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Beleidsplan Kansplus ASD 2022 

Doelstelling 
KansPlus Asten-Someren-Deurne is een van de afdelingen van de landelijke vereniging KansPlus, het 
belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. In mei 2022 wordt KansPlus Asten-Someren-Deurne een 
zelfstandige vereniging maar maakt wel gebruik van de knowhow van de landelijke koepel KansPlus.  
 
De vereniging KansPlus Asten-Someren-Deurne heeft ten doel: het opkomen voor en ondersteunen van 
verstandelijk gehandicapten en daarmee gelijk gestelde personen, hun netwerk en hun directe omgeving bij 
het behartigen van hun belangen, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. het ontwikkelen van activiteiten en vrijetijdsbesteding; 
b. serviceverlening en informatieverschaffing aan leden en niet leden, al dan niet tegen (dekkende) vergoeding;  
c. belangenbehartiging zowel op individueel als collectief niveau, waarbij zowel de belangen van de 
verstandelijk gehandicapte als van de direct bij diens leven betrokkenen en daarmee gelijk te stellen personen 
het onderwerp van die belangenbehartiging kunnen zijn;  
d. het bevorderen, initiëren en organiseren van contacten en ontmoeting tussen leden, tot wederzijdse 
informatie en steun (lotgenotencontact); het bieden van een beschermde en zorgzame omgeving voor de 
ontmoeting van verstandelijk gehandicapten;  
e. het gevraagd en ongevraagd adviseren van leden en hen te ondersteunen bij hun activiteiten (integrale 
ondersteuning);  
f. het coördineren van activiteiten van leden op plaatselijk en regionaal niveaubelangenbehartiging door 
deelname aan overlegorganen en het initiëren van overleg met overheidsinstanties, zorginstanties en overige 
instanties;  
g. het behartigen van de belangen van de leden op plaatselijk en regionaal niveau, onder meer door samen te 
werken met andere rechtspersonen en/of organisaties die een gelijke of gelijksoortige doelstelling hebben als 
de Vereniging;  
h. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van personen met een verstandelijke handicap;  
i. het regelmatig inventariseren van voorzieningen waaraan de leden behoefte hebben en het bevorderen van 
de realisatie daarvan;  
j. het gebruikmaken van (elektronische) communicatiemiddelen voor het verspreiden van informatie over het 
werkterrein van de Vereniging en de in haar kring bestaande inzichten;  
k. het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of 
nodig worden geacht. 
 
Beloningsbeleid 
Onze vereniging kent geen beloningen. We werken alleen met vrijwilligers die enkel beroep kunnen doen op 
onkostenvergoeding. 
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Beleidsplan 2022-2024 

 
2022 
 
Dit is het eerste jaar dat de vereniging zelfstandig zal worden.  

- We zetten ons met name in om de continuïteit van de vereniging en de activiteiten die we inzetten 
voor onze doelgroep te waarborgen.  

- Daarnaast zullen we ons vrijwilligersbeleid, klachtenbeleid en vertrouwenspersoon organiseren voor 
onze zelfstandige verenging. 

- Belangen behartiging geven we vorm doormiddel van: 
✓ Lokaal WMO raad in asten, Someren 
✓ Regionaal werken we samen met het platform VG 
✓ Landelijk ondersteunen we landelijke KansPlus, waarbij we ondersteunen met kennis en tijd. 

 

 
2023 
        -      We organiseren 2 bijeenkomsten voor familie en naasten met informatie over themasessies. 

- Daarnaast zullen verschillende werkgroepen aandacht geven aan alle geplande activiteiten. 
- Elke maand zal de maandagenda met activiteiten worden verstuurd en gepubliceerd op onze website. 
- Met name in ons werkgebied Deurne proberen we onze activiteiten met deze werkgroep uit te 

breiden.  
 
 
2024 
        - We starten een nieuwe beleidsfase. Samen met de leden proberen we onze koers te bereiken en     
                werken we samen  aan een nieuw beleidsplan (2025-2027). 

- Daarnaast zullen we een nieuwe activiteit ´festival´ opstarten, samen met en voor leden. 
- We organiseren 2 bijeenkomsten voor familie en naasten met informatie over themasessies 

 
 
Donaties 
Voor de continuering van acties zullen we verschillende donateursacties plaatsvinden. Deze worden komende 
periode geconcretiseerd met verschillende vrijwilligers. 
 


