Beleidsdoelstellingen 2019
Samenwerking met andere organisaties
Het beleid van De Zevensprong blijft gericht op het openstaan voor samenwerking met andere
organisaties met betrekking tot inzet en ontwikkeling van vrijetijd voorzieningen. Hiermee
maken we onze activiteiten ook toegankelijk voor anderen dan enkel mensen met een
verstandelijke beperking en die niet in staat zijn dit zelf te organiseren.
Voor 2019 betekent dit voortzetting van het gevoerde beleid in 2018 en zijn er geen concrete
nieuwe initiatieven.
Clubgebouw
De geïntensiveerde samenwerking met de speeltuinvereniging DVV zal worden voortgezet
waarbij zowel de betrokkenheid van particulieren en andere maatschappelijke (en zorg)organisaties een rol spelen. De druk op de voorzieningen van het clubgebouw neemt hierdoor
toe. Dit doet enerzijds een beroep op het aanpassingsvermogen van de gebruikers en
anderzijds moeten wij ons bewust zijn van de grenzen van de voorzieningen. Ook realiseren
wij ons dat de meeste activiteiten op de avonden en weekeinddagen plaatsvinden. Overdag op
de werkdagen wordt het clubgebouw nauwelijks gebruikt en daar liggen veel mogelijkheden.
Echter, indien het aantal structurele gebruikers toeneemt, zal de behoefte aan
magazijn/opslagruimte ook substantieel toenemen en daar hebben wij de grenzen van de
mogelijkheden bereikt. Gewerkt wordt aan een plan om in het verlengde van het
opslaggebouw van de speeltuinvereniging DVV, opslagruimte voor De Zevensprong te
realiseren. Hiertoe zal een formele vergunning van de gemeente noodzakelijk zijn.
Bij het uitwerken van de plannen zal binnen de kaders gebleven worden die zijn opgesteld om
overlast voor buurtbewoners te voorkomen.
Statushouders
De samenwerking met ISD-Bollenstreek is in 2018 beperkt gebleven en de wens blijft
onveranderd om deze voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden om vreemdelingen
(statushouders) te betrekken bij de activiteiten binnen De Zevensprong.
Vrijwilligers zwemactiviteiten Noordwijk en Noordwijkerhout
Ten behoeve van de zwemactiviteit in Noordwijk zijn initiatieven ondernomen om de ernstige
situatie, als gevolg van het niet kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers (zowel
gekwalificeerd als ondersteunend), te kunnen keren. De huidige activiteitenleidster en een
begeleider zullen m.i.v. van zomer 2019 stoppen en gekwalificeerde vervangers zijn nog niet
gevonden. Een en ander leidt er toe dat ook in 2019 een verantwoorde continuïteit blijvende
aandacht zal vragen.
Hoewel voor de activiteit Zwemmen Noordwijkerhout geen sprake meer is van acuut probleem
(de vrijwilligers die zich hadden teruggetrokken, hebben zich weer aangemeld omdat
vervanging niet mogelijk bleek!), blijft het kwetsbaar.
Daarom wil het bestuur ook voor 2019 benadrukken dat voor kinderen met een beperking zeer
weinig alternatieven zijn voor wat De Zevensprong biedt (zwemles aan kinderen met een
beperking!) en dat nog steeds sprake is van een toenemende vraag. Het gegeven dat ouders
geen mogelijkheden zien om een bijdrage te leveren in de begeleiding, baart ons nog steeds
zorgen en dwingt ons mogelijk tot het nemen van andere maatregelen zoals het - voor hen die
het zich kunnen permitteren - innen van hogere bijdragen, waardoor meer betaalde krachten
kunnen worden ingezet. Wij verzoeken onze maatschappelijk partners hiervoor hun
verantwoordelijkheid te zien en te nemen (gemeente, zwemverenigingen, zwembaden
en ouders).

Maatschappelijke en ontwikkelingen binnen de doelgroep.
Als gevolg van vergrijzing, individualisering, het langer binnen het gezin verblijven en grotere
zelfstandigheid binnen de doelgroep zullen sommige activiteiten van De Zevensprong het
moeilijk gaan krijgen en andere activiteiten ontwikkeld worden. De instroom van jongeren
vindt te beperkt plaats terwijl een groeiende groep ouderen zich uitschrijft en daarmee neemt
het aantal deelnemers snel af. Initiatieven om meer bekendheid onder een bredere doelgroep
te verkrijgen zijn tot nu toe niet erg succesvol gebleken. Bekendheid en het zoeken van
publiciteit via alle media blijft een thema, waarin nog onvoldoende op wordt ingezet. In dit
kader is de website van De Zevensprong hierop al meer aangepast.

