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Jaarverslag 2021
Stichting De Paraplu Zeist is een stichting voor gespecialiseerd educatief en recreatief werk.
Voor mensen met een verstandelijke beperking verzorgt De Paraplu al ruim 50 jaar
activiteiten op het gebied van vorming en ontspanning.
Deze activiteiten worden begeleid door gespecialiseerde vrijwilligers.

Inleiding
Net als 2020 is ook 2021 een sterk door Corona bepaald jaar geworden.
De Paraplu was gesloten tot en met de zomervakantie. Enerzijds omdat dat volgens de
maatregelen van de overheid niet anders kon en anderzijds omdat onze doelgroep een
kwetsbare gezondheid heeft.
In september konden we eindelijk onze deelnemers weer verwelkomen; met in achtneming
van allerlei voorzorgsmaatregelen. Jammer genoeg was de vreugde van korte duur en
moesten we eind november de deuren weer sluiten. (inmiddels weten we dat De Paraplu
vanaf 25 januari 2022 weer open kan)
In de periode van sluiting vormde het contact houden met de deelnemers en hun
begeleiders een belangrijke uitdaging. Door filmpjes, kleine cadeautjes, telefoontjes en
bezoek door de activiteitenbegeleiders hebben we geprobeerd de betrokkenheid van de
vrijwilligers richting de deelnemers vorm te geven. Natuurlijk niet te vergelijken met gewoon
elke week iedereen ontmoeten, maar toch heel erg gewaardeerd!
Onze deelnemers vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Ook dit jaar was het van
groot belang dat het bestuur en alle medewerkers van De Paraplu zich hiervan bewust
waren: het bestuur heeft samen met de coördinatoren steeds opnieuw de afweging gemaakt
wat voor onze deelnemers en vrijwilligers verantwoord was. Ook nu stonden respect voor
hen en veiligheid voorop.
De hoofdgebruiker van het schoolgebouw aan de Laan van Eikenstein, De Meerklank VSO
Zeist, heeft ons daarbij heel goed geholpen! We zijn heel blij met deze goede samenwerking.
Helaas heeft de donderdag-coördinator in het voorjaar besloten te vertrekken. Sindsdien
zoeken wij naar een nieuwe enthousiaste vrijwilliger. We gaan er vanuit dat we die, als alle
activiteiten weer volop draaien, zullen vinden.
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Kernfunctie en werkgebied
De Paraplu organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 16
jaar uit Zeist en directe omgeving. De Paraplu vindt het belangrijk dat de deelnemers, met
hulp van de begeleiders zelf aangeven welke activiteiten zij het meest op prijs stellen. Er
wordt geprobeerd met het aanbod zo goed mogelijk op de kenbaar gemaakte wensen en
behoeften aan te sluiten. Dat aanbod hield in het verslagjaar in, dat de deelnemers aan een
breed scala van activiteiten konden deelnemen.
Bij alle Paraplu-activiteiten gaat het om ontmoeting, gezelligheid en in toenemende mate
om educatie.
Veel van de deelnemers komen al vele jaren met groot plezier bij De Paraplu. De jongste
deelnemer is 18 jaar en de oudste inmiddels 80!
Conform hetgeen in de statuten is vastgelegd, heeft de stichting de gemeente Zeist als
werkgebied. Er komt een beperkt aantal deelnemers uit omliggende gemeenten.

Kernactiviteiten en nadere typering
De kernactiviteiten van de Stichting De Paraplu zijn vrijetijdsactiviteiten, die de stichting in
de periode september t/m mei in de Meerklank VSO Zeist, aan de Laan van Eikenstein in
Zeist organiseert. Daarbij worden aan de deelnemers buiten alle schoolvakanties, iedere
dinsdag- en donderdagavond diverse educatieve en recreatieve activiteiten aangeboden.
Deze activiteiten worden door vrijwilligers begeleid. Een aantal vrijwilligers heeft ervaring in
het (gespecialiseerde) onderwijs.
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In het verslagjaar 2021 werden de volgende activiteiten aangeboden:
Muziek maken in groepsverband op 2 niveaus, De Tornado’s en de Notenkrakers, met
optredens bij bijzondere activiteiten binnen De Paraplu, maar ook daarbuiten;
De Techniekclub – knutselen met hout, motortjes, elektriciteit en leren van technische
basisvaardigheden;
Koken – een beetje theorie maar vooral veel praktijk koken, bakken, opeten en daarna
natuurlijk afwassen;
Koekenbakkers gezocht! – koekjes, taart, zoutjes bakken; en daarna uitdelen en opeten;
Gezellig dansen – erg populair en oefening baart kunst; deelnemers krijgen moeilijke
danspassen onder de knie;
Handwerken – breien, borduren, haken naar de individuele wens van de deelnemer of in
groepsverband;
Creativiteit en gezelschapsspelen - knippen, plakken, sieraden maken, werken met klei, etc.;
Tekenen en schilderen
Dans en sport met de spelcomputer (Wii)
Nederlands – taal, lezen, schrijven;
Engels – eenvoudig Engels, handig op vakantie;
Engels voor gevorderden
Computerles
Computerles op de IPad
Theater – naast het oefenen voor toneeluitvoeringen wordt er onder meer gezongen en
gedanst.
Voor alle activiteiten geldt dat er veel plezier wordt gemaakt en dat tegelijkertijd de
deelnemers geprikkeld worden zich te ontwikkelen.
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Aantal deelnemers en begeleidingsstaf
Bij de start van het cursusjaar 2021-2022 hadden zich 85 deelnemers ingeschreven voor
de activiteiten. Doordat een aantal van deze deelnemers aan meerdere activiteiten
deelnamen, werd er in totaal aan 117 deelnemers les gegeven.
De deelnemers aan de activiteiten worden bij De Paraplu intensief begeleid. De begeleiding
is in de deskundige handen van 2 coördinatoren, 15 activiteitenbegeleiders en 6 assistenten.
De meeste begeleiders en assistenten hebben een relevante professionele achtergrond en
specifieke Paraplu-ervaring.

Organisatie en Bestuur
Het bestuur heeft een vast vergaderpatroon van 1 x per maand. Waar normaal de
coördinatoren periodiek aanschuiven, is besloten als gevolg van de COVID-19-crisis, de
coördinatoren te vragen elke vergadering aan te schuiven om wederzijds feeling te houden
en snel en accuraat te kunnen schakelen. De vergaderingen vonden live of digitaal plaats.
Besproken onderwerpen waren de deelnemers, de mogelijkheden en onmogelijkheden in
verband met corona, de (speciale) activiteiten, nieuwe medewerkers, werving deelnemers,
vervoer deelnemers, huisvesting, financiën, veiligheid en gezondheidsrisico’s en PR beleid.
In 2020 had De Paraplu de SESAM-academie gevraagd om onderzoek te doen naar de
herkomst van onze deelnemers en mogelijkheden om het aanbod te vergroten. Het doel is
om de potentiële deelnemers te bereiken en een op hun behoefte aangepast aanbod te
doen.
Dit advies is begin 2021 uitgebracht en heeft geresulteerd in een wervingsplan.

Wervingsplan
Vanaf het seizoen 2017/2018 daalde het aantal Parapludeelnemers met 15 %. Een daling die ondanks
de inzet van het bestuur het tij te keren, tot dan toe niet tot de noodzakelijk gewenste groei leidde.
Dit was eind 2019 de aanleiding een adviesbureau in te schakelen met de vraag hoe deze
deelnemersterugloop te stoppen en hoe het aantal deelnemers vervolgens weer te doen laten
toenemen. Het advies van het ingeschakelde bureau was: stel een communicatieprogramma op
gericht op het behoud van deelnemers en het verkrijgen van nieuwe deelnemers en maak voor deze
taak één bestuurslid verantwoordelijk.
De aanbevelingen uit het onderzoek leidden onder andere tot het opstellen van het wervingsplan De
Paraplu. Het plan waarbij vanuit een doelgroepen verdeling, accountmanagementaanpak en
vastlegging in een CRM systeem (potentiële) deelnemers in Zeist en directe omgeving
geënthousiasmeerd worden voor deelname aan het Paraplu programma. Daarnaast werd het contact
met ouders en begeleiders geïntensiveerd.
Ondanks de corona pandemie, de noodgedwongen tijdelijke stop van De Paraplu activiteiten en de
daarbij beperkte bereikbaarheid van contactpersonen is de ingezette wervingsaanpak tot nu toe
succesvol geweest. Het deelnemer aantal is van 83 deelnemers in het seizoen 2020/2021 gestegen
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tot 107 deelnemers in het seizoen 2021/2022. In 2022 zal de door ons ingezette succesvolle koers
verder worden vervolgd.

Financiering
De activiteiten van Stichting De Paraplu Zeist worden voor het grootste deel gefinancierd
door een subsidie van de Gemeente Zeist.
De subsidieaanvraag voor 2021 werd op basis van de aangeleverde toelichting en begroting
toegekend. De deelnemers, het bestuur en alle vrijwilligers van De Paraplu zijn daar erg blij
mee; de toekenning van de subsidie waarborgt niet alleen de continuïteit van onze
activiteiten, het is tevens een erkenning voor ons werk. Wij hebben aan kunnen tonen dat
ons werk van grote maatschappelijke- en sociaal-culturele betekenis is voor de Gemeente
Zeist. De contacten met de Gemeente Zeist zijn intensief en uitermate opbouwend.
Wij stellen de persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester, de wethouder en de
beleidsmedewerker zeer op prijs, zodat we niet alleen op papier maar ook “op de werkvloer”
hebben kunnen laten zien wat wij doen en wat wij bereiken.
Naast de subsidie van de gemeente Zeist dragen ook de deelnemers bij aan de financiering
van onze stichting. Voor het seizoen 2020-2021 is in verband met de corona-sluiting geen
eigen bijdrage geïnd.
Voor grotere incidentele uitgaven kunnen wij zo nodig een beroep doen op plaatselijke
maatschappelijk betrokken organisaties, zoals de Van Tellingen-Pul Stichting, de Van
Veenendaal-Bot Stichting en de Rotary.

BESTUUR

activiteiten

Coördinator dinsdag

Coördinator donderdag

activiteitenbegeleiders

activiteitenbegeleiders
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Samenstelling Bestuur
In de zomer van 2021 heeft de heer S. Hooft van Iddekinge om gezondheidsredenen het
bestuur verlaten.
Ook hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen : mevrouw M. in ‘t Veld
Het bestuur was eind 2021 als volgt samengesteld:
Voorzitter:

De heer B.P. Wolters

Secretaris:

Mevrouw E. de Gooijer

Penningmeester:

De heer G. Verbeek

Lid :

Mevrouw M. in ‘t Veld

Impressie activiteiten (van de coördinator)
2021 op De Paraplu was een raar en bijzonder jaar.
Raar omdat Corona er ook bij ons voor heeft gezorgd dat we wederom moesten sluiten en
bijzonder omdat de korte tijd dat we open waren zo intens was.
Op de dag dat we open mochten en onze deelnemers binnen kwamen was de blijdschap en
het geluk zo enorm voelbaar in de hele school. Het was bijna tastbaar. Wat we al wisten werd
ineens zo zichtbaar: namelijk “hoe belangrijk De Paraplu is in het leven van onze
deelnemers”.
De dag dat we voor de eerste keer in lange tijd weer koffie mochten drinken in de kantine
staat me nog het meest bij. Deelnemers van verschillende groepen zagen elkaar weer na
lange tijd. Grote glimlachen, veel geklets en enthousiaste groeten waren alom aanwezig. Het
sociale aspect van de paraplu werd wederom zichtbaar.
Hoe bijzonder is het niet om dit te mogen zien en ervaren!!
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Tot slot
“Het heeft Zijne Majesteit, Koning Willem Alexander behaagt……” zo begon burgemeester
Janssen zijn toespraak op 26 april 2021 tijdens de ceremonie voor onze penningmeester,
Gert Verbeek en zijn vrouw Henny Verbeek, activiteitenbegeleidster van het eerste uur.
Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ zijn zij dit jaar in het zonnetje gezet en zijn zij benoemd tot
lid in de orde van Oranje Nassau.
De Paraplu is ruim 50 jaar oud en bijna net zo lang zijn zij betrokken bij de stichting. Voor
deze inzet werden zij vandaag dus geëerd. En daarmee eigenlijk ook alle vrijwilligers die, net
als zij, zich belangeloos inzetten voor De Paraplu.
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