. Toen bleek 
dat het met een aantal mensen snel bergafwaarts ging, zijn we 
begonnen met 1:1 of 2:1 momenten te creëren voor deze mensen. 
In juni ging de Dagstructurering weer van start, met uitzondering 
van de Senioren. Een aantal deelnemers bleef toch thuis, uit angst 
voor besmetting. Begeleiders bleven waar mogelijk contact met 
hen houden. Om zoveel mogelijk mensen toch opvang te kunnen 
bieden, is de groep de Talenten een dagdeel extra gaan draaien. 
De groepen waren aanmerkelijk kleiner vanwege de afstandsregels 
en maximale aantallen. Tijdens de tweede lockdown is doorge-
gaan met de opvang in kleine groepen van de meest kwetsbare  
deelnemers. Tot eind 2020 was geen sprake van besmettingen bij 
de Dagstructurering. 



FUN-IE-FIT 
Natuurlijk heeft de coronapandemie ook voor het game- sport- en 
gezondheidscentrum FUN-IE-FIT van De Klup Twente grote gevol-
gen gehad in 2020. Al begon het jaar nog met een opsteker: In-
teraktContour, instelling voor mensen met niet aangeboren hersen-
letsel, meldde zich als nieuwe huurder van het FUN-IE-FIT voor 3 ½ 
uur in de week. Verder was er in de maanden januari, februari en 
maart sprake van een prima bezetting. De BSO gebruikte het FUN-
IE-FIT veelvuldig, De Klup iedere avond, maandag in de namiddag 
en vooravond en donderdag overdag werd het FUN-IE-FIT bezet 
door verschillende doelgroepen, maar door de coronapandemie 
hebben na half maart tot 1 juni en tijdens de tweede lockdown 
veel activiteiten deels of helemaal stilgelegen. Stichting Interakt-
Contour bleef wel gebruik maken van het gamecentrum, er waren 
gamedagen in de zomer- en herfstvakantie en het gamecentrum 
werd ingezet voor de Vakantiedagopvang in de laatste twee weken 
van de schoolvakantie. 

Bijzondere activiteiten
• Dankzij sponsoring van Enrichment Technology Company kon-
den in het FUN-IE-FIT in de vakanties weer gamedagen voor de 
basisschooljeugd gehouden worden. De belangstelling in de voor-
jaarsvakantie was overweldigend. Er kwamen zoveel kinderen op af 
dat de groepen gesplitst moesten worden. De gamedagen in mei 
vervielen in verband met de lockdown, maar in plaats daarvan wer-
den extra gamedagen aangeboden in de zomervakantie. Daarvoor 
was de belangstelling minder groot. In de herfstvakantie konden 
de gamedagen ook gewoon doorgaan, maar in de kerstvakantie 
was er opnieuw sprake van een lockdown. Nb. Ter compensatie zijn 
in januari 2021 ETC gamedagen aangeboden voor kinderen van 
de basisschool op momenten dat ze niet verplicht thuisonderwijs 
moesten volgen.
•  Digibowlingtoernooi. In het najaar 2020, toen de Klup nog ac-
tiviteiten in aangepaste vorm kon bieden, is het eerste digibowling-
toernooi gehouden. De strenge RIVM maatregelen konden door 
de uitgekiende opzet goed worden nageleefd. Het toernooi was 
een groot succes en smaakte naar meer, alleen volgde snel na die 
primeur een nieuwe lockdown. Digi(sport)toernooien staan wel op 
de planning voor 2021.
• Minecraftserver. De Klup Twente maakte in coronatijd ook Fief-
craft, een speciaal platform op internet waarop leden en niet-leden 
van De Klup Twente met elkaar het populaire Minecraft kunnen 
spelen vanuit hun eigen huis. Fief-craft stelt kinderen in de gele-
genheid contact met elkaar te houden. In tijden van lockdown, 
maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de vakantie. Grote voordeel 
van de eigen server is dat het een veilige omgeving is voor kinde-
ren.
• Sportfilmpjes. In coronatijd werden in het gamecentrum FUN-
IE-FIT ook beweegvideo’s ontwikkeld en opgenomen voor deelne-
mers van De Klup Twente.
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Game, eet & Match
 Het jaar 2020 begon voor de activiteit GEM nog geweldig: iedere 
week een grote groep enthousiaste 70-, 80- en 90-plussers uit Al-
melo, Twenterand, Hof van Twente en Wierden kwamen gamen 
en genieten van een gezamenlijke driegangen maaltijd. De groeps-
grootte varieerde van 16 tot een maximum van 22 deelnemers. 
Voor Almelose ouderen was het een nieuwe activiteit. Alles ging 
van een leien dakje tot maart 2020 en de lockdown. De activiteit 
werd uiteraard stilgelegd, omdat GEM vooral heel kwetsbare oude-
ren trok. De vrijwilligers van GEM hebben nog wel lekkers gebak-
ken voor alle ruim 60 deelnemers en dat samen met het tijdschrift 
Schik aan huis bezorgd in maart, juni en december. De geste werd 
ongelooflijk op prijs gesteld, getuige de vele bedankjes. 
In september, toen de coronapandemie enigszins onder con-
trole leek, is GEM weer opgestart met twee test-afleveringen. De 
groepsgrootte werd teruggebracht tot 8 en de keukenploeg tot 2. 
Ook het aantal coaches werd naar beneden bijgesteld om voldoen-
de afstand te kunnen houden in de keuken, in de gamezaal, in de 
ontmoetingsruimte en in het pop-up restaurant. In oktober moest 
de activiteit weer worden gestaakt in verband met de alarmerende 
besmettingscijfers in alle gemeenten waar de ouderen vandaan 
kwamen. Ofschoon mensen aangaven dat ze de activiteit echt mis-
sen, was er veel begrip voor het opnieuw stilleggen van GEM. In 
veel gevallen gaven mensen ook aan opgelucht te zijn, omdat ze 
deelname toch eng begonnen te vinden.

Fief worden en fief blijven
Ook de activiteit fief worden en fief blijven (wekelijks uurtje gamen 
in het FUN-IE-FIT) kende een gebroken jaar door de coronapan-
demie. Tot en met de persconferentie in maart werd er wekelijks 

gegamed in het FUN-IE-FIT. Daarna lag het gamen stil tot na de 
zomervakantie. Op dat moment bleek dat behoorlijk wat ouderen 
het nog niet aandurfden om binnen te sporten, omdat ze long- en 
andere fysieke problemen hebben. Daarom is er in september ge-
start met twee groepen en was er ruim voldoende afstand te hou-
den tussen de deelnemers. In oktober is besloten weer te stoppen 
met Fief worden, mede omdat de deelnemers zelf aangaven dat ze 
het niet meer aandurfden door het oplopend aantal besmettings-
cijfers in Almelo. Ook de deelnemers van Fief kregen in de eerste 
lockdown de Schik thuisbezorgd in een tasje samen met wat lek-
kers. Dat werd in de winter, tijdens de tweede lockdown, herhaald. 



Projecten

Young Volunteers
Young Volunteers (YV) is gestart in 2018 als een van proeftuinen 
in Nederland van het actieprogramma Maatschappelijke Dienst-
tijd voor jongeren, uitgeschreven door ZonMW in opdracht van de 
overheid. Het eerste onderdeel van het project is een wervingsbu-
reau dat jongeren wil werven en matchen. Meest bijzondere van 
het wervingsbureau is de digitale ontmoetingsplek voor jongeren, 
waar ze elkaar kunnen opzoeken, met elkaar kunnen chatten en 
informeren met foto’s, video’s en tekstjes. Het tweede onderdeel 
van YV betreft de vrijwilligersacademie, een leuke fysieke ontmoe-
tingsplek waar deelnemers elkaar ontmoeten, workshops opzetten 
en volgen en activiteiten organiseren en houden.
De pilot Young Volunteers is deels succesvol. Na 2 jaar experimen-
teren is wel duidelijk geworden, dat jonge vrijwilligers om een hele 
specifieke aanpak vragen. Ze zijn moeilijk te werven en ook moeilijk 
vast te houden. 1 Oktober 2020 was het project officieel ten einde. 
De activiteiten van Young Volunteers worden sindsdien zo goed 
mogelijk geborgd binnen het vrijwilligerswerk van De Klup Twente, 
in combinatie met de Dagstructurering TAV. Momenteel zijn er zo’n 
6 jongeren actief in het bureau van YV en zo’n 50 vrijwilligers. 

MensdoorMens
MensdoorMens is een burgerinitiatief van Chantal Soepboer. De 
Klup Twente ondersteunt haar eigenaarschap. In 2020 was haar 
project een van de 10 genomineerden voor de landelijke Leefkracht 
Award.
Mensdoormens, de vrijplaats voor zelfregie en herstel, is in 2018 
onder de vleugels van De Klup Twente van start gegaan. De voor-
ziening is opgericht voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, wor-
stelen met levensvragen of al dan niet oude verslavingsproblemen. 
Zijn kunnen bij Mensdoormens rekenen op ondersteunen door er-
varingsdeskundigen. 

Er bleek grote behoefte aan een voorziening als Mensdoormens. In 
korte tijd meldden zich tientallen deelnemers om zich bij te laten 
staan tijdens het herstel, tijdens en na een behandeling. Bedoe-
ling was dat Mensdoormens per 1 september 2020 als zelfstandige 
stichting – los van De Klup Twente – verder zou gaan.  
Door het succes van het project en de coronacrisis bleek verzelf-
standiging per 1 september 2020 te ambitieus. De coronapande-
mie vroeg heel veel ‘nieuwe’ aandacht voor de deelnemers en nam 
vanaf half maart al veel tijd in beslag. Daarom heeft het bestuur bij 
de beide financiers (gemeente Almelo en het Kansfonds) voor de 
periode 1 september tot 1 januari 2021 een overbruggingssubsidie 
aangevraagd. Beiden hebben dit toegewezen. 
De aandacht is er nu op gericht om per 1 januari 2021 als zelfstan-
dige stichting verder te kunnen gaan. Het plan van aanpak voor het 
op-eigen-benen-staan is gereed en subsidiegevers zijn benaderd. 
Op verzoek van de gemeente Almelo is een document aangele-
verd, dat inzicht geeft in de maatschappelijke en financiële waarde 
van MensdoorMens. De gemeente ziet graag dat MensdoorMens 
onder de vleugels van De Klup Twente blijft, maar De Klup zelf 
heeft aangegeven dat dit niet het doel is van het ondersteunen van 
burgerinitiatieven. In de nieuwe situatie is MensdoorMens een zelf-
standige stichting en kan desgevraagd wel ondersteuning krijgen 
van De Klup Twente. Er zal dan ook voor april/mei 2021 meer dui-
delijkheid komen voor wat betreft de borging voor dit succesvolle 
burgerinitiatief. 
Vanwege de groei van MensdoorMens en dus ook het aantal acti-
viteiten is in goed overleg besloten met het bestuur van De Hage-
doorn, dat Mensdoormens per 1 januari uit dit buurtcentrum zal 
vertrekken. Inmiddels is er al een goed alternatief gevonden in De 
Riet.
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Regio coach aangepast sporten 
2020 was door de coronacrisis een moeilijk jaar. Blijf thuis was het 
credo, het sporten lag stil en de persoonlijke ontmoetingen met 
de doelgroep werd afgeraden.  Veelal werd er middels beeldbellen 
vergaderd in afwachting van betere tijden, maar veel werk lag stil 
of werd uitgesteld. 
Binnen de regio Twente is de functie van regio coach passend spor-
ten langzaam ‘uitgegaan’. De meeste beleidsmedewerkers sport 
van gemeenten kozen ervoor om de beschikbare financiën lokaal 
te besteden.  Via de combinatiefunctionarissen sport kreeg geluk-
kig het passend sporten wel de nodige aandacht. Voor de regiovisie 
passend sporten is het niettemin een aderlating, want niet in ieder 
dorpje of stad kan - bijvoorbeeld - rolstoeltennis of rugby worden 
georganiseerd. Gelukkig komt er bij reguliere sportverenigingen 
wel steeds meer ruimte voor inclusief sporten. 
In 2020 werden door de inspanningen van 14 gemeenten de Speci-
al Olympics 2222 toegewezen aan Twente. De Special Olympics zijn 
het allergrootste sportevenement voor mensen met een beperking 
en zullen een heel weekend duren. Het is een perfecte gelegenheid 
om sporten voor mensen met een beperking nog meer mogelijk te 
maken. Vooruitlopend op de Special Olympics hebben gemeenten 
sportakkoorden gesloten waarin het passend en inclusief sporten 
een plek heeft gekregen.

Meldcode
Ook in 2020 was de meldcode een maandelijks terugkerend onder-
werp op de agenda van het teamoverleg. Er zijn geen meldingen 
geweest en geen trajecten ingezet. Bij de BSO-kinderen was sprake 
van enkele zorgwekkende situaties, die zijn direct kortgesloten met 
’s Heeren Loo, ouders en de betreffende wijkcoaches.

Kom erbij
Gedurende heel 2020 heeft Marja Scheper namens De Klup Twente 
deelgenomen aan Kom Erbij, de coalitie tegen eenzaamheid van 
een flink aantal organisaties. Tijdens de eerste lockdown, op 2e 
Paasdag, is er een radio-uitzending gemaakt waaraan Marja ook 
heeft meegewerkt. In deze uitzending konden mensen uit heel Al-
melo elkaar groeten of iets toewensen via de radio en een plaatsje 
aanvragen. Veel deelnemers en vrijwilligers van De Klup Twente 
deden mee aan de uitzending. Verder werden op de website en 
Facebookpagina van Kom Erbij alle activiteiten geplaatst, die de 
diverse organisaties hebben opgezet en is een infokaart gemaakt 
waar alle organisaties op vermeld staan die iets kunnen betekenen 
voor mensen die eenzaam zijn.



Het gouden jubileumjaar 2020 begon nog feestelijk en opgewekt. 
Er was, rekening houdend met de smalle beurs van De Klup Twente, 
een budgettair neutraal jubileumprogramma voor De Klup Twente 
samengesteld dat klonk al een klok. De presentatie in januari was 
tijdens een jubileumbrunch (op kosten van het personeel) en werd 
onder meer bijgewoond door wethouder Eugene van Mierlo. 
Maar toen werd het maart en moest ook De Klup Twente al haar 
activiteiten staken. De eerste jubileumactiviteit, het seminar met 
professor Erik Scherder, kon nog worden omgezet in een Webinar. 
Kranten hebben er uitvoerig aandacht aan besteed. Het midzomer-
nachtfeest in juni, het grote ontmoetingsfeest in oktober en de 
vuurwerkshow in december vielen allemaal in het water. 
Desalniettemin wist De Klup Twente in het hele coronajaar 2020 
heel vaak de kranten, radio en zelfs (landelijke) televisie te halen. 
Dat is toe te schrijven aan de vele bijzondere, nieuwe ‘corona-ac-
tiviteiten’ die de organisatie ontwikkelde en aanbood aan deelne-
mers. Alleen al in Almelo stond De Klup Twente zo’n 85 keer in de 
* TC Tubantia, * Hallo Almelo, * het Almeloos Weekblad, * Hart 
van Almelo en op * de website van AAFM.
Daarnaast verschenen er tientallen artikelen in * De Wiezer (Wier-
den), * Rijssens Holtens Nieuwsblad, Hart van Nijverdal en het 
Twents Volksblad (gemeente Hellendoorn), de Koerier en de Week 
van Twenterand (gemeente Twenterand), het Hofweekblad en Hart 
voor Hof van Twente (gemeente Twenterand), de week van Borne, 
Op en rond de Essen (gemeente Tubbergen). 
Ook waren er reportages over De Klup Twente op de lokale omroep 
AAFM, RTV Oost en zelfs een op landelijke televisie (opnames in 
december 2020, uitzending januari 2021).
 Op het moment dat de reguliere activiteiten vervielen en deelne-
mers in de lente verplicht thuis moesten blijven, zijn terstond met 
hulp van pr & communicatie veel ‘thuisactiviteiten’ ontwikkeld en 
uitgevoerd door De Klup Twente. De tweede besmettingsgolf in de 
coronapandemie vroeg om nieuwe acties, waaraan PR & commu-
nicatie actief heeft bijgedragen. Verder bood PR & communicatie 
ondersteuning aan Mantelzorg Almelo en Mensdoormens bij het 
samenstellen van flyers en het maken van persberichten.

SCHIK
Het mooiste communicatiemiddel van De Klup Twente is en blijft 
het tijdschrift Schik: deelnemers krijgen er een podium, er staan 
verhalen in over alles wat De Klup Twente doet voor haar subsidies 
en schenkingen (verantwoording afleggen aan overheden) en het 
blad activeert deelnemers door ze in te schakelen als redactielid of 
door ze mee te laten doen aan puzzels en wedstrijden.
Het tijdschrift Schik van De Klup Twente beleefde haar tiende 
jaargang in 2020. Ook dat lustrum zou gevierd worden. In maart 
werden voor het Meester  Siebelinkhuis grote spandoeken opge-
hangen (cadeautje van reclamebureau RCTM en drukker Herman 
Media) die het feestelijke jaar inluidden. 
 Corona of niet, iedere Schik was in 2020 dankzij extra adver-
teerders ook extra dik, liefst 56 pagina’s. In iedere jubileumschik 
werd op verschillende manieren aandacht besteed aan lustrums en 
jubilea van deelnemers en vrijwilligers. In alle vier uitgaves zaten 
bovendien uitneembare verzamelkaarten die door kunstenaar Job 
Exel waren gemaakt – een cadeautje voor de lezers. Alle 40.000 
kaarten zijn door SOWECO-medewerkers met de hand in de Schik 
geplakt. Voor niets!
Van Job’s werk was er in het kader van het Schik lustrum ook een 
prachtige tentoonstelling in de bibliotheek van Almelo. Die begon 
in februari en zou in maart worden afgesloten met een vernissage, 
gevolgd door een pizza-dinertje voor de voltallige redactie. De ten-
toonstelling is nog gelukt, het Schik feestje niet: dat stond gepland 
op de eerste dag van de lockdown.
De eerste, feestelijk Schik verscheen in de lockdown en voor het 
eerst is besloten om het blad niet naar alle dagactiviteitencentra te 
brengen, maar naar alle woonlocaties van deelnemers. Het was ‘a 
hell of a job’, maar het werd zéér gewaardeerd. Schik was op het 
moment dat iedereen thuis moest blijven een meer dan welkome 
afleiding. De zomereditie werd ook aangepast in die zin dat er veel 
meer puzzels en wedstrijdjes in stonden voor deelnemers, om ze 
een beetje door de coronatijd en vakantie te helpen. Toch was er 
eind 2020 in het feestjaar, een flinke tegenvaller voor het blad, 
dat geheel afhankelijk is van adverteerders. Door de opheffing van 
SOWECO valt er met ingang van 2021 een belangrijke steunpilaar 
voor Schik weg. SOWECO droeg flink bij aan iedere uitgave en dat 
stopt. Ook een zorgorganisatie die jaren heeft geadverteerd, trok 
zich terug. De betrokken partijen bij Schik (Herman Media, RCTM 
reclamebureau en De Klup Twente) zijn terstond op zoek gegaan 
naar nieuwe adverteerders.
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   Deelnemers   Vrijwilligers

  Minimaal Gerealiseerd Corona- Minimaal Gerealiseerd Corona-
  verwacht  effect verwacht  effect
Welzijnsactiviteiten             
Bloemschikken Almelo 30 0 -30  3 0 -3 
cursus EHBO 0 8 8  0 0 0 
Dagje uit Dolfinarium 50 0 -50 15 0 -15
Dagje uit Maak De Droom Waar 81     16 0 -16
Vakantie Dag Opvang 57 45 -12  40 30 -10 
Vakantiereis 26 0 -26 7 0 -7
Weekend 40 0 -40  8 0 -8 
Weerbaarheidstraining 2020 0 6 6  0 1 1 
workshop Foamklei knutselen 0 10 10  0 0 0 
Badminton extern 7 11 4  4 4 0 
Bowlen Nijverdal 14 11 -3  8 7 -1 
Bowlen Rijssen 15 14 -1  11 7 -4 
Computercursus Almelo 23 25 2  10 9 -1 
Countrygroep Almelo 12 14 2  3 3 0 
Creatief/handwerken Almelo 7 11 4  3 2 -1 
Darten/biljarten Almelo 19 18 -1  6 4 -2 
Disco Almelo 121 115 -6  12 10 -2 
Eetcafé Almelo 9 10 1  2 2 0 
fief worden fief blijven 39 25 -14  9 9 0 
Funiefit  39 38 -1  17 19 2 
Funklup Tubbergen 13 12 -1  5 5 0 
Hap & Spel  15 13 -2  9 9 0 
Instuif Almelo 40 37 -3  21 20 -1 
Instuif maandag Almelo 2 2 0  2 3 1 
Instuif startersgroep Almelo 8 10 2  5 3 -2 
Kinder- & tienerKlup Almelo 19 15 -4  12 11 -1 
Kinder kook en eetcafé Almelo 13 9 -4  8 5 -3 
Klupcafé Wierden 8 8 0  3 2 -1 
Koken Almelo 28 27 -1  10 11 1 
Kook-en Creaklup Enter 8 7 -1  4 4 0 
Modelbouw Almelo 8 10 2  2 2 0 
Muziekband 7 8 1  4 3 -1 
Ouderensoos Almelo 5 4 -1  3 3 0 
Ouderensoos Borne 9 7 -2  4 4 0 
Recreatief vriezenveen zwembad Vriezenveen 28 25 -3  22 18 -4 
Recreatief zwemmen Almelo 56 48 -8  27 22 -5 
Recreatief Zwemmen Vlaskoel Tubbergen 40 33 -7  41 33 -8 
Slagwerkgroep Almelo 7 6 -1  1 1 0 
Sociale Activering Almelo 5 6 1  3 3 0 
Soos Westerhaar Klaampe 7 6 -1  4 4 0 
Stapgroep Café Tante Ell 14 14 0  9 9 0 
Stijldansen Almelo 49 48 -1  14 14 0 
Toneel Almelo 10 11 1  9 7 -2 
Wandelen 18 14 -4  11 9 -2 
Zaalvoetbal extern 14 6 -8  1 5 4 
Zaterdagavondinloop 65 62 -3  7 6 -1 
Zumba Almelo 6 9 3  3 4 1 
Zwemklup Wierden 59 56 -3  16 15 -1 
Zwemles Almelo 12 19 7  14 15 1 
  1162  893  -188  448 357 -91 
       
Dagstructurering           
TAV de aanstroom 21 14 -7  11 8 -3 
TAV de talenten 17 17 0  8 9 1 
TAV senior 0   4 4  0 4 4 
BSO light 43   0 -43  6 0 -6
Game Eet & Match  68 64 -4  21 22 1
   149 99 -50  46 43 -3 
              
Projecten             
Samen blijven gamen 8   0 -8  0 0 0 
Young Volunteers 0   0 0  5 7 2
Mens door mens 50 70 20  13 11 -2 
  58  70  12  18  18  0 
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Alternatieve activiteiten tijdens corona maatregelen 2020 

Soort activiteit Deelnemers Vrijwilligers  
Kunstwedstrijd thuiszitten is een kunst 84 0
Wilfrieds reeenroute 20 3
Kleurige fotoparade 40 0
Minibieb 25 1
Meester Siebelink kunstproject 81 9
Noodopvang donderdag 7 4
Wandelmaatjes 19 12
Belmaatjes 61 35
Fietsmaatjes 1 1
Beeldbellen maatjes 10 4
Bezorgploeg SCHIK 0 28
Kook- en beweegvideo’s 2 4
Kaartenactie 59 121
Verrassing aan huis -pakketjes 131 49
Totale deelname 540 271

Deelname welzijnsactiviteiten per gemeente

 Unieke Deelnemers Vrijwilligers &
 deelnemers per activiteit studenten (per act)
Almelo 280 555 237
Tubbergen 59 112 50
Wierden 69 102 48
Twenterand 86 112 39
Hellendoorn 15 23 14
Borne 27 49 9
Rijssen Holten 15 22 9
Hof van Twente 32 35 20
Dinkelland 9 9 7
Overig 28 44 20
Totaal 620 1063 453

Ziekteverzuim 2020 
Over het algemeen was er sprake van weinig ziekteverzuim tijdens 
de pandemie. Met een verzuimpercentage van 6,2 % lopen we 
‘in de pas’ met collega-instellingen. Niemand van het personeel is 

besmet geraakt met het virus. Toch is het verzuimpercentage deels 
toe te schrijven aan de coronacrisis, omdat het nieuwe veelal online 
werken toch wel mentale druk met zich meebracht.  

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

2018 13 7,7 0 369 4

2019 17 17,7 0 1121 6

2020 14 6,2 0 375 3



De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van de Stichting 
de Klup Twente. De Raad en de individuele leden staan de directeur 
gevraagd en ongevraagd met adviezen terzijde. De leden van de 
Raad van Toezicht voeren hun taken uit vanuit een onafhankelijke 
positie. Alle leden zijn maatschappelijk en/of professioneel actief en 
hebben daarbij goed inzicht in het werkveld van de Klup Twente. 
Het werk in de Raad is onbezoldigd. De Raad van Toezicht moet 
tenminste uit 3 leden bestaan en maximaal uit 9 leden, die elk voor 
een periode van drie jaar worden benoemd. Herbenoeming kan 
maximaal 2 keer geschieden. De voordracht en benoeming van de 
leden geschiedt op basis van een door de Raad opgesteld profiel. 

Raad van Toezicht de Klup Twente 2020  - Rooster van aftreden

Naam

Guido Eggermont

Theo Schouten

Kim van 
Peperstraten

Diny Jurg

Theo de Putter

Ton Meenhuis

Functie

Voorzitter
Benoemd: december 2011
Afgetreden: december 2020

Opvolger: Theo de Putter

Lid 
Benoemd: augustus 2019

Lid
Benoemd: oktober 2016
Afgetreden: december 2020

Lid
Benoemd: oktober 2016

Lid
Benoemd: december 2017

Lid
Benoemd: augustus 2019

    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  

• Voorzitter Stichting Twentse Matthäuspassion
• Voorzitter Raad van Toezicht Het Oversticht
• Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg
• Voorzitter Raad van Commissarissen HCDO |Holding 
 Huisartsenzorg Deventer en Omstreken

• 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  

•  Vennoot Administratiekantoor Meenhuis VOF
•  Penningmeester Sociëteit Nut en Vermaak
•  Bestuurslid Nederlandse Orde van Administratie – en Belastingdeskundige

Wisselingen
In december is Guido Eggermont afgetreden als voorzitter van de 
raad van toezicht vanwege het bereiken van de maximale zittings-
termijn. De Raad is hem zeer erkentelijk voor de vele succesvolle 
jaren en groei gedurende zijn voorzitterschap. Met volledige in-
stemming van de Raad is Theo de Putter eind november definitief 
benoemd als nieuwe voorzitter. 
Vanwege verhuizen is ook Kim van Peperstraten gestopt. Voor haar 
is de Raad nog op zoek naar een geschikte opvolger. De Raad is 
Kim zeer erkentelijk voor haar inhoudelijke bijdrage en kennis.

Gedurende het jaar 2020 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

Raad van Toezicht
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In het jaar 2020 heeft de Raad 4 keer vergaderd. Bijna alle on-
derwerpen stonden in het teken van de coronapandemie en de 
gevolgen die dat had voor de stichting. In verband met de pande-
mie waren die vergaderingen online. Het jaarlijkse ‘benen-op-tafel’ 
gesprek met het voltallige personeel kwam natuurlijk te vervallen. 

Onderwerpen op de agenda waren: 
• begroting, jaarrekening, accountantsverslag en kwartaalrap-
portages 
• kostenstijging personeel vanwege CAO-verplichtingen
• kostenstijgingen als gevolg van de coronacrisis
• aanpak coronacrisis, plan van aanpak met RIVM-maatregelen 

• opvolging voorzitter en lid Raad van Toezicht 
• opvolging directeur-bestuurder en lid Raad van Toezicht
• buitenschoolse opvang en Mantelzorg Almelo 
• het voornemen tot zelfevaluatie

In het verslagjaar heeft de Raad de volgende besluiten genomen: 
• goedkeuring van de jaarrekening 2019 
• goedkeuring investering duurzaam ventilatiesysteem Meester 
Siebelinkhuis vanwege coronapandemie
• goedkeuring van de conceptbegroting 2021
• goedkeuring benoeming Theo de Putter tot voorzitter Raad van 
Toezicht

Ongekend bewogen
2020 was een ongekend bewogen jaar omdat de pandemie in maart onze samenleving plotse-
ling en ingrijpend veranderde. De RIVM-maatregelen hadden grote impact op iedereen en op 
alle activiteiten van de stichting. Alle deelnemers en de vele vrijwilligers van de stichting werden 
geconfronteerd met het stilleggen van de activiteiten in de eerste en tweede lockdown. Daar-
door konden ze elkaar maandenlang niet ontmoeten en werd het een extra zwaar en eenzaam 
jaar. Het lijkt erop dat 2021 perspectief biedt, maar tot de samenleving zich weer vrijheden kan 
veroorloven, moet De Klup Twente zich aan de RIVM-maatregelen houden.

Voor alle medewerkers en vrijwilligers die zich hebben ingezet om het leven voor veel van onze 
deelnemers en vrijwilligers dragelijk te maken, heeft de Raad van Toezicht enorme waardering. 
De Raad is voor de in 2020 bereikte resultaten de directeur-bestuurder en alle medewerkers en 
betrokken vrijwilligers van stichting De Klup Twente zeer erkentelijk. 

De Klup Twente kreeg in het lastige coronajaar 2020 de helpende hand toegestoken van fond-
sen en bedrijven. Hun hulp was onmisbaar. Daarvoor willen we ze hartelijk bedanken en de hoop 
uitspreken dat we in de toekomst nog eens een beroep op ze mogen doen.

Bedankt!
Willem Gunneman, LKSVDD, RCTM, Herman Media, Obimex, Airmast, Leddesign, TCJ techniek, 
Roggekamp Peitsch Fonds, ETC, Kansfonds, Het gehandicapte kind, Handicap NL, Intratuin en 
SOWECO en Ter Horst.



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 
Dan verwijzen we u graag naar onze website. Daarop is al deze informatie voorhanden.
www.deklup.nl


