
 

 

 
 
 
 
 

 
  

Vergaderingen 

Het bestuur heeft 8 keer 

vergaderd. 

Op 21 maart is de Stichting 

formeel opgericht bij 

Notariskantoor Nysingh in 

Apeldoorn 

DownTownLeusden is 

ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel en is een 

Algemeen Nut Beogende 

Instelling. 

Deelname evenementen 

Dorpsfeestontbijt 6 jongeren 

Opera 8 jongeren 

Opera 9 jongeren 

Dag van de aangepaste sport 2 

jongeren 

Herfstwandeling Lions 5 jongeren 

Matchbeurs – 4 matches gemaakt 

Sprokkelstagedagen 

12 juni – 65 stageplekken 

Deelname door 70 leerlingen van de Emma- en Van 

Voorthuijsenscholen en 5 cliënten van Abrona 

8 november – 60 stageplekken 

Deelname door 65 leerlingen van de Emma- en Van 

Voorthuijsenscholen 

De stageplekken werden geboden door gemeente, 

winkeliers, ondernemers, scholen, kinderdagverblijven 

enzovoort uit met name Leusden. 

Vrijwilligers 

25 vrijwilligers bij 

de stagedagen 

2-5 vrijwilligers per 

keer  bij de overige 

activiteiten 

DownTownLeusden in 2018 

Jaarverslag 

Doel 

DownTownLeusden is opgericht door Leusdenaren 

voor Leusdenaren. Wij willen mensen met een 

verstandelijke beperking een plaats geven in de 

samenleving. Dit doen wij door het zoeken van 

stage- en werkplekken, het organiseren van de 

Sprokkelstagedag, facilitaire ondersteuning bij 

grote evenementen en verbindingen leggen tussen 

sociale initiatieven en zorgaanbieders.  

Een inclusieve samenleving maak je met elkaar! 



 

 

 

Bestuur 

Het bestuur van DownTownLeusden 

bestaat uit Ilse Vasterman (voorzitter), 

Pauline van den Brink (secretaris), 

Harmen van Zwol (penningmeester), 

Ron Verhoeve en Karolien Pouwels. Het 

bestuur zet zich op vrijwillige basis in 

voor DTL. Zij ontvangen geen beloning 

of onkostenvergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

Bedrijfsbezoeken en presentaties 

Bezoek aan alle deelnemende bedrijven van de 

sprokkelstagedagen. 

Wiebelwerf en Fort33 

Presentatie gegeven aan de BedrijvenKring Leusden, 

aan de Leusdense Ondernemers Federatie en aan de 

Lions 

Bezoek aan Downeys in Amersfoort 

Bezoek aan Atelier De Zwaan in Gouda 

33vanLeusden 

Prijzen/Nominaties 

Genomineerd voor de INC Award 

Ontvangen de AFAS 

aanmoedigingsprijs 

Ontvangen 

giften 

Gift van het Van 

Muijsenberg Fonds 

Gift van de 

Lionsclub Leusden 

Gift AFAS 

aanmoedigingsprijs 

Giften van 

particulieren 

Contacten met zorgaanbieders 

Lariks 

Futurum 

Match and Work 

Abrona 

Reinaerde 

In het Nieuws 

DownTownLeusden heeft een eigen website en is te 

vinden op Twitter en Facebook. 

Over initiatieven van de Stichting wordt regelmatig 

geschreven in de LeusderKrant of de Amersfoortse 

Courant. Ook hebben RTV Utrecht en Omroep Eva 

verslag gedaan van een Sprokkelstagedag. 

Gewoon als het kan, anders als het moet! 


