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Woord van de voorzitter
Het jaar 2013 was een jaar dat in het teken stond van ‘uitbreiding’.
Uitbreiden in de vorm van het contacten leggen en maken.
De Scootmobieldag is uitgebreid met nog een dag, de tweede woensdag van oktober.
De ScoZu groep is druk met de voorbereiding van het uitbreiden van de activiteiten.
Er zijn veranderingen binnen de samenstelling van het bestuur.
Dick Brouwer heeft i.v.m. zijn gezondheid zich niet meer herkiesbaar gesteld.
Jan Meessen heeft in oktober bedankt als penningmeester.
Wij waren heel blij dat Erik Rossel deze taak op zich wilde nemen. Wij danken de heren
Brouwer en Meessen voor de tijd en inzet die ze hebben gegeven aan de stichting.
Wij zijn erg creatief geweest met het werven van sponsoren en donateurs, in de
toekomst moeten wij ons daar continue mee bezig houden om het voortbestaan van de
stichting te waarborgen.
Het bestuur en vrijwilligers van de stichting hebben in het voorjaar de toegankelijkheid
van het openlucht museum in Arnhem getoetst. Het was een leerzaam en een gezellig
uitje voor ons allen, met dank aan ZBG voor het sponsoren van het project.
Wij blijven betrokken bij projecten van de gemeente, zoals wonen met een plus.
Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning heeft dit jaar grote sprongen gemaakt met
het uitbreiden van het netwerk en het aantal leden.
Het bestuur vond het een succesvol jaar, we hebben allemaal heel veel gedaan en
iedereen heeft zich ingezet, waarvoor onze dank.
Als stichting blijven wij alert op het beleid van de gemeente betreffende onze doelgroep.
De samenwerking met diverse organisaties zoals: ZorgBelang Gelderland, Stichting
PerspectiefZutphen, Dorpsraad Warnsveld, de gezamenlijk ouderenbonden, Sutfene,
Sensire en plaatselijke organisaties, blijft van groot belang.
Alle leden van de stichting hebben op hun gebied een training gevolgd om zo onze
adviezen en inzet nog meer te verbeteren.
De samenwerking met de gemeente is erg goed en er is regelmatig overleg met de
diverse ambtenaren, daardoor houden wij elkaar goed op de hoogte.
Wij gaan de activiteiten met dezelfde inzet voortzetten in 2014 en zien onze toekomst en
die van onze doelgroep met vertrouwen tegemoet.
Voorzitter, Connie van der Tuin
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Samenstelling Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
In 2013 was de samenstelling als volgt:

Connie van der Tuin

Voorzitter
Commissie Wmo
Commissie P.R.
Commissie scootmobieldag
Voorzitter PMO

Dick Brouwer

Ervaringsdeskundige
Commissie scootmobieldag
Commissie Wmo

Henk Hartemink

1ste secretaris
Commissie toegankelijkheid
Algemene leiding op kantoor
Commissie scootmobieldag

Han Hartman

Ervaringsdeskundige
Commissie toegankelijkheid

Carla Mak

Commissie toegankelijkheid
Commissie Wmo
Commissie scootmobieldag

Erik Rossel

2de secretaris m.i.v. oktober 2013 1ste penningmeester
Commissie P.R.
Commissie Wmo
Secretaris PMO
Commissie ScoZu

Jan Meessen

1ste Penningmeester t/m oktober 2013
Commissie P.R.
Commissie ScoZu

Martie Brummelman

2de penningmeester
Commissie Wmo
Commissie PMO
Commissie toegankelijkheid

Esther Verbruggen

Commissie ScoZu
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Activiteiten van de stichting

Wij hebben 10 keer vergaderd. De werkgroepen hebben daarnaast nog diverse keren
vergaderd om zo tot adviezen en activiteiten te komen.
Door de stichting werden de volgende projecten in 2013 gerealiseerd:
-

2 scootmobiel instructiedagen
ScoZu groep
Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Toegankelijkheid vroeger en nu

De activiteiten waar wij als stichting bij betrokken waren in 2013:
-

Advisering op diverse bouwplannen
Herinrichting IJsselkade
Bezoeken vergaderingen met ZorgBelang Gelderland
Aanwezig bij de commissie- en forumvergaderingen
‘ Aandacht voor iedereen’
Transities naar de gemeente
Lokaal gezondheidsbeleid
wonen met een plus
advies betreft de transities het sociale domein
advies betreffende hulpmiddelen Wmo
Werkbezoek Welzorg Apeldoorn

Overige activiteiten waren:
De stichting heeft als gesprekspartner mee gewerkt bij een bijeenkomst van Spectrum
over wijkteams.
De Voorzitter heeft in de jury gezeten van de DoeMee award 2013.
Wij hebben mee gewerkt aan de ontwikkeling van een uitbreiding set
“Chronisch zieken “van het steekje los spel. Deze is tevens getest door onze
bestuursleden en een aantal vrijwilligers.
Wij hebben met alle bestuursleden en een aantal vrijwilligers de toegankelijkheid van het
Openlucht museum te Arnhem getoetst. Het project “Toegankelijkheid vroeger en nu”,
hebben wij in een boekje samen gevat en staat op onze website.(platformgcz.com).
Wij hebben mee gewerkt aan de toekomst visie van de gemeente Zutphen.
Leden van ons bestuur hebben mee gewerkt aan de toegankelijkheid van de website van
stichting PerspectiefZutphen.

De stichting kan nog heel goed nieuwe leden gebruiken om ons team te versterken. De
werkzaamheden zijn zeer divers, van administratie tot
uitvoerende taken.
Neem contact op met ons als u dit aanspreekt.
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Verslag van de secretaris
2013 was weer een druk jaar voor het team dat de administratie van onze stichting doet.
De extra Scootmobieldag in oktober leverde ook weer extra administratief werk op.
Gelukkig mogen we nog steeds gebruik maken van onze kantoor en vergaderruimte bij
2Switch zodat we de zaken goed kunnen organiseren.
De volgende werkzaamheden vinden op ons kantoor plaats:
- Uitnodigingen en andere stukken voor vergaderingen verzenden, dit betreft 10
bestuursvergaderingen en 5 vergaderingen van het PMO en enkele vergaderingen ten
behoeve van de Scootmobieldag en Scozu.
- Notuleren van deze vergaderingen en uitwerken notulen en verzenden.
- Verwerken van post en e-mail van de stichting en het PMO en onderbrengen in
een administratiesysteem.
- Beantwoorden van post en e-mail.
- Regelen van bijwonen vergaderingen en symposia en cursussen door de leden.
- Verwerken van de verslagen van leden.
- Contacten onderhouden met andere organisaties.
- Relevante stukken van de stichting en het PMO onderbrengen in het archief.
- Bijhouden van de administratie van de scootmobielgroep Scozu.
- Verder is er meegewerkt aan het organiseren van de bijeenkomsten over
zelfredzaamheid.
In 2013 zijn er geen investeringen gedaan in kantoor apparatuur omdat de bestaande
inrichting nog voldoet.
We denken dat we ook in het nieuwe jaar weer voor een goede administratie en
organisatie kunnen zorgen voor de stichting alsmede voor het PMO.
Secretaris; Henk Hartemink
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Verslag van de penningmeester
Het jaar 2013 was een jaar van wisselingen bij de functie van penningmeester.
Van 01 januari 2013 tot en met 17 oktober 2013 vervulde Jan Meessen de functie van
penningmeester. Helaas heeft hij zijn functie weer neergelegd waarna ik de
werkzaamheden van de penningmeester heb overgenomen.
De Stichting bedankt Jan Meessen voor de periode dat hij penningmeester was.
Verder was het jaar 2013 een jaar van “uitbreiding” voor de Stichting.
Een uitbreiding kost zoals altijd geld. Gelukkig kon de Stichting dit met behulp van
sponsoren en donateurs voor bijna 100 procent financieren.
Diverse vrijwilligers binnen de SPGCZ hebben hiervoor dan ook heel veel werk verzet
om dit voor elkaar te krijgen.
Wij willen de donateurs en de sponsoren dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage
om de Stichting draaiende te houden. Hierdoor konden we met een heel klein negatief
saldo afsluiten.
In het bijzonder danken wij 2Switch voor het gratis ter beschikking stellen van
kantoorruimte en sinds enkele maanden een vergaderruimte.
De Stichting is hier ontzettend blij mee.
Verder danken wij VVN afd. Zutphen voor hun bijdrage, want zonder deze bijdrage kon
de scootmobieldag in april en nu voor het eerst ook in oktober niet gehouden worden.
De gemeente Zutphen heeft beloofd om een reiskostenvergoeding uit te keren aan de
Coördinatie Commissie van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning.
De bedoeling is om dit bedrag in het jaar 2014 te ontvangen.
Daarnaast heeft de Stichting een kleine subsidie ontvangen van de gemeente Zutphen
voor het draaiende houden van de ScoZu.
Van Zorgbelang Gelderland ontvingen wij gelden in 2012 om een tweetal activiteiten in
2013 mogelijk te maken. Het eerste was het drukken van flyers ten behoeve van de
naamsbekendheid van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning.
Het tweede was het toegankelijkheidsonderzoek “Vroeger en nu” in het Openlucht
Museum.
Verder bedanken wij de Graafschapsloge/Odd Fellows en het Skanfonds en Het
Paramedisch Centrum Zutphen voor hun bijdragen.
En tot slot bedanken wij Jumbo Leesten voor hun emballagedonatie.
Het jaar 2014 zal weer een pittig jaar worden met veel activiteiten.
Hierdoor heeft de begroting voor 2014 nog een negatief saldo.
Daarom moeten wij in 2014 actief op zoek gaan naar nieuwe sponsoren en donateurs.
Hopelijk kunnen we het jaar dan met een positief saldo afsluiten.
Penningmeester; Erik Rossel

8

Sponsoren en donateurs
Om ons werk voort te kunnen zetten en om het voortbestaan van de stichting te
waarborgen, hebben wij sponsoren en donateurs hard nodig.
In 2013 kregen wij de volgende donaties van sponsoren en donateurs:
-

-

-

2Switch heeft kantoor en vergaderruimte beschikbaar gesteld
Gemeente Zutphen een bijdrage voor het organiseren van de
van de diverse scootmobiel activiteiten.
VVN voor het organiseren van de Scootmobielinstructiedag
Diverse donateurs boden een bijdrage aan ter ondersteuning van
ons werk
Jeroen van der Tuin en Jason Jeffers hebben bijgedragen aan het
onderhouden van de website www.platformgcz.com
Het Skanfonds heeft het mogelijk gemaakt dat de leden van ScoZu
geen eigenbijdrage hoefden te betalen.
Via ZBG is het mogelijk gemaakt dat wij de toegankelijkheid van
toen en nu konden toetsen in het Openlucht museum te Arnhem.
Via ZBG is het mogelijk gemaakt om flyers te drukken voor PMO.
Via de Zutphense Uitdaging hebben wij van Sutfene leuke attenties
gekregen om uit te delen aan de deelnemers van ScoZu
Via de Zutphense Uitdaging hebben wij een toezegging gekregen
voor een administratieve ondersteuning, om zo de taken van de
secretaris te verlichten.
De Zutphense Uitdaging heeft de deelnemers van ScoZu bij de start
van de eerste tocht getrakteerd op koffie met appelgebak in het
Volkshuis.
de Graafschapsloge/Odd Fellows gaf een bijdrage.
Het Paramedisch Centrum Zutphen heeft een donatie overgemaakt.
Jumbo Leesten gaf de opbrengst van de emballagedonatie van een
periode.

De stichting draait op vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Mocht u ons een warm hart
toe dragen dan is uw bijdrage van harte welkom. Het stelt ons in de mogelijkheid om
onze projecten uit te voeren en veel mensen tevreden te stellen.
Wij danken onze sponsoren en donateurs van het afgelopen jaar voor hun bijdrage en
hopen de komende jaren weer op hen te mogen rekenen.
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Jaarwerkplan 2014/2015
Vanaf april zal de scootmobielgroep ScoZu weer starten met hun maandelijkse
toertochten door de omgeving van Zutphen. Dit zal worden uitgebreid naar twee maal in
de maand, dankzij Sutfene waar wij gebruik mogen maken van de ruimte in het Bornhof.
Wij maken een mooie start voor deze groep door middel van een high tea.
Bij slecht weer zal de groep binnen activiteiten doen in het Bornhof aan de
Hobbemakade.
Wij blijven samen werken en trainingen volgen van ZorgBelang Gelderland.
De Scootmobieldag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij het gehele jaar mee
bezig zijn. In 2014 zal de deelname gratis zijn en dit zal twee maal per jaar plaats vinden
op de tweede woensdag van april en de derde woensdag van oktober. Beide keren op
locatie van het Bornhof aan de Hobbemakade.
Het PMO zal elke 2 maanden vergaderen en blijft de gemeente en andere organisaties
van advies voorzien.
De toegankelijkheid commissie blijft het hele jaar door bouwtekeningen beoordelen van
aanvragen voor een bouwvergunning bij de gemeente, als het onze doelgroep betreft.
De commissie P.R. zal de website up to date houden en alle P.R. activiteiten zoals
sponsoren en donateurs werven blijven voortzetten.
Het bestuur zal gedurende het gehele jaar contacten onderhouden met de gemeente,
Stichting PerspectiefZutphen en andere organisaties die van belang zijn voor onze
doelgroep.
.
Andere activiteiten waarmee we ons bezig gaan houden zijn:
Invaliden parkeerplaatsen
Adviseren aan de gemeente over de Toegankelijkheid in
de breedste zin
Wijken Waterkwartier, Noorderhaven en Noordveen
Eventueel uitnodiging betrokken wethouders
Adviseren op nieuwbouwplannen van woningen betreffende de
toegankelijkheid
Maatschappelijke stages aanbieden via Perspectief Zutphen
Contacten met Perspectief Zutphen
Het Wmo-loket
Advisering gemeente over beleid Wmo en gezondheid
Scootmobiel instructie dag 3de woensdag in april en de 2de van
oktober.
Scozu groep die 2 maal per maand bij elkaar komen.
Toegankelijkheidsonderzoeken
Advisering over de drie transities, van AWBZ naar Wmo, Jeugd en
de Participatiewet.
Wonen met een plus.
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Commissie toegankelijkheid
Het doel van de Stichting is onder meer om de toegankelijkheid van de bebouwde
omgeving voor mensen met een beperking zo veel mogelijk te bevorderen.
Daarom onderzoekt de commissie hoe toegankelijk de bestaande omgeving is en
adviseert over verbeteringen.
Bij nieuwbouw of herinrichting bekijkt de commissie de plannen en adviseert zo nodig
over verbeteringen van de toegankelijkheid.
Deelname aan klankbordgroepen en inspraakprocedures behoren ook tot de
mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren.
In 2013 heeft de commissie de volgende adviezen gegeven;
- advies voor de herinrichting van het BerkelWijnhofpark.
- het bouwen van 22 energieneutrale woningen in leesten.
- aanvraag omgevingsvergunning 20130149 voor 27 appartementen Oranjelaan
- oversteekplaats Van der Capellenlaan bij de Polbeek.
- advies met eisen en aandachtpunten voor een looproutekaart van de gemeente.
- deelname aan een projectgroep over “wonen met een plus”.
- deelname aan klankbordgroep voor de Woonvisie van de gemeente.
- deelname aan klankbordgroep voor de herinrichting van de IJsselkade.
- deelname aan een schouw van de aanlooproutes naar winkelcentrum De Brink.
Op 27 april is in het Openluchtmuseum in Arnhem het project “toegankelijkheid vroeger
en nu” gehouden, hierbij waren alle bestuursleden en enkele vrijwilligers betrokken.
Het was erg interessant om te zien hoe vroeger de situatie was voor mensen met een
beperking, van dit project is een afzonderlijk rapport gemaakt dat van onze website de
downloaden is.
In 2014 gaan we verder met het bevorderen van de toegankelijkheid in de gemeente
Zutphen door overal waar het nuttig kan zijn adviezen te geven.
Verder zullen we weer van alle inspraakmogelijkheden gebruik gaan maken.
Ook bij bouwaanvragen blijven we adviezen geven.
Wij hopen dat de samenwerking met de gemeente het komende jaar weer even goed zal
zijn als in 2013.
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Commissie scootmobieldag
Op de derde woensdag in april was er weer de jaarlijkse scootmobieldag. Dit jaar gingen
de uitnodigingen via de gemeente naar die personen die voor het eerst een scootmobiel
toegewezen kregen. In april was de locatie Sint Elisabeth en het was voor het eerst dat
wij in oktober naar het Bornhof aan de Hobbemakade gingen. Dit is ons zeer goed
bevallen. De hindernisbaan kon in het atrium. Dit heeft als voordeel, mocht het slecht
weer zijn dan kan het alsnog door gaan. Er waren 33 deelnemers.
De deelnemers waren over het algemeen erg tevreden over de dag en gingen met een
certificaat naar huis. Dit jaar was het Dalton college en het Isendoorn college erbij
betrokken vanuit de maatschappelijke stage. Hier aan namen 35 leerlingen deel.
De werkgroep is in november weer bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op april
2014. Via stichting PerspectiefZutphen zal de maatschappelijke stage geregeld worden.
De deelnemers werden 1 op 1 begeleid gedurende de hele middag. Dit werd als zeer
prettig ervaren door de scootmobiel bestuurders en de leerlingen.

De organisatie is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zutphen.
Alle betrokkenen zijn in 2014 weer aanwezig en willen graag meewerken.
De commissie is 4 maal bij elkaar geweest dit jaar.
De commissie is samengesteld uit de volgende organisaties:
Veilig Verkeer Nederland afd. Zutphen
EHBO
Schoonenberg Hoorcomfort specialist
Pearle opticiens
De ergotherapeuten van Sutfene
Welzorg Deventer
Sutfene ( Sint Elisabeth) en (Bornhof)
Schuurman Schoenen
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Commissie ScoZu
ScoZu is een groep enthousiaste scootmobielrijders die in de zomermaanden een keer
per maand een gezamenlijke toertocht houden door de omgeving van Zutphen.
De tochten worden iedere maand op de tweede woensdag gehouden.
Vertrekpunt van de tochten was telkens bij De Lunette aan de Coehoornsingel.
De commissie ScoZu zet de tochten uit en zorgt voor begeleiding tijdens de tocht.
Dit jaar is de commissie voor het eerst door enkele fietsers ondersteunt bij de
begeleiding van de tochten.
De volgende tochten werden in 2013 gemaakt:
24 april, tocht richting Vorden.
8 mei, tocht richting Eefde en via de ooievaarsnesten naar Gorssel en Joppe.
12 juni, tocht richting Brummen, Broek, Hall, Voorstonden.
10 juli, tocht richting Voorst en Bussloo.
14 augustus, tocht richting Eefde, Harfsen en Almen.
11 september, tocht richting Cortenoever en met de pont naar Bronkhorst.
Halverwege de tochten werd een rustpauze ingelast bij een restaurant voor het nuttigen
van koffie of thee.
Voorafgaand aan de eerste tocht werd er in het Volkshuis koffie met appelgebak
genuttigd dat werd aangeboden door de Zutphense Uitdaging.
Op sommige tochten werden de deelnemers onderweg overvallen door een regenbui
maar de regenkleding behoort tot de standaarduitrusting en de deelnemers laten zich
hierdoor niet ontmoedigen.
Op een tocht kon er bij een boerderij onderweg wat lekkernijen gekocht worden.
De deelnemers waren heel blij met de tochten van dit jaar en kijken uit naar volgend jaar.
Ook veel dank voor de fietsbegeleiders die een geweldige steun zijn geweest voor de
commissie.
Op de eerste tocht kreeg Wim Kanters een cadeaubon als bedankje voor zijn werk als
reisleider in voorgaande jaren, helaas is hij op 20 juni overleden.
Wegens het succes van de scootmobielclub zijn er nieuwe toekomstplannen om buiten
het rijden op de scootmobiel ook iets te organiseren in winterperiodes en indien het
slecht weer is in de zomer.
Dit zal dan ook op de woensdagen zijn in het nieuwe Bornhof aan de Hobbemakade.
Hierbij denken we aan creatief bezig zijn, films kijken, spelletjes of zo maar gezellig
samen zijn.
Dit wordt verder uitgewerkt, iedereen die meedenkt is welkom.
We vinden het fijn dat we van de locatie gebruik mogen maken.
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Commissie Wmo
De leden van deze commissie hebben naast het vergaderen met het Platform
Maatschappelijke Ondersteuning tevens samen overleg gehad over adviezen die naar
de gemeente moesten. Dit waren o.a. over de aanbesteding hulpmiddelen, lokaal
gezondheidsbeleid, visiestuk sociaal domein en over de transities.

Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Leden van het PMO zijn:
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken,MEE,Cr-raad MEE, Zozijn,
Tactus, Cr-raad Het Plein, GGNet,Familieraad GGNet, SBOZW, R.P.V. Zutphen e.o,
Sensire,Wijkteam Noordveen,Longfonds, ’s Heerenloo, Humanitas-DMH.
PMO heeft in 2013 vijf maal vergaderd en heeft gesprekken en bijeenkomsten
bijgewoond over de transities van de gemeenten Zutphen en Lochem.
Een coördinatiecommissie draagt zorg voor de agenda, de uitnodigingen, verzamelen
van advies en adviesaanvragen doormailen. De Leden van de CC treden namens het
PMO naar buiten.
Wij hebben ons gepresenteerd aan de gemeenteraad aan de hand van een powerpoint,
dit is goed ontvangen.
Na een aantal vragen van raadsleden o.a. over hoe wij aan een budget komen en of de
gemeente ons hierin ondersteund, moesten wij antwoorden dat de gemaakte kosten uit
onze eigen portemonnee betaald worden. Dit viel niet in goede aarde en daarom is er
actie ondernomen door de raad.
Het resultaat is dat de reiskosten van de leden van de CC nu worden vergoed.
Na aanleiding van de (O)GGZ spiegel Zutphen 2012 is er overleg geweest met de
wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente. Wij zijn in overleg geweest met
het Plein over de Schulddienstverlening en zijn samen met andere organisaties tot een
goede uitkomst gekomen.
Het PMO heeft 4 bijeenkomsten gehouden over ‘zelfredzaamheid nu en in de toekomst’
Waarbij er met iets meer dan 100 personen is gesproken met behulp van
gespreksleiders. Deze gespreksleiders hebben een training gevolgd van ZBG.
De uitkomsten zijn gebruikt bij het advies aan de gemeente over de transities.
Het PMO heeft in 2013 geadviseerd op aanbesteding hulpmiddelen, lokaal
gezondheidsbeleid, visiestuk sociaal domein en over de transities.
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Commissie P.R.
De P.R.-Commissie is in 2013 vooral bezig geweest met de toekomst van de SPGCZ.
Door middel van sponsoring en donaties hoopt de stichting op deze manieren aan
inkomsten te komen.
De commissie heeft meerdere potentiële sponsors aangeschreven waarvan een aantal
positief heeft gereageerd. Zie pagina 9 Sponsors en donateurs.
Voor meer informatie over ons sponsorbeleid kunt u mailen naar:
sponsor@platformgcz.com
De commissie heeft meerdere donateurs aangeschreven waarop positief gereageerd is.
Wij kunnen altijd meer sponsors en donateurs gebruiken om ons werk voort te zetten.
Voor meer informatie over ons donatiebeleid kunt u mailen naar:
sponsor@platformgcz.com
De commissie heeft meerdere projectplannen geschreven voor o.a. SCOZU, P.R.
materiaal en teambuilding.
Op onze website www.platformgcz.com kunt u terecht voor informatie over onze
vergaderingen en het laatste nieuws.
U kunt lezen over onze activiteiten en wie in het bestuur en commissies zitten.
In 2013 hebben ongeveer 1200 bezoekers uit verschillende landen onze website
bezocht.
De P.R.-commissie is wekelijks bezig geweest met de website en
andere P.R. activiteiten.
Er zijn nieuwe flyers, visitekaartjes gemaakt.
Op diverse bijeenkomsten zijn de nieuwe flyers, bumperstickers en visitekaartjes
uitgedeeld.
Jeroen van der Tuin en Jason Jeffers hebben bijgedragen aan het onderhouden van de
website, waarvoor onze dank.

Voor de recente informatie en activiteiten kunt u dus terecht op:
www.platformgcz.com
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Verslag ZorgBelang Gelderland
De volgende bijeenkomsten zijn door onze leden bezocht:
- Nieuwjaarsreceptie ZBG
- Manifestatie ZBG
- Alliantiedag
Wij hebben regelmatig contact en gesprekken gehad met ZBG over de Wmo en
‘ Aandacht voor iedereen’.
Vanuit het potje met geld heeft ZBG het mogelijk gemaakt dat wij flyers voor het PMO
konden laten drukken en ons project ‘Toegankelijkheid toen en nu” mogelijk gemaakt.
De uitkomst hiervan is te downloaden vanaf onze website.
Consulenten van ZBG hebben ons geholpen bij de training voor gespreksleiders.
Deze gespreksleiders hebben mee gewerkt tijdens de bijeenkomsten van het PMO
“Zelfredzaamheid nu en in de toekomst” en bij de gesprekken die onze bestuursleden
gaan voeren met nieuwe scootmobiel gebruikers.
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EXPLOITATIEREKENING
t/m dec 13
ONTVANGSTEN

BEGR.2013 REK.2013

DONATEURS / SPONSOREN
SCOOTMOBIELDAG /
BIJDRAGEN
BIJDRAGE VVN SMD APRIL
BIJDRAGE VVN SMD OKTOBER
BIJDRAGE / INLEG SCOZU
ONDERZOEK N.O.M.
P.M.O.
SPECSAVERS
ODD FELLOWS

UITGAVEN

HUUR KANTOOR
€ 65,00 VERZEKERINGEN

€ 150,00
€ 150,00
€ 275,00

€ 210,10
€ 346,53

€ 400,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 725,00
€ 150,00

SKANFONDS
SUBSIDIE GEM. ZUTPHEN

€ 400,00
€ 550,00

PARAM. CENTRUM ZUTPHEN
JUMBO ZUTPHEN
ONTVANGEN RENTE

€ 50,00
€ 121,85
€ 17,46

TE VERR.POSTEN 2013-2014
UIT RESERVE

BESTUURSKOSTEN
SCOOTMOBIELDAG APRIL
SCOOTMOBIELDAG OKT.
ONKOSTEN SCOZU
ONDERZOEK N.O.M.
P.M.O. KOSTEN
SPECSAVERS / LEZINGEN
KANTOORKOSTEN
COMPUTER / TELEFOON /
PORTO
REISKOSTEN
ONKOSTEN
TOEGANKELIJKHEID
DIVERSEN
BANKKOSTEN
AFSCHRIJVING

BEGR.2013 REK.2013
P.M.
€ 150,00
€ 400,00
€ 425,00
€ 400,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 725,00
€ 250,00

€ 136,13
€ 445,67
€ 10,05
€ 296,53
€ 462,51
€ 832,53
€ 701,68
€ 53,70

€ 300,00
€ 200,00

€ 238,82
€ 59,86

€ 50,00
€ 115,00

€ 6,00
€ 39,35
€ 29,28

€ 250,00

€ 37,60
€ 1.565,00
€ 4.765,00

€ 1.948,54

€ 4.765,00 € 3.312,11

-€ 1.363,57

BALANS
DEBET
BANKREKENING
BEDRIJFSSPAARREKENING
NOG TE ONTV. DONATIEGELDEN
TOEGEZEGD GEM.ZUTPHEN

CREDIT

€ 187,82
€ 3.573,64
€ 80,00
€ 1.000,00

€ 4.841,46
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AFSCHRIJVING INVENTARIS
AFSCHRIJVING COMPUTERS
AFSCHRIJVING PRINTERS
RESERVERING PMO (REISKOSTEN)
RESERVERING SPECSAVERS/LEZINGEN
RESERVE
SALDO

€ 750,00
€ 1.250,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 725,00
€ 800,00
€ 66,46
€ 4.841,46

S.P.G.C.Z.

BEGROTING 2014
DEBET
DONATEURS / SPONSOREN
SPONSORERING SCOZU
BIJDRAGE VVN SCOOTMOBIELDAG
SUBSIDIE GEMEENTE ZUTPHEN
ONTVANGEN RENTE
REISK.VERG.GEMEENTE PMO 2012/2013
REISK.VERG.GEM.ZUTPHEN PMO 2014

UIT RESERVE

CREDIT

€ 400,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 550,00
€ 20,00
€ 1.475,15
€ 2.000,00

HUUR KANTOOR
VERZEKERINGEN
BESTUURSKOSTEN
KANTOORKOSTEN
COMPUTER/TELEFOON/PORTO
REISKOSTEN
KOSTEN SCOZU
KOSTEN SCOOTMOBIELDAG APRIL
KOSTEN SCOOTMOBIELDAG OKTOBER
ONKOSTEN TOEGANKELIJKHEID
DIVERSEN
AFSCHRIJVING
BANKKOSTEN
€ 300,00 REISKOSTEN PMO 2014
REISKOSTEN PMO 2012/2013
TE VERREK.POSTEN 2013-2014

P.M.
€ 150,00
€ 270,00
€ 80,00
€ 260,00
€ 100,00
€ 600,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 250,00
€ 30,00
€ 2.000,00
€ 1.437,55
€ 37,60

€ 6.045,15

€ 6.045,15
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Toekomstvisie 2014
Wij zullen meer zelf op onderzoek moeten gaan over wetgeving en advisering.
Juist nu is belangenbehartiging belangrijk omdat een aantal taken van de rijksoverheid
wordt overgeheveld naar de gemeenten en er gelijktijdig drie transities, Participatiewet,
Jeugdzorg en Wmo-sociaal domein doorgevoerd worden.
Hierdoor verandert veel voor mensen die afhankelijk zijn van voorzieningen.
Daarom zal onze taak als adviseur binnen het PMO nog intensiever worden.
Het Platform Maatschappelijk Ondersteuning zal heel veel doen aan de advisering over
de transities aan de gemeente en aan andere organisaties zoals Perspectief Zutphen.
In 2014 gaan we weer twee scootmobieldagen organiseren in samenwerking met VVN
en Sutfene. deze worden bij het Bornhof gehouden op de 3de woensdag van april en de
2de woensdag van oktober.
De commissie ScoZu gaat met ingang van 21 maart, 2 maal in de maand toertochten in
de omgeving van Zutphen of bijeenkomsten organiseren bij het Bornhof organiseren.
Deze worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand.
De commissie toegankelijkheid gaat door met adviseren bij bouwprojecten en
onderzoekt verder hoe de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen
verbeterd kan worden. Daarnaast blijft deze commissie actief binnen het project ‘wonen
met een plus’.
De commissie PR gaat verder met uitbouwen van de website tot een informatiebron voor
de achterban.
Wij blijven actief met sponsoren en donateurs werven om onze stichting in stand te
houden.
Wij blijven het komende jaar veel overleg voeren met andere organisaties die met onze
doelgroep te maken hebben om de hulp voor deze mensen zo goed mogelijk te
coördineren en de kosten van voorzieningen naar draagkracht te verdelen.
Wij blijven nauwe contacten onderhouden met Perspectief Zutphen, Sutfene en de
gemeente Zutphen.
Wij zullen ons als stichting blijven inzetten voor een samenleving waarin de 15 procent
mensen met een beperking volwaardig kunnen functioneren.
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Verklaring van de afkortingen
SPGCZ

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

PR

Public Relations

SBOZW

Stichting Bonden Ouderen Zutphen Warnsveld

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

CG- RAAD

Chronisch zieken & Gehandicaptenraad.

ScoZu

Scootmobielgroep Zutphen

ZBG

ZorgBelang Gelderland

RPV

Reuma Patiënten Vereniging

GGZ

Geestelijke Gezondheid Zorg

RIBW

Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen

DB

Dagelijks Bestuur

GGNet

Geestelijke Gezondheid Net

GGD Gelre-IJssel Geneeskundige Gezondheid Dienst
VVN

Veilig Verkeer Nederland

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken

PMO

Platform Maatschappelijke Ondersteuning

CC

Coördinatie Commissie
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