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Inleiding
Stichting De Nieuwe Brug is opgericht d.d. 29 november 1977. Het doel van Stichting De Nieuwe Brug
is in artikel 2 van de statuten beschreven en in artikel 3 is vastgelegd hoe de Stichting het doel tracht
te bereiken.
Hieronder staan de genoemde artikelen uit de statuten.

Tot heden zijn de doelstellingen uit artikel 3 nog steeds actueel.
Hierna volgt een opsomming van de activiteiten die in 2019 zullen plaatsvinden. Overigens zijn dit
dezelfde activiteiten als in eerdere jaren. De doelgroep heeft baat bij een vaste (herkenbare)
structuur. Naast de wekelijkse terugkerende activiteiten kunnen de deelnemers desgewenst rekenen
op deelname aan de avondvierdaagse in Spijkenisse, een jaarlijks weekendje uit, activiteiten rond de
feestdagen etc. etc.

Aantallen deelnemers en vrijwilligers
De Stichting telt ruim 250 deelnemers die door ruim 130 (onbetaalde) vrijwilligers worden begeleid.
Al jaren zijn de aantallen deelnemers en vrijwilligers op een vrijwel constant niveau.
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Reguliere (wekelijks terugkerende) activiteiten, alles aangeboden aan mensen met een
verstandelijke beperking.

Activiteit
Zwemmen.
2 uur per week, voor circa
110 deelnemers met
nagenoeg hetzelfde aantal
begeleiders (vrijwilligers).
(Rivièrabad)

(Stijl)dansen
3 uur per week, voor circa
75 deelnemers, begeleid
door circa 25 vrijwilligers

Hobbyclub 5 - 15 jaar
1,5 uur per week op de
woensdagmiddagen

Hobbyclub > 15 jaar
2 uur per week op de
woensdagavonden voor
circa 65 deelnemers en 15
begeleiders.

Korte omschrijving van de activiteiten doelstelling
Doelen:
 Mogelijkheid tot ontspanning bieden;
 Zelfredzaamheid vergroten en veiligheid bevorderen door het
bijbrengen van zwemvaardigheden;
 Vergroten van gevoel van eigenwaarde mede door certificaat
zwemmen. Hiervoor moet de deelnemer een prestatie ( op zijn/haar
niveau) leveren;
 Integreren in de omgeving d.m.v. het tijdens schoolvakanties
aanbieden van vrij zwemmen, in die zin dat iedereen die bij ons lid is
maximaal 2 personen,( b.v. familielid, buurkind,) mag meenemen om
met hem/haar te komen zwemmen.
Doelen:
 Mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid tot
ontspanning bieden;
 Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;
 Bevorderen van de gezondheid door bewegen;
 Veiligheid vergroten (o.a. kans verkleinen van vallen) door bewegen.
Doelen:
 Kinderen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid tot
ontspanning bieden;
 Ontlasten van ouders/verzorgenden;
 Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;
 Tegengaan van verveling en eenzaamheid;
 Stimuleren van communiceren (met spraakcomputer of gebarentaal);
 Indien nodig continueren van zindelijkheidstraining;
 Kennisuitwisseling/ gesprek tussen ouders (mantelzorgers) en
vrijwilligers bij het ophalen van hun kind.
Doelen:
 Mogelijkheid tot ontspanning bieden;
 Sociale vaardigheden aanleren door middel van samenwerken aan
kleine hobbyprojecten;
 Sociale contacten onderhouden tegen vereenzaming;
 Ontlasten van ouders/verzorgers;
 Fijne motoriek trainen door middel van het ontwikkelen van
vaardigheden op het gebied van: handwerken, tekenen, kleuren,
plakken, knippen, knopen, breien, het maken van kaarten, verven;
 Gezamenlijke projecten met de feestdagen. (Kerst, Pasen, Sinterklaas,
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Hobbyclub hout
2 uur per week op de
woensdagavonden voor
circa 12 deelnemers en 5
begeleiders.
Kookles
2 uur per week zowel op
de woensdag als op de
donderdagavonden voor
elk circa 12 deelnemers
per avond en 4/5
begeleiders.

Halloween, Koninginnedag, etc.);
Het aanleren van aandacht besteden aan langdurige zieken door b.v.
het maken van een kaart en deze versturen, de verjaardagen worden
in de groep gevierd.

Doelen:
 Idem als hierboven (hobbyclub > 15 jaar) plus;
 het trainen van de fijne en grove motoriek d.m.v. figuurzagen, schuren,
lakken, verven van het gezaagde.
 Het leren omgaan op een veilige manier met de figuurzaag.

Doelen:
 Sociale vaardigheden aanleren door middel van samenwerken in de
keuken en aan de eettafel;
 Sociale contacten onderhouden tegen vereenzaming;
 Bevorderen van de gezondheid door gezond te eten;
 trainen zelfredzaamheid c.q. zelfstandigheid door het aanleren en het
bereiden van maaltijden;
 vergroten inzicht in veiligheid door om te leren gaan met gas en
elektra etc.

Muziek

Doelen:

2 uur per week op de
donderdagavonden voor
circa 24 deelnemers
(veelal een laag niveau) en
6 begeleiders.



Sportinstuif
1,5 uur per week op de
donderdagavonden in een
van de gemeente
gehuurde gymzaal voor
circa 12 deelnemers
begeleid door circa 6
vrijwilligers






Bieden van ontspanning, vanwege het veelal zeer lage niveau is dit een
meer belevingsgerichte activiteit die de deelnemers als heel
ontspannen ervaren
Ontlasten van ouders/verzorgenden;
Aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden;
Tegengaan van verveling en eenzaamheid;
Stimuleren van communiceren door middel van de muziek;

.
Doelen:








Naast het algemeen geldende nut en doel van sport is dit in het
bijzonder voor deze doelgroep:
Vergroten veiligheid tegen vallen;
Aanleren/onderhouden van sociale vaardigheden;
Ontlasten van ouders/verzorgenden;
Tegengaan van vereenzaming;
Bevorderen van gezondheid en fitheid;
Vergroten en onderhouden van weerbaarheid en mobiliteit (in het
algemeen geldt dat mensen met een verstandelijke beperking –teweinig bewegen).
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Disco
De laatste
zaterdagavonden van de
maanden gedurende 2,5
uur voor de deelnemers
van alle activiteiten.

Yoga voor
ouders/verzorgers en of
begeleiders van de
doelgroepen van De
Nieuwe Brug
(voor eigen rekening)

Doelen:
 Het initiëren en onderhouden van vriendschappen;
 Activeren van meer bewegen door het brengen van muziek van hun
keuze;
 Stimuleren van zelf omgaan met geld door entree heffing en
openstelling bar;
 Acquisitie van de Stichting door het toelaten van introducés;
 Ontlasten van mantelzorgers/verzorgenden;
 Stimuleren van gezond eten door het aanbieden van gezonde snacks
zoals komkommer, worteltjes en augurken.
Doel:
 Ontspanning bieden aan ouders/verzorgers van de leden en de
vrijwilligers van de stichting;
 Onderlinge contacten onderhouden onder
vrijwilligers/ouders/verzorgenden.
Dit is voor DNB een budgettair neutrale activiteit.
Er wordt uitsluitend ruimte beschikbaar gesteld op tijden waarop geen
clubactiviteiten plaatsvinden.

Bijbrengen van
computervaardigheden

Zondagmiddag Sociëteit
gecombineerd met
Workshops.

Zaterdag Eetcafe

Doel:

Het op weg helpen c.q. het verdere ontwikkelen van PC-gebruik en
internet.

Wekelijks wordt in een één op één begeleiding aan deelnemers door een
vrijwilliger met een ICT achtergrond een half uurtje computerles
aangeboden. De deelnemer computert elk op zijn/haar eigen niveau en de
vrijwilliger begeleidt zodanig dat de deelnemers zoveel als mogelijk de pc
en het gebruik van internet op een veilige manier (gaat) beheersen.
Doel: Tegengaan van vereenzaming.
Gebleken is dat onder andere door personeelstekorten in de
(gezinsvervangende) woningen onze deelnemers in de weekends veelal
geen enkele zinnige vrijetijdsbesteding hebben dan wel uitsluitend de tijd
in het weekend in hun eentje doorbrengen in hun kamer. Op onze sociëteit
kunnen deelnemers onder leiding van vrijwilligers aan allerlei
(spel)activiteiten mee doen en of uitsluitend gezellig wat drinken. Tevens
worden op regelmatige basis workshops aangeboden op zondagmiddag.
Doel: Tegengaan van vereenzaming. Bijkomstig doel is het bijbrengen van
kookvaardigheden, opdienvaardigheden en bijbrengen over alles wat bij
goede tafelmanieren behoort.
Ook het eetcafé is door ons ontwikkeld om de reden die hierboven onder
de zondagmiddag sociëteit is beschreven. Het doel is tweeledig. Aan de
ene kant zijn enkele deelnemers, begeleidt door vrijwilligers de “uitbaters”
van het eetcafé en koken, opdienen, afwassen en ruimen op etc. Aan de
andere kant zijn er deelnemers die te gast zijn in het eetcafé al dan niet
vergezeld door familie, vrienden, bekenden. Ook de 55+ buren maken
hiervan gebruik alsmede mensen die in een rolstoel zitten.
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Workshops
1x per maand. Afwisselend
op vrijdagavond of
zondagmiddag

Doelen:
 Het initiëren en onderhouden van vriendschappen;
 Tegengaan van vereenzaming;
 Ontlasten van mantelzorgers/verzorgenden;
 Bijbrengen van bepaalde vaardigheden en kennismaken met wellicht
nieuwe hobby’s.

Incidentele (wel regelmatig terugkerende) activiteiten

Wat
Bingo
2x per jaar

Rommelmarkt
2 x per jaar

Oliebollenbakken
Tijdens rommelmarkt
en voor de
jaarwisseling
Truckrundag

Wansink Bokaal
1x per jaar bij de start
van het seizoen in
september.

Korte omschrijving van de activiteit
Doelen:
 Bieden van ontspanning voor deelnemers en verwanten in een veilige
omgeving (geen “vreemde” blikken);
 Initiëren en onderhouden van onderlinge contacten voor met name de
verwanten/verzorgenden;
Doelen:
 Verwerven van (financiële) middelen voor onderhoud en grote
aanschaffingen;
 Acquisitie van de Stichting;
Doelen:
Zie hierboven onder Rommelmarkt.

De Nieuwe Brug stelt deelnemers in de gelegenheid om hieraan mee te doen.
Doordat de vrijwilligers deze activiteit begeleiden kunnen alle thuiswonende of
zelfstandig wonende deelnemers met begeleiding ook deelnemen aan deze
activiteit. Begeleiding van vrijwilligers is essentieel om hieraan mee te kunnen
doen.
Doel:
 Integreren in de samenleving;
 Ontspanning
Toon en Hetty Wansink een van de oprichters van onze stichting hebben na hun
overlijden de stichting € 6000,- nagelaten uit blijk van hun waardering en om
iets moois op te zetten .
Wij hebben daar een sportdag uit laten ontstaan.
De Wansink bokaal is een soort zeskamp van 10.30 uur tot 16.00 uur waaraan
iedereen met een verstandelijke beperking mag meedoen.
Het is de start van het nieuwe seizoen (seizoen loopt van september t/m
augustus).
Doelen:
 Aanzetten tot (meer) beweging;
 Acquisitie van de Stichting;
 Initiëren en onderhouden van onderlinge contacten (tegengaan van
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Dag uitje (educatieve
trip)
1x per jaar
circa 80 deelnemers
en vrijwilligers
(ervaringscijfer)

Weekend-reisje
1x per jaar; 70
deelnemers zijn mee
geweest.

Play-back wedstrijd
laatste zaterdag van
maart

vereenzaming).
Het dagje uit is heel divers . Ieder jaar een andere bestemming.
Iedereen die mee gaat, betaalt een eigen bijdrage. De bestemming voor 2019 is
nog niet bekend. Pas begin 2019 wordt gezocht naar een passende bestemming.
Doelen:
 Verstevigen onderlinge verhoudingen;
 Ontlasten van verzorgenden/verwanten;
 Ontspanning;
 Culturele verrijking.
Met een weekend reis gaan er ongeveer 80/90 personen mee.
Waarvan ongeveer 25 medewerkers ook gaat er een dokter vrijwillig mee. Ook
deze bestemming wordt pas begin 2019 bekeken.
Doelen:
 Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;
 Ontlasten van verzorgenden/verwanten;
 Ontspanning;
 Culturele verrijking;
 Voor nog thuiswonenden; het toegroeien naar (begeleid)zelfstandig wonen
door middel van logeren.

Playbackshow
Als onderdeel van de muziek activiteit wordt er jaarlijks een playbackshow
georganiseerd. Deze playbackshow is voor alle cliënten van de Stichting, maar
tevens ook voor cliënten die geen lid van de Nieuwe Brug zijn, zoals
medebewoners, vrienden en vriendinnen van de cliënten. (allen met een
verstandelijke of verstandelijk/lichamelijke beperking).
Doelen:
 Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;
 Ontlasten van verzorgenden/verwanten;
 Ontspanning;
 Culturele verrijking;
 Acquisitie van de Stichting;
 Tegengaan van verveling en eenzaamheid.
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Kerststukjes maken

Ongeveer 2 weken voor de kerst worden er kerststukjes gemaakt met onze
deelnemers Sn medewerkers.
Voor de medewerkers is de vrijdagavond gereserveerd en de deelnemers en
natuurlijk ook de medewerkers kunnen zich inschrijven voor de zaterdag
ochtend en middag of voor de zondag ochtend of middag.
Doelen:
 Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;
 Ontlasten van verzorgenden/verwanten;
 Ontspanning;
 Sociale vaardigheden aanleren door middel van samenwerken aan kleine
hobbyprojecten;
 Tegengaan van verveling en eenzaamheid

Kerstviering

Kerstfeest vieren we in onze eigen zaal. Dit gebeurt elk jaar op een andere wijze.
Doelen:
 Verstevigen onderlinge verhoudingen en sociale contacten;
 Ontlasten van verzorgenden/verwanten;
 Ontspanning;
 Culturele verrijking;
 Tegengaan van verveling en eenzaamheid.

Wandelen

In maart 2013 is gestart met een wandelactiviteit op zaterdag.
Dit is inmiddels een vast bestanddeel van de activiteiten welke in het weekend
plaatsvinden.
Vooral de weekenden duren voor veel deelnemers lang. Er zijn nl. weinig of
geen activiteiten. Daarnaast is het ter ontspanning en om de gezondheid te
bevorderen door middel van bewegen. Verder wordt er ter afsluiting
gezamenlijk genoten van een gezonde lunch. Dit bevordert de onderlinge
verhoudingen en ze leren dat gezond lunchen ook lekker kan zijn. Op circa 8
zaterdagen zal er in 2019 gewandeld worden.

Kledingbeurs
2x per jaar
Voorjaarsbeurs en
Najaarsbeurs.

De binnengekomen kleding wordt voor een zeer lage prijs aangeboden. Doel is
om te zorgen dat iedereen de noodzakelijke kleding kan aanschaffen. Voor
mensen met een zeer laag budget een uitkomst. Vaak verstrekken wij uit de
voorraad ook kleding aan onze deelnemers, die hier om hen moverende
redenen, behoefte aan hebben. Ook jassen etc. zijn in grote getale aanwezig.
Daarnaast worden er gordijnen, lakens, tassen en schoenen te koop
aangeboden. Zo kan men, als men zelfstandig gaat wonen, zorgen dat er
gordijnen etc. tegen een geringe vergoeding kan worden aangeschaft.
 Zorgen dat iedereen er verzorgd uit kan zien
 Zorgen dat bij de inrichting van het huis geholpen wordt
 Kunnen “winkelen”in een vertrouwde omgeving, tegen een zeer geringe
vergoeding.
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Line Dance Avond
2x per jaar

Burendag

Avondvierdaagse
1x per jaar

Vooral de weekenden duren voor veel deelnemers lang; Juist in de weekenden
zijn er weinig of geen activiteiten. De deelnemers die begeleid wonen; zijn vaak
eenzaam en voor hen zijn dit momenten waar ze elkaar zien. Door gezamenlijk
de hele avond te kunnen bewegen op muziek en in de pauzes gezellig met
elkaar te kunnen praten en wat te drinken; dragen wij bij aan het bestrijden van
de eenzaamheid. Ook voor de deelnemers die in tehuizen verblijven is dit een
welkome afleiding.
Al sinds 2014 organiseren we een burendag. Door zowel het Wijkcentrum uit te
nodigen om mee te organiseren en de bewoners met flyers uit te nodigen; zijn
wij het 1e jaar gekomen tot een straatontbijt waar zeker 100 mensen aan
deelnamen. In 2015 hebben wij, op verzoek van de bewoners, een high tea
georganiseerd. Voor 2016 zal er een brunch worden georganiseerd. Doelstelling
was om begrip te kweken voor wat wij doen en de buren te laten kennismaken
met onze doelgroep. 2017 werd gevolgd door een stamppottenbuffet. In de
loop van 2019 zal een nieuwe activiteit worden aangekondigd.
De buurtbewoners helpen ons als er iets met onze deelnemers niet goed loopt
door dit aan ons te melden en lopen inmiddels steeds vaker binnen.
Elk jaar neemt de Stichting deel met een grote groep deelnemers aan de
avondvierdaagse. Door de Wandelvereniging wordt er een aangepaste, 6 km
lange route uitgezet. Doordat wij de zeer zwaar gehandicapten; veelal in
rolstoelen meenemen; is dit een activiteit waar ruim 140
deelnemers/vrijwilligers aan deelnemen.
Door het werven van extra rolstoel duwers; die wij ook bij onze maand
wandelactiviteit nodig hebben, kunnen wij steeds meer deelnemers meenemen;
De leerlingen van de Ring van Putten lopen geheel belangeloos met 15
leerlingen per avond met ons mee. Dankzij de hulp van de leerlingen kunnen
deelnemers ook als zij geen lid zijn van onze Stichting zijn en omdat wij het
belangrijk vinden deel nemen aan deze activiteit. De Stichting moet om deel te
kunnen nemen aan de Avondvierdaagse zelf verkeersregelaars leveren. 15
vrijwilligers doen hiervoor elk jaar het noodzakelijke examen. De Stichting moet
nl zelf voor begeleiding tijdens de wandelavonden zorgen.
Hier halen wij een doelgroep uit hun sociale isolement en nemen hen mee naar
buiten.
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Organisatie van de Stichting
De Stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en wordt niet (mede) aangestuurd door een
(koepel)organisatie waarin ook betaalde krachten werken. De vrijwilligers en bestuursleden
ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris (samen het dagelijks
bestuur) en de (hoofd)vrijwilligers van de verschillende activiteiten.
Per mei 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter
: Mevrouw Abelien van der Rest
Secretaris
: Mevrouw Gre Wiechmann
1e Penningmeester
: De heer Nico Jaspers
leden
: Vanuit elke activiteit is er 1 lid toegevoegd aan het Algemeen Bestuur.
Op dit moment zijn dit 7 leden.
Veiligheid
Om de deelnemers goed te kunnen begeleiden zijn er diverse vrijwilligers die een EHBO diploma in
stand houden. Daarnaast is er een speciale training voor het omgaan met defibrillator. Een aantal
vrijwilligers is getraind in het omgaan met de AED apparatuur. Daarnaast wordt er jaarlijks een
ontruimingsoefening gehouden. Het Bestuur vindt het noodzakelijk dat al haar vrijwilligers die in
contact komen met deelnemers beschikken over een VOG. In 2015 heeft het Bestuur hiertoe de
mogelijkheden onderzocht om te komen tot het gratis aanvragen van VOG’s. Inmiddels is er een
beleid ontwikkeld, een klachtenprocedure gemaakt en een vertrouwenspersoon benoemd. Voor alle
vrijwilligers is een VOG aangevraagd. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich uitsluitend aansluiten bij onze
Stichting als zij de beschikking hebben over een VOG. Deze wordt kosteloos verstrekt aan hen.
Commissies
Activiteitencommissie.

Deze commissie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de niet (wekelijks) reguliere
activiteiten (zie hierboven).
Redactie clubblad.

De Stichting heeft een periodiek genaamd BRUGNIEUWS. De redactie verzorgt maandelijks dit
periodiek. De papieren verspreiding is voor de deelnemers, waar een groot deel niet kan lezen en/of
schrijven, een must. Met pictogrammen worden activiteiten aangegeven, zodat ze zelf ook weten
wat er gaande is. Aan de vrijwilligers/ouders/tehuizen etc. wordt het blad digitaal verspreid.
Daarnaast is sinds 2015 ook de facebook pagina opgestart; uiteraard een “gesloten” facebook
setting; zodat deelnemers hun foto’s die ze zelf maken, met elkaar kunnen delen. Ook is er inmiddels
digitaal een weekbericht dat aangeeft welke weekend activiteiten er zijn. Immers elk weekend is er
een activiteit voor onze deelnemers.
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Schoonmaakcommissie.

Het clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 wordt wekelijks schoongemaakt door een aantal
vrijwilligers.
Onderhoudscommissie

Voor het kleine onderhoud (voor rekening van de huurder) is ook een aantal vrijwilligers beschikbaar.
Bar/keuken commissie

De Stichting heeft in het clubgebouw een bar/keuken die uitsluitend wordt gebruikt voor en door de
deelnemers en vrijwilligers in het kader van de activiteiten. Er wordt tegen nagenoeg de kostprijs, die
al dan niet in de contributie is verdisconteerd, koffie, thee en een frisdrankje verzorgd tijdens de
verschillende activiteiten. De bar/keukencommissie draagt zorg voor de inkoop.
Introductie van het algemeen lidmaatschap.

In 2015 hebben wij het algemeen lidmaatschap geïntroduceerd. Zij die zich aanmelden, kunnen toch
aan de algemene activiteiten deelnemen. In het verleden kon je alleen deelnemer zijn van de
Stichting als je aan de wekelijkse activiteiten deelnam. Dit hebben wij veranderd, waardoor
deelnemers die niet in staat zijn om wekelijks mee te doen met de activiteiten, toch kunnen genieten
van de extra aangeboden activiteiten. We hebben nu (april 2018) 30 algemene leden.
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het jaar 2018 zal in het teken zijn van het introduceren van het AVG beleid. Hiertoe zal door het
Bestuur deelgenomen worden aan aangeboden cursussen. Zo zal er o.a. een beleidsplan worden
opgesteld en gepubliceerd op de website.
Aansluiting activiteiten op subsidieregels gemeente Spijkenisse
Mocht deze subsidieaanvraag onvoldoende zijn onderbouwd of onduidelijkheden bevatten of
dergelijke dan is het bestuur van de Stichting De Nieuwe Brug gaarne bereid een nadere toelichting
bij deze aanvraag te verstrekken.
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