Beleidsplan Pypskof 2019-2023

Het beleid van stchtng Pypskof is erop gericht mensen met een verstandelijke beperking of
meervoudige handicap passende ontspannings- en recreatemogelijkheden te bieden in de
gemeenten Smallingerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Opsterland. Zonder deze actviteiten
raken ze buiten hun dagactviteiten vaak in een onwenselijk isolement, terwijl de actviteiten ook
kunnen leiden tot verlichtng van de taken van ouders en verzorgers.

Een van de uitgangspunten is dat de actviteiten laagdrempelig zijn. Dat wil zeggen aantrekkelijk voor
een zo groot mogelijke groep, qua inhoud en qua prijs.

Maar onze doelgroep wil ook keuze. Vandaar dat het programma varieert van (volks-)dansen tot
knutselmiddagen, van disco’s tot een recreateweekeinde, van flmavond tot concerten. Zo mogelijk
starten we ieder winterseizoen met een gezamenlijke actviteit, zoals een bootreis, een bezoek aan
een dierentuin, etc etc.

Een gelukkige omstandigheid is dat de doelgroep van Pypskof steeds ouder wordt. Voor ons als
organisate betekent dit dat er wellicht andere actviteiten op touw moeten worden gezet. De hogere
leefijd brengt minder mobiliteit met zich mee, ofwel steeds meer leden van Pypskof zijn
aangewezen op rolstoelgebruik. Dat beperkt hen in hun mogelijkheden, bijvoorbeeld omdat bij
bepaalde concerten slechts een beperkt aantal plaatsen voor rolstoelers beschikbaar is.

De hogere leefijd gaat vaak gepaard met lichamelijke kwalen en dat heef gevolgen voor de
begeleiding door onze vrijwilligers. We zien als bestuur dat zorg rond leden vaak niet meer past bij
het doen van vrijwilligerswerk. Dit betekent of een strengere selecte voor deelname aan bepaalde
actviteiten of het aantrekken van (betaalde) verzorgers bij bepaalde aangelegenheden. In eerste
instante zullen we de woonvormen vragen in bepaalde gevallen extra begeleiding mee te sturen.

Bovenstaande zorgkweste, consequentes en oplossingen zullen de komende jaren veel aandacht
van het bestuur vergen.

Vaststaat dat de belastng van onze vrijwilligers niet groter mag worden. Die belastng is vaak al groot
omdat onze stchtng evenals andere vrijwilligersorganisates krap in de bemensing zit. Het is moeilijk
nieuwe vrijwilligers te werven.

We proberen onze vrijwilligers te binden met prachtg werk en leuke actviteiten, maar ook met
kennisvergrotng en evaluatevergaderingen.

De privacy van leden en vrijwilligers staat – mede ingegeven door nieuwe wetgeving - hoog in het
vaandel van de stchtng. We zijn het jaar 2019 gestart met de invoering van een nieuw
privacyreglement. Medische informate wordt nog slechts gedeeld met die vrijwilligers die belast zijn
met bepaalde actviteiten. Dat is nodig om bij voorbeeld te voorkomen dat leden verkeerd voedsel of
drank nutgen of om te bewerkstelligen dat ze tjdig hun medicijnen innemen.

Verzorgers en bewindvoerders worden daarnaast elk jaar gevraagd toestemming te geven voor het
vrijgeven van foto’s van actviteiten voor (social) media of intern gebruik (jaarverslag). Het bestuur
ziet er nauwletend op toe dat vrijwilligers de privacyregels goed naleven.

Stchtng Pypskof probeert de kosten van zijn actviteiten zo laag mogelijk te houden.

De eigen ledenbijdrage in de kosten van taxivervoer heef volgens het bestuur het maximum bereikt
door de dalende inkomsten van veel leden. Het taxivervoer zal de komende jaren tot hogere kosten
leiden omdat door de vergrijzing steeds vaker rolstoelvervoer nodig zal zijn.

Vervoer en de grotere zorgvraag zullen de komende jaren leiden tot hogere kosten. Een uitdaging
voor het bestuur dat hiervoor bij ongewijzigd beleid ongetwijfeld een extra beroep zal moeten doen
op subsidiënten en sponsors.

