
De Klup in 2021... anders, 
maar toch dichtbij

Waarom zijn wij er?

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Voor wie zijn wij er?
Voor iedereen met een verstandelijke beperking 
uit Apeldoorn en omstreken die zich in de reguliere 
vrijetijdssector niet thuis voelt.

1 Voor iedereen die aansprekend vrijwilligerswerk 
zoekt en affiniteit heeft met onze deelnemers. 

2 Voor ieder bedrijf of organisatie die zich maatschappelijk betrokken wil 
inzetten voor onze deelnemers.3

In 2021

hadden we

320 unieke 

deelnemers,

waarvan...

... die gemiddeld 

activiteiten per 

week bezochten.170
man

150
vrouw

Door groei in 

activiteiten en een 

wervingscampagne 

kregen we in 2021

11 nieuwe vrijwilligers

2021: We zijn ontzettend dankbaar dat we in coronatijd toch nog zoveel ondersteuning 

hebben gekregen. Van de Pinguïns on Tour, UPS, ParkNCharge, Stichting Samenspraak, 

Midwinter Marathon, Talens, Rabobank Clubsupport, Handicap.NL, Steven Jansen, 

FAAM, Stichting Voor Elkaar (Univé), Ronde Tafel 25, Stichting MOEd, Apeldoorn rein, 

buurtinitiatief olv Louis Bouwmeester.

In 2021 werkten bij de 
Klup 3 beroepskrachten 
(2fte) en waren 138
vrijwilligers actief, waarvan...

Iedereen heeft recht op dezelfde kansen, ook op het gebied van vrijetijds-
besteding. De Klup zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking 
buiten hun eigen woonomgeving de keuze hebben uit diverse aantrekkelijke 
vrijetijdsmogelijkheden én een plek om andere mensen te ontmoeten. 

Het was een gek jaar. We konden elkaar minder zien. Maar we hebben veel gedaan om op 
andere manieren dichtbij te blijven. En we hebben de tijd gehad om het Kluphuis op te frissen 
en nieuwe plannen te maken. Hieronder vind je een jaarkalender met enkele highlights. 

2 vrijwilligers vierden
dit jaar dat ze 50 jaar 
actief zijn bij ons!

44% van de vrijwilligers
is inmiddels 10 jaar of
langer aan ons verbonden.

Door persoonlijke 

omstandigheden 

hebben 3 vrijwilligers 

afscheid genomen.

De FotografieKlup, waarbij
de burgemeester het foto 
subject was tijdens de start! 

Bootcamp: in samenwerking 
met de Passerel fit worden 
in het Mheenpark. 

JuniorKlup: waardoor kinderen 
weer wekelijks leuke dingen met 
elkaar kunnen doen bij de Klup.

We zijn in 2021 
een aantal nieuwe 
activiteiten gestart...

Samen activiteiten doen, elkaar ontmoeten, vriendschap 
en een ontspannen sfeer waarbij je jezelf kunt zijn, 
is waar het bij ons om draait. Wekelijks zijn er ruim 35 
activiteiten op het gebied van hobby en creativiteit, 
dans en zang, ontmoeting en sport.

De MediaKlup: waarbij 
deelnemers zelf 
KlupTV maken én meer.

55
man

83
vrouw

januari februari maart april

mei juni juli augustus

september oktober november december

1 op 1 wandelen
deelnemers en 
vrijwilligers... 
doen wat kan!

Klup TV special
over werk:

best bekeken
aflevering!

Anders Koningsdag
vieren met Heel 
Apeldoorn thuis

Zichtbaar 
in de buurt

Het ‘Wees weer
welkom Feest’ Eerste aflevering

MediaKlup

Samenwerking
met de Passerel:

BootCamp

Bedrijven
die zich
inzetten 
voor de Klup
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Kluphuis opknappen

Lancering
KlupSpel Vrijwilligers-

campagne

Kluphuis 
weer open!

Club van 
het jaar!


