DownTownLeusden, jaarverslag 2019
Organisatie
DownTownLeusden is opgericht om verbinding te leggen tussen mensen met een verstandelijke
beperking en het bedrijfsleven. We willen graag met elkaar komen tot een inclusieve samenleving.
Dit doen we door de zichtbaarheid van de doelgroep te vergroten. Graag realiseren we passende
werkplekken en dagbestedingsplekken voor hen.
Het bestuur wordt gevormd door:
Ilse Vasterman - voorzitter
Pauline van den Brink - secretaris
Harmen van Zwol - penningmeester
Karolien Pouwels - bestuurslid
Ron Verhoeve - bestuurslid
Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd. Daarnaast zijn er nog veel afstemming overleggen
geweest rond alle activiteiten.
Op 21 maart organiseerden wij een netwerkborrel; om ons 1-jarig bestaan te vieren en als bedankje
naar de vrijwilligers en alle bedrijven en organisaties die ons werk steunen. Er werd een prachtige
pagina aan gewijd in het AD. We zijn blij met alle enthousiasme dat we in Leusden rond onze missie
ontmoeten.

Sprokkelstage, ons uithangbord
In het voorjaar ging de gewone Sprokkelstagedag niet door, omdat de school het Beekdal (voorheen
Emma en Van Voorthuyzenschool) weer verhuisde van Leusden naar Amersfoort. Al genoeg drukte
voor de leerlingen dus.
Daarom organiseerden we op 4 juli een speciale Horecasprokkel. 20 jongeren met een verstandelijke
beperking mochten bij een bedrijf in de Horeca aan het werk van 17 tot 20 uur. Dit keer in Leusden
en in Amersfoort. Waarmee we ook tegemoet kwamen aan een wens van de horeca; zij wilden graag
een keer meedoen maar de normale Sprokkelstage tijden zijn voor hen niet handig. Het was een
mooie ervaring waar zij en de horeca ondernemers van genoten hebben!
In het najaar hadden we wel weer een gewone Sprokkelstagedag, op dinsdag 5 november. 55
kinderen van het Beekdal en 10 cliënten van Abrona mochten stage lopen bij een bedrijf in Leusden
en ook weer een aantal bedrijven in Amersfoort. Opnieuw een groot succes. Dit keer moest een
stevig beroep op onze vrijwilligers worden gedaan want alle kinderen werden met de auto gebracht
en gehaald. Maar met hulp van 22 vrijwilligers verliep dit vlekkeloos.

Inmiddels ligt er een stevig draaiboek voor de Sprokkelstage, dus met overzicht en plezier gaan we op
naar de 5e editie.

Projecten
In 2017 is het Eetwerkcafé in het gemeentehuis van start gegaan, mede na inzet van een aantal
bestuursleden van DownTownLeusden. In de loop van afgelopen jaar bleek dit eetwerkcafé te maken
te krijgen met allerlei strubbelingen en onduidelijkheden. Omdat het voelt als ons petekindje,
hebben de twee bestuursleden Ilse en Pauline zich hierover ontfermd. Zij hebben bij de gemeente en
alle betrokkenen aan de bel getrokken en er zijn veel gesprekken gevoerd om dit weer vlot te
trekken. Pauline heeft heel wat uren in het eetwerkcafé doorgebracht om processen voor de
medewerkers te stroomlijnen en hun werkzaamheden in goede banen te leiden. We hopen dat de
gemeente, Abrona, Futurum en de horecaondernemer dit verder uit kunnen bouwen tot een
succesvol restaurant.
Korfbalclub Antilopen en handbalclub LHV waren al langere tijd op zoek naar samenwerking met
een organisatie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te kunnen zetten. Wij brachten
hen in contact met zorgaanbieder Reinaerde, die veel op dagbestedingsgebied doet in Woudenberg.
Tussen hen werden verdere afspraken gemaakt zodat in 2020 uiteindelijk toch een mooi
dagbestedingsproject bij de sportverenigingen van start kon gaan.

Activiteiten
Onze Leusdense jongeren met een verstandelijke beperking helpen graag mee bij alle activiteiten. Zij
krijgen daarvoor een vergoeding van €5,- per dagdeel. Organisaties kunnen ons steunen door
hiervoor een gift te geven.
Op een zonnige zaterdag in maart hielpen we de poffertjeskraam op het Maximaplein aan meer
omzet.
In april vierde toneelvereniging Culdoto haar 60-jarig bestaan in een aantal optredens. Onze jongeren
werden ingezet om gasten te ontvangen, de kassa te bemensen en champagne uit te delen.
Een aantal zondagmiddagen waren we present bij het Café Chantant voor ouderen; om te helpen en
ook van de muziek te genieten. Sommige middagen vonden plaats in Fort33 en daar mochten onze
18 plussers ook leren bier tappen.
Tweede Paasdag hielpen onze jongeren mee bij het ontbijt voor de Leusdense Rally; vroeg op dit
keer.
Op het schoolvoetbaltoernooi in april werd de inzet van onze jongeren ook gewaardeerd.
Op 15 mei vond het Opera Diner plaats voor een grote groep mensen. Onze jongeren draaiden er hun
hand niet voor om en hielpen vol enthousiasme met het serveren en alle andere voorkomende
zaken.
Schoonheidsspecialiste Dorien gaf 2 jongeren een handmassagetraining. Deze 2 leerlingen mochten
daarna ouderen een handmassage geven. Voor de ouderen een heerlijke manier om te ontspannen
en voor de leerlingen een prachtige manier om te ontdekken hoe fijn het is om dit te doen.

Gecoördineerd door ons DTL bestuurslid Harmen trok een groep medewerkers van AFAS en
leerlingen van het Beekdal een dag samen op. Diverse werkzaamheden in en om de school werden
verricht en medewerkers en leerlingen leerden veel van elkaar, en hebben genoten.
In juli mocht DTL weer helpen bij het dorpsontbijt op de Biezenkamp. Vanwege het slechte weer
verplaatst naar verzorgingshuis 't Hamersveld. Maar dat mocht de pret niet drukken! Veel blije
ouderen, horeca ondernemers en DTL jongeren. Een gezellige ochtend!
Het bedrijventoernooi bij tennisvereniging LTV is een traditie. Fijn dat de DTL jongeren in de
bediening een steentje bij konden dragen om van dit toernooi opnieuw een succes te maken.
Ook bij de jaarlijkse herfstwandeling van de Lions staken de jongelui weer de handen uit de mouwen.
Verkeer regelen, koffie schenken en de afwas :-). Het was een prachtige dag voor een lange
herfstwandeling.
In november de jaarlijkse matchbeurs, dit keer in het Huis van Leusden; onze jongeren stonden
paraat bij het ontbijt.

Netwerk en media
Op 25 april mochten twee bestuursleden bij Omroep Eva vertellen over het werk van
DownTownLeusden.
Verschillende lokale kranten namen nieuws op over onze activiteiten. Zo wordt telkens aandacht
besteed aan de Sprokkelstage en was er een paginagrote bijdrage in het AD over onze netwerkborrel
op 21 maart.
Verder laten wij regelmatig van ons horen op Facebook en Twitter.
Bij verschillende activiteiten helpen onze jongelui in de catering; daarvan wordt in de kranten ook
altijd melding gemaakt. Ook vooraf, bij het uitnodigen door die organisaties, vermelden ze vaak dat
onze jongelui mee zullen helpen. We zijn altijd weer blij met die reclame.
We hebben veel netwerkgesprekken gevoerd.
Met initiatieven in de regio om van hen te horen hoe zij de dagbesteding oppakken.
Met zorginstellingen om te verkennen wat zij en hun cliënten voor ons in Leusden kunnen doen. En
welke mogelijkheden er zijn om jongeren hier in Leusden te begeleiden. Zo hebben we verschillende
mensen gesproken van Abrona, Reinaerde en ’s HeerenLoo.
Met Jobstart zijn verkennende gesprekken gevoerd om in Leusden een project op te starten.
Aangezien hun doelgroep toch iets anders is dan die van ons, hebben we het eerst bij een
kennismaking gelaten.

Toekomst
Wij willen onze doelgroep, de mensen met een verstandelijke beperking, zichtbaarder laten zijn in de
samenleving. Zij hebben wat bij te dragen. De jongeren onder hen werken met veel plezier mee bij
evenementen. Langzamerhand worden meer kleine vaste stage- of werkplekken gerealiseerd.

Wij gaan als DownTownLeusden ook op zoek naar een locatie om zelf de dagbesteding meer handen
en voeten te geven. Door samen te werken met verschillende partijen kan zoveel, wij zien dat er in
Leusden zeker draagvlak is voor een sociale onderneming.
Voor 2020 hebben we in gedachten een echt eigen Leusdens product te ontwikkelen; met en door
onze jongeren te fabriceren en te verkopen.
En natuurlijk gaan wij door met onze vaste activiteiten: de sprokkelstages en de vrijwillige bijdrage
aan diverse evenementen in Leusden. Hiermee doen we al die jongeren een groot plezier.

Financiën
Stichting DownTownLeusden kan haar werk doen dankzij de steun van giften en fondsen. Daarvan
betalen we o.a. speciale DTL kleding, sjaaltjes, PR middelen en hosting van de website.
Eind december 2018 kregen we de AFAS aanmoedigingsprijs en ontvingen we een donatie van
Stichting Opera Leusden van € 150,-. Het resultaat van 2019 is €- 93,-. Van de eigen middelen van
1.250,00 nemen we 750,- mee voor de begroting van 2020.

Contactgegevens:
downtownleusden@gmail.com
Backenhagen 22 3831 BR Leusden
IBAN NL 86 RABO 0329 102 338
RSIN/fiscaal nummer 858621149
Kamer van Koophandel nummer 71202897
www.downtownleusden.nl

