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Betreft: uitnodiging bijeenkomst verenigingen en (jeugd)zorg 
Zevenhuizen 
 
Zuidplas, 19 januari 2015 
 
Geachte besturen van verenigingen,  
 
Wellicht zonder dat u zich er zelf bewust van bent, zorgt u ervoor dat 
kinderen op 'het goede pad' blijven of dat ouderen niet in eenzaamheid 
belanden. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de grote waarde die uw 
vereniging heeft voor de (jeugd)zorg in Zuidplas. Maar heeft u voldoende 
kennis, vaardigheden en middelen om op een ontspannen wijze met deze 
doelgroep binnen uw vereniging om te gaan? Zo vragen bijvoorbeeld 
autisme en beginnende dementie extra energie en vaardigheden. 
 
Tijd en plaats 
We zouden graag met u van gedachten willen wisselen over uw ervaringen 
hiermee. Daarom nodigen wij u hartelijk uit om hierover met ons, en andere 
raadsleden van  de gemeente Zuidplas, het gesprek aan te gaan. 
 
Datum:  25 februari 2015, 20.00–22.00 uur (inloop 19.30 uur) 
Locatie: Vogelvereniging Zang en Kleur   
Adres:  Nijverheidscentrum 52, 2761 JP Zevenhuizen 
 
Thema 
We denken dat uw verenigingen een grote bijdrage leveren aan het welzijn 
van inwoners van Zevenhuizen.  Daarover willen we het met u hebben en 
over wat u nodig heeft om dit nog verder te versterken. 
Het thema van deze bijeenkomst is daarom “de grote bijdrage die 
verenigingen leveren aan de (jeugd)zorg in Zevenhuizen, en hoe de politiek 
en de verenigingen hierin samen kunnen werken ”.  Ook verenigingen uit de 
andere dorpen zijn welkom. 
 
Ervaringsdeskundigen 
Daarvoor hebben we Rotterdam Sport Support uitgenodigd. Deze 
organisatie is al jaren actief om sportclubs te ondersteunen om kinderen die 
meer begeleiding nodig hebben binnen de vereniging te houden. 
Ook Margré van Gestel zal aanwezig zijn. Als muziekpedagoge werkt ze 
met jongeren in alle leeftijden en geeft ze muziekles aan demente ouderen, 
waarbij ook 0-4 jarigen betrokken zijn. 
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Het aansluiten bij kinderen en ouderen met specifieke ontwikkeling en/of 
beperking vraagt om kennis en vaardigheden. Dan blijven leden met plezier 
komen. Margré van Gestel en Rotterdam Sportsupport zullen over hun 
ervaringen vertellen. 
 
Naast alle verenigingen in Zevenhuizen nodigen we ook het wijkteam, 
ZieZoZuidplas uit en Stichting Jeugdwerk Zuidplas uit. 
 
Toelichting 
Vanaf de verkiezingen is PvdA-GL Zuidplas actief om vooral ook aan 
inwoners te vragen wat voor hen belangrijk is bij de grote veranderingen die 
er op het gebied van zorg ingezet zijn. Voor Zevenhuizen hebben D66 en 
PvdA/GroenLinks de krachten gebundeld. Het is een gezamenlijk thema. 
Er verandert veel in zorg en welzijn en verenigingen kunnen daar een hele 
positieve rol bij hebben. Je wilt wel dat  het echt passend is voor 
Zevenhuizen. 
 
We zijn dus erg benieuwd naar wat er vooral goed gaat en versterkt wordt of 
kan worden door het verenigingsleven en welke speciale aandacht daarbij 
nodig is. 
 
Onze ervaring uit andere bijeenkomsten is dat het als prettig ervaren wordt 
om hier in alle rust over te spreken, waardoor er goede ideeën opborrelen 
en je van elkaar weet hoe het er aan toegaat. Daarnaast levert het soms 
directe verbeteringen op en soms zaken om verder uit te werken in de 
komende tijd. 
 
We horen graag of u die avond kunt komen met enkele (bestuurs)leden. U 
kunt zich opgeven bij Joke van Gelderen. Mail jokevgelderen@ziggo.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joop Huson, D66,   
Geertien Pols, Joke van Gelderen, Jacques Bovens en Pieter Beeldman, 
PvdA/GroenLinks 


