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1. Inleiding. 

Het Baanfonds is opgericht om de activiteiten van de Baan voor alle leden van de doelgroep 

toegankelijk te houden, in die zin dat financiële redenen geen belemmering mogen zijn voor 

de deelnemers. Stichting De Baan is al bijna 50 jaar in Haarlem en omstreken dé instelling 

die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. De Baan 

doet dit met een kleine staf beroepskrachten en een grote schare vrijwilligers. De activiteiten 

kunnen in 3 groepen worden ingedeeld: 

 

• Clubs: wekelijks of maandelijks terugkerende activiteiten. 

• Activiteiten voor jongeren vanuit Aloha. 

• Cursussen: rond een thema of vaardigheid. 

• Eenmalige activiteiten: uitstapjes, vakanties, theaterbezoek e.d. 

Zie hiervoor het programmaboekje van De Baan. 

De Baan wordt gefinancierd deels via de WMO, middels subsidies van Gemeenten in 

Kennemerland, deels via sponsoring en bijdragen van fondsen en deels via de eigen 

bijdrage van de deelnemers. 

 

2. Doel van het Baanfonds 

Het beroepsteam en de vrijwilligers van De Baan worden met enige regelmaat 

geconfronteerd met deelnemers die wel graag aan een activiteit mee wilden doen, maar de 

contributie of eigen bijdrage niet kunnen opbrengen. Daarom is ons fonds opgericht om 

deelname voor hen toch mogelijk te maken.                                                                                  

Het is de verwachting van het bestuur, dat de inkomens van de doelgroep onder druk blijven 

staan en dat daarmee de belemmeringen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten zullen 

blijven bestaan. Het fonds is vanaf eind 2010 operationeel. Zie de statuten.  

 

 

3. Het beleid. 

Het beleid van ons fonds is erop gericht enerzijds gelden te verwerven en anderzijds gelden 

uit te geven. Daarnaast rekenen wij ons tot taak om deelnemers van De Baan, hun 

begeleiders of zaakwaarnemers in voorkomende gevallen de weg te wijzen naar instellingen, 

instanties en fondsen die een bijdrage kunnen leveren om deelname aan Baan-activiteiten 

financieel mogelijk te maken. Ons fonds neemt een verzoek voor een bijdrage in 

behandeling, als er langs andere wegen geen financiële ondersteuning beschikbaar is 

gebleken.                   
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Aan de inkomstenkant richten wij ons op de particuliere fondsen, die bereid zijn ons werk 

met giften te ondersteunen. Zo zijn er kontakten met regionale fondsen, diaconieën en 

serviceclubs. Wij blijven streven naar een vermogen van ongeveer € 20.000 om de 

continuïteit van het fonds te kunnen waarborgen.                                                                                              

Aanvragen worden beoordeeld op basis van een aan de doelgroep aangepast 

aanvraagformulier en aan een vaste vertegenwoordiger van De Baan wordt om advies 

gevraagd.                                                                             

De donaties worden niet aan de individuele aanvrager overgemaakt, doch rechtstreeks aan 

De Baan ten behoeve van de cliënt.  

 

 

4. Activiteiten. 

Regelmatig wordt een selectie van serviceclubs en regionale fondsen benaderd met het 

verzoek om bij te dragen aan ons fonds. Indien de mogelijkheid zich voordoet, wordt contact 

gelegd met organisatoren van plaatselijke sponsorlopen en andere evenementen met het 

verzoek om ons fonds in hun programma op te nemen. 

 

 

5. Beheer. 

Het beheer van het (zeer bescheiden) vermogen van ons fonds rust bij het bestuur en bij de 

penningmeester in het bijzonder en komt aan de orde in de periodieke 

bestuursvergaderingen. Jaarlijks maakt de penningmeester een balans en een 

exploitatiestaat op, die ter goedkeuring en decharge aan het bestuur wordt voorgelegd. 

Aanvragen ten laste van het vermogen worden beoordeeld door minimaal twee 

bestuursleden, die hun beslissing ter toetsing voorleggen in de eerstvolgende 

bestuursvergadering. 

 

 

6. Tenslotte. 

De gemeenten hebben een belangrijke rol gekregen in het beleid voor mensen met een 

beperking. Vrijetijdsbesteding, zoals geboden door De Baan, is daarin een algemene 

voorziening, die niet per individu wordt gefinancierd.  In hoeverre dat een grotere druk op ons 

fonds zal betekenen is nu nog niet duidelijk, maar wij willen er wel klaar voor zijn om als 

vangnet te kunnen functioneren 
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