
Beleidsplan  

Inleiding : 

S"ch"ng Twinkel : 

Met deze naam willen we weergeven hoe wij ernaar streven om een twinkeling in de ogen van de 
kinderen te toveren; we willen ze laten schi;eren als een ster. In december 2019 is de s"ch"ng 
opgericht. S"ch"ng Twinkel staat voor ouders van  kinderen met een (meervoudige) beperking. We 
willen dat kinderen met een beperking  deel kunnen nemen aan ac"viteiten die door verschillende 
organisa"es worden gerealiseerd. Het gebeurt nu nog te vaak dat er voor deze kinderen geen 
faciliteiten zijn, zodat ze noodgedwongen al"jd aan de kant staan. De burgerlijke gemeente is zich 
onvoldoende bewust van de hulpvraag van deze kinderen. We willen par"ciperen in besprekingen bij 
gemeenten als er wordt nagedacht over sporthallen/zwembaden/ speeltuinen. Via de 
verbindingsmakelaar worden we hierbij betrokken. 

Verder willen we ouders van deze kinderen met elkaar in contact brengen, zodat ze ervaringen met 
elkaar kunnen uitwisselen en van elkaars exper"se gebruik kunnen maken. 

Tevens willen we jaarlijks een evenement organiseren waar broertjes en zusjes extra in het zonnetje 
worden gezet, omdat ze toch wel meer moeten inleveren aan aandacht van ouders. 

Doelstelling: 

• S"muleren en (financieel) ondersteunen van ini"a"even die de par"cipa"e en/of integra"e in 
de lokale samenleving beogen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische 
ziekte 

• S"muleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van ini"a"even ten behoeve van 
lotgenoten bijeenkomsten/ ac"viteiten voor de ouders, broers en zussen van kinderen/
jongeren met een handicap en/of chronische ziekte in de lokale samenleving 

• S"muleren en (financieel) ondersteunen en/ of organiseren van ini"a"even ten behoeve van 
het gehele gezin van het kind/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte. 

• Het bewustmaken van de lokale gemeenschap van de behoePen en de mogelijkheden van 
par"cipa"e en integra"e van bovenstaande doelgroepen 

• Het bevorderen van gelijke kansen 
• Het tegengaan van isolement van bovenstaande doelgroepen 

Voor 2020 zijn de ini.a.even: 

• Meepraten over de inrich"ng van het zwembad in Ermelo en Harderwijk 

• Opze;en van website 

• Starten met een muziek-ac"viteit 

• Aandacht vragen voor sportac"viteiten 



• Wandelingen organiseren voor onderlinge uitwisseling door ouders 

• Informa"e-avond over PGB 

• Muziekevenement voor “brusjes” 

Vanwege de beperkingen door corona-maatregelen, zijn we nog niet ver gekomen met onze 
ini"a"even; we nemen een aantal van deze ac"viteiten mee naar 2021. 

Missie : 

In de lokale samenleving zijn nog veel drempels en is het niet vanzelfsprekend of mogelijk dat 
kinderen/jongeren met een beperking en/of chronische ziekte mee kunnen doen aan ac"viteiten. 
Ac"viteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welbevinden en de par"cipa"e van deze 
groep kinderen. 

Visie: 

Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook deze kinderen en jongeren 
mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefac"viteiten. Ook voor broers en zussen ( brussen) willen 
we mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen en hen laten ervaren dat ze zich niet 
alleen in deze situa"e bevinden. Voor de ouders organiseren we lotgenotencontact momenten. 

Strategie: 

Door middel van facebook en website willen we de ouders informeren over de ac"viteiten die 
gepland zijn. We vragen aandacht  voor onze s"ch"ng in de lokale kranten. We willen ouders ook 
graag doorverwijzen naar instan"es die sport en beweging of muziek aanbieden, dus een soort 
doorgeefluik zijn. 

Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per 5 a 6 weken; hiervan wordt een verslag gemaakt. 

Financiën  

De s"ch"ng ontvangt subsidie van de gemeente. Daarnaast vragen we een (kleine) bijdrage voor de 
ac"viteiten. We willen ook zoveel mogelijk par"ciperen bij ini"a"even die voor kinderen worden 
georganiseerd door sportscholen/instellingen voor kinderen met een beperking, waar vaak een 
geringe vergoeding voor wordt gevraagd. 


