
Beleidsdoelstellingen 2021  
 

Algemeen 

Het jaar 2021 is een jubileumjaar. Stichting De Zevensprong is namelijk in 1971 

opgericht en bestaat dus 50 jaar!! Helaas zien wij dit jaar door de Corona-maatregelen 

geen mogelijkheden om hier passend aandacht aan te besteden. Wel hebben wij onze 

deelnemers en activiteitenbegeleiders en hun vrijwilligers  een attentie kunnen geven als 

blijk van onze waardering! 

 

Zoals in deze jaarrekening is benoemd, dat door Corona-pandemie vanaf medio maart 

2020 nauwelijks activiteiten hebben kunnen plaatsvinden, zo zal dat helaas ook voor een 

groot deel voor 2021 gelden. De verwachting is dat de activiteiten in het clubgebouw in 

Sassenheim eerst in september 2021 weer kunnen opstarten. De overige 

(buiten)activiteiten zullen naar verwachting in de loop van het 2e kwartaal 2021 onder 

strikte voorwaarden en met de nodige beperkingen weer kunnen opstarten. Dit alles zal 

dan kunnen plaatsvinden onder de geldende RIVM-condities.  

Daarnaast staat het bestuur voor de opgave om te bezien welke stappen er gezet moeten 

worden om in te spelen op de gevolgen van de Coronacrisis (gezondheid en omgeving, 

beschikbaarheid van activiteitenbegeleiders) en andere maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dat dit ook voor 2021 van invloed zal zijn op de kosten en baten van De Zevensprong, 

zal duidelijk zijn.  
 

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 zelf activiteiten te organiseren.  

De samenwerking met onze naaste buur de speeltuinvereniging DVV verloopt goed en zal 

worden voortgezet evenals de betrokkenheid van particulieren en andere 

maatschappelijke (en zorg-)organisaties. De zorgaanbieders, zoals Het Raamwerk, zijn 

zich als gevolg van de Coronacrisis weer meer zelfgericht gaan organiseren, waardoor de 

samenwerking zo goed als stil is komen te liggen.  

 

Clubgebouw 

Het clubgebouw wordt nu nauwelijks gebruikt en bezien moet worden in hoeverre het 

voldoet aan de nieuwe werkelijkheid met betrekking tot luchtverversing en verantwoorde 

groepsgroottes tijdens activiteiten. Onderzocht wordt welke maatregelen er genomen 

moeten worden om hier weer op verantwoorde wijze activiteiten te laten plaatsvinden. 

Om de luchtverversing te optimaliseren zal er waarschijnlijk flink geïnvesteerd moeten 

worden. Ook zal er (groot) onderhoud moeten worden verricht aan de dakbedekking. 

Tegelijkertijd staan wij voor de vraag of het plaatsen van zonnepanelen op het dak zinvol 

en technisch mogelijk is. 

 

Zwemmen Noordwijkerhout 

Als gevolg van de brand in De Schelft en het zoeken naar oplossingen om onze 

zwemactiviteiten in andere zwembaden onder te brengen, is het ons meer dan ooit  

duidelijk geworden dat er grote zorgen zijn over de beschikbaarheid van het 

zwemonderwijs voor kinderen en volwassenen met een beperking. Daarom wil het 

bestuur blijven benadrukken dat er met name op het gebied van zwemles voor kinderen 

met een beperking zeer weinig alternatieven zijn voor wat De Zevensprong biedt en dat 

nog steeds sprake is van een toenemende vraag. Het gegeven dat ouders nauwelijks 

mogelijkheden zien om een actieve bijdrage te leveren in de begeleiding en dat het 

steeds moeilijker wordt om deskundige vrijwilligers in te kunnen zetten, baart ons nog 

steeds zorgen en dwingt ons mogelijk tot het nemen van andere maatregelen. Gedacht 

kan worden aan 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).  

 
Gemeentelijke subsidies 

Gemeenten in de Bollenstreek zijn ook in 2021 bezig hun subsidiebeleid m.b.t. 

maatschappelijke organisatie en initiatieven te herzien (gekoppeld aan de 

“maatschappelijke agenda”). Bestuursleden van De Zevensprong hebben deelgenomen 

aan bijeenkomsten waar de beleidsveranderingen besproken werden. Graag willen wij 

erop wijzen dat De Zevensprong - in tegenstelling tot veel lokale organisaties – regionale 

activiteiten aanbiedt die niet kunnen blijven bestaan als deze enkel als een lokale 

voorziening zouden moeten worden aangeboden.  
 

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 Zeven- 

sprong het moeilijk gaan krijgen en dienen andere activiteiten ontwikkeld te 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, waar- 

in nog onvoldoende (inzet van de sociale media) op wordt ingezet. In dit kader is de 

website van De Zevensprong hierop al meer aangepast maar er zal meer moeten 

gebeuren. Een nieuw te benoemen bestuurslid (zie onder) zal zich met deze materie 

bezig gaan houden. De uitkomsten kunnen zijn dat de 7S ook ander type activiteiten zal 

moeten gaan ontwikkelen, deels op basis van  aanpassingen binnen de bestaande 

activiteiten, maar ook nieuwe.  

Bestuur 

Binnen het bestuur vinden er in 2021 enkele belangrijke mutaties plaats. De 

penningmeester zal na veel jaren zijn werk overdragen. Martien Beuning heeft er altijd 

garant voor gestaan dat het financiële beheer perfect was. De laatste jaren zijn er ook al 

verschuivingen van taken geweest binnen het bestuur. Wij zullen Martien zijn 

deskundigheid zeker gaan missen. Gelukkig blijft hij samen met zijn vrouw Willemien van 

betekenis zijn voor het zwemmen. Ook zal “het fenomeen” Piet Turk zijn bestuurstaken 

neerleggen, maar gelukkig blijft hij op onderdelen toch nog aan De Zevensprong 

verbonden en kunnen wij een beroep op hem doen. Helaas hebben wij nog geen nieuwe 

penningmeester kunnen vinden en zullen wij het gemis moeten opvangen door het 

verschuiven van taken en onderwijl moeten zoeken naar nieuwe bestuursleden. Behalve 

de specifieke deskundigheid zal hierbij het accent komen te liggen op de verjonging van 

bestuursleden. 

 


