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Woord van de voorzitter
Het jaar 2015 was een jaar dat in het teken stond van ‘verandering’.
Verandering in de vorm van een nieuwe locatie voor ons kantoor en vergaderen, van
vernieuwde projecten waarbij wij betrokken zijn of die zijn opgestart. Nieuwe contacten
gemaakt en banden met andere organisaties aangegaan. Projecten zoals ‘Wehelpen.nl’
waarbij wij in het aanjaagteam zitten is een voorbeeld van een project dat in 2015 is
gestart. Dit zal in 2016 tot uiting komen.
Door de veranderingen in de maatschappij zoals de transformaties van de Wmo,
Jeugdwet en de Participatiewet moeten wij burgers mee veranderen. Dit betekend voor
ons als bestuurders van de stichting dat wij alert en flexibel moeten blijven op de
veranderingen. Dit vraagt van ieder van ons veel tijd en inzet om de belangen te blijven
behartigen.
Er word meer zelfredzaamheid gevraagd door de overheid aan zijn burgers. Jammer
genoeg zijn er kwetsbare burgers die dat niet kunnen zonder hulp van hun omgeving of
van anderen. Die hulp is niet altijd mogelijk en dan dreigen deze mensen tussen wal en
schip te vallen.
Via het P.M.O.,wat onder de paraplu van SPGCZ valt, zijn wij nauw betrokken met de
ontwikkeling van de plannen die de gemeente gaat uitvoeren. Zo zijn wij betrokken bij
diverse werkgroepen en overleggen. Bv. dagbesteding, beschermd wonen, basis
mobiliteit, toegankelijkheid en de fysieke tafel voor de inkoop. Op deze manier blijven wij
de belangen behartigen van onze doelgroep.
Om ons werk goed voort te zetten, zijn er nieuwe mensen nodig om ons bestuur te
versterken.(1)
Daarnaast is het belangrijk om financiële steun te krijgen van “vrienden van” om het werk
te kunnen uitvoeren. (2) (3)
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 zeer goed en er is regelmatig overleg met de
diverse ambtenaren, daardoor houden wij elkaar goed op de hoogte.
Wij gaan de activiteiten met nog meer inzet voortzetten in 2016 en zien onze toekomst en
die van onze doelgroep met vertrouwen tegemoet.

Voorzitter, Connie van der Tuin

1. www.platformgcz.com
2. http://platformgcz.com/vrienden-van/
3. http://geefwijzer.nl/Intro.aspx
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Samenstelling Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

In 2015 was de samenstelling als volgt:

Connie van der Tuin

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

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
Lid P.M.O.

Erik Rossel

1ste penningmeester
2de secretaris
Commissie P.R.
Commissie Wmo
Secretaris P.M.O.
Commissie ScoZu

Martie Brummelman

2de penningmeester
Commissie Wmo
Commissie PMO
Gesprekken met nieuwe scootmobielgebruikers
Lid P.M.O.

Roelof Nijdeken

aspirant lid
Commissie ScoZu

5

Activiteiten van de stichting

Wij hebben 10 keer vergaderd. De commissies hebben daarnaast nog diverse keren
vergaderd om zo tot adviezen en activiteiten te komen.
Door de stichting werden de volgende projecten in 2015 gerealiseerd:
-

2 scootmobiel instructiedagen
ScoZu groep
Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Rolstoelduw trainingen geven
Advisering op diverse bouwplannen

De activiteiten waar wij als stichting bij betrokken waren in 2015:
-

Herinrichting IJsselkade
Bezoeken vergaderingen met ZorgBelang Gelderland
Aanwezig bij de commissie- en forumvergaderingen
‘ Aandacht voor iedereen’
Transformatie naar de gemeente
mijn woning op maat
advies betreft de transities het sociale domein
advies betreffende hulpmiddelen Wmo
Wehelpen.nl
Proeverij van perspectief Zutphen

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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Jaarverslag secretaris
In het jaar van veranderingen hoort natuurlijk ook een nieuwe locatie voor ons kantoor.
Omdat de Stichting Perspectief Zutphen de ruimte die we in het Warnshuus hadden zelf
weer wilde gaan gebruiken moesten we op zoek gaan naar een andere ruimte.
Via bemiddeling van de gemeente vonden we bij Huize St. Elisabeth een goede ruimte
beschikbaar gesteld door Sutfene.
Op 26 juni vond de verhuizing plaats met hulp van de facilitaire dienst van Sutfene.
Via de Zutphense Uitdaging hebben we nog bureaustoelen en een kapstok ontvangen.
Ook hebben we in 2015 een nieuwe laptop gekocht om met meer mensen tegelijk te
kunnen werken op kantoor.
Daarmee is het kantoor weer volledig ingericht om alle werkzaamheden aan te kunnen.
De taken die op het kantoor worden uitgevoerd zijn;
Binnenkomende berichten per post en e-mail verwerken.
Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen.
Bijhouden van de administratie van het PMO.
Voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van het PMO.
Administratie voor de scootmobieldag voeren en uitnodigingen verzenden.
Vergaderingen voor de scootmobieldag voorbereiden en notuleren.
Benodigde attributen voor de scootmobieldag verzorgen.
Deelnemerslijst voor de ScoZu scootmobielgroep bijhouden.
Uitnodigingen aan ScoZu deelnemers verzenden.
Het archief van de stichting en het PMO bijhouden.
Contacten met andere organisaties onderhouden.
Deelname van de bestuursleden aan cursussen en symposia regelen.
De beide secretarissen krijgen hierbij nog steeds de hulp van een medewerker die in het
kader van een werkervaringsplek voor Het Plein bij ons is geplaatst.
Op die manier bieden wij werkervaring aan mensen die zonder werk zitten en wij hebben
hierdoor meer capaciteit op ons kantoor.
In 2015 is er voor het eerst een beleidsplan opgesteld voor de komende 3 jaar.
Hierin worden de doelen en de activiteiten van de stichting voor de jaren 2016, 2017 en
2018 beschreven.
Dit moet voor een betere afstemming van de doelen en activiteiten zorgen.
En er is een betere maatstaf om te beoordelen in hoeverre de doelen behaald worden.
Ook kan het beleidsplan behulpzaam zijn in de communicatie met sponsoren.
Ook is er een begin gemaakt met het vermelden van de stichting op de website
kennisbank filantropie wat een centrale database is voor goede doelen en ANBI’s.
Mensen die een schenking willen doen kunnen op deze website een rapport in kijken over
de prestaties van de organisatie die ze willen steunen.
Het geeft een indicatie over de kans dat de organisatie de maatschappelijke doelen die het
nastreeft ook bereikt.

Secretaris; Henk Hartemink
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Verslag van de penningmeester
Het jaar 2015 was het jaar van de verandering en die waren er in 2015.
De grootste verandering was de kantoorruimte. Zo zat de SPGCZ van 1 januari 2015
tot 1 juli 2015 in het kantoor van Perspectief Zutphen op de Dreiumme 43 in ’t Warnshuus
te Warnsveld. De SPGCZ dankt Perspectief Zutphen voor het gratis ter beschikking
stellen van hun kantoorruimte aan de SPGCZ voor die periode.
De leden waren hier ontzettend blij mee.
Met behulp van de gemeente Zutphen heeft de SPGCZ nieuwe kantoorruimte gevonden
en wel in Huize St. Elisabeth aan de Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Wij bedanken de gemeente Zutphen voor hun bemiddeling en bedanken Sutfene voor het
gratis ter beschikking stellen van hun kantoorruimte aan de SPGCZ voor de periode
1 juli 2015 tot en met 31 december 2015. Helaas is onbekend voor hoe lang de SPGCZ
gebruik kan maken van deze kantoorruimte daarom kijken wij toch om ons heen voor
andere kantoorruimte.
Voor onze secretaris was de verandering van zijn oude laptop in een nieuwe laptop.
Dit was wel nodig in verband met de nieuwe Windows 10. Deze laptop heeft de SPGCZ
betaald uit de reserves, die jaarlijks worden aangevuld door de afschrijvingen.
Voor het geven van de cursus rolstoelduwen hebben wij van Perspectief Zutphen
een geld bedrag ontvangen.
De gemeente Zutphen bedanken wij voor hun bijdrage voor de reiskostenvergoeding
over het jaar 2015 voor de Coördinatie Commissie van het Platform Maatschappelijke
Ondersteuning Zutphen. Daarnaast heeft de SPGCZ subsidie ontvangen van de
gemeente Zutphen voor het draaiende houden van de Scootmobiel activiteiten.
Veilig Verkeer Nederland afd. Zutphen bedanken wij voor hun bijdrage voor de
scootmobieldag op 15 april 2015 en op 14 oktober 2015. Deze scootmobieldagen konden
zonder hun hulp niet gehouden worden.
De SPGCZ wil deze organisaties dan ook hartelijk danken.
Verder willen wij de donateurs en sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage om
de Stichting draaiende te houden. Diverse vrijwilligers binnen de SPGCZ hebben hiervoor
heel veel werk verzet om dit voor elkaar te krijgen
Het jaar 2016 wordt weer een jaar met veel uitdagingen, zoals de nieuw te vormen BASD.
Daarom gaan wij in 2016 weer actief op zoek naar nieuwe donateurs en sponsoren.
Hopelijk kunnen we het jaar 2016 dan ook met een positief saldo afsluiten.
Penningmeester, Erik Rossel
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Sponsoren en donateurs “vrienden van”

Om ons werk voort te kunnen zetten en om het voortbestaan van de stichting te
waarborgen, hebben wij sponsoren en donateurs hard nodig.
Met ingang van 2016 zal dit worden omgezet naar “vrienden van”.Hiervoor is nu een
speciale knop gecreëerd op de website www.platformgcz.com
In 2015 kregen wij de volgende donaties van sponsoren en donateurs:
-

Perspectief Zutphen heeft kantoor en vergaderruimte beschikbaar
gesteld voor het P.M.O.
Perspectief Zutphen heeft een kantoor voor de stichting beschikbaar
gesteld van januari 2015 tot september 2015
Sutfene heeft via bemiddeling van de gemeente Zutphen, een kantoor
beschikbaar gesteld van september tot december 2015
Gemeente Zutphen een bijdrage voor het organiseren van de
scootmobieldagen
Gemeente Zutphen voor het vergoeden van de reiskosten
van de Coördinatie Commissie PMO
VVN voor het organiseren van de Scootmobielinstructiedagen
Perspectief Zutphen voor het vergoeden van onze cursus
rolstoelduwen
Diverse donateurs boden een bijdrage aan ter ondersteuning van ons
werk
Vikash heeft een bijgedragen aan het onderhouden van de website
www.platformgcz.com
Via het Plein hebben wij administratieve ondersteuning ontvangen in
het kader van een werkervaringsplek, om zo de taken van de
secretarissen te verlichten.
.

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 2016/2017
Vanaf april zal de scootmobielgroep ‘ScoZu’ weer starten met hun maandelijkse
toertochten door de omgeving van Zutphen. Dit zal tussen april en september twee maal in
de maand zijn, dankzij Sutfene waar wij gebruik mogen maken van de ruimte in het
Bornhof.
Bij slecht weer zal de groep binnen activiteiten doen in het Bornhof aan de Hobbemakade.
Onze bestuursleden blijven de gesprekken voeren met nieuwe scootmobiel gebruikers,
zeker nu de taken bij de gemeente liggen en de mensen goed wegwijs gemaakt moeten
worden.
Wij blijven samen werken en trainingen volgen van ZorgBelang Gelderland en
PerspectiefZutphen.
Wij gaan weer rolstoelduw trainingen geven voor mensen van b.v. De Zonnebloem en
vrijwilligers die graag met iemand in een rolstoel willen wandelen. Dit zal plaats vinden in
samen werking met PerspectiefZutphen.
De Scootmobieldag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij het gehele jaar mee
bezig zijn. In 2016 is de deelname gratis, dit zal plaats vinden op de tweede woensdag
van april. Dit 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. P.M.O. zal vanaf 2016 verder uitbreiden naar een Brede Adviesraad
Sociaal Domein (BASD).
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 “vrienden van” SPGCZ 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
Herinrichting IJsselkade en Noorderhaven en de markt
Eventueel uitnodiging betrokken wethouders
Adviseren op nieuwbouwplannen van woningen betreffende de
toegankelijkheid
Maatschappelijke stages aanbieden via Stichting PerspectiefZutphen
Contacten met Stichting PerspectiefZutphen
Wehelpen.nl
Advisering gemeente over beleid Wmo en gezondheid
Scootmobiel instructie dag 3de woensdag in april.
Scozu groep die 2 maal per maand bij elkaar komen.
Toegankelijkheidsonderzoeken
Advisering over de drie tranformaties, van AWBZ naar Wmo, Jeugd en
de Participatiewet.
Mijn woning OpMaat
Proeverij
Thuis in Zutphen.
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Commissie toegankelijkheid
In 2015 zijn er de volgende activiteiten geweest.
Mijn Woning OpMaat
Op 1 februari is Mijn Woning OpMaat van start gegaan.
Nu er door de overheid bijna geen vergoedingen meer worden gegeven voor het
aanpassen van woningen moeten mensen dat zelf regelen en betalen.
Bij dit project worden adviezen gegeven aan mensen hoe zij hun woning zo aan kunnen
passen dat zij er lang kunnen blijven wonen ondanks lichamelijke beperkingen.
De provincie heeft hiervoor een website opgezet “ de Gelderse huistest “.
Mensen kunnen op de website een vragenlijst invullen en krijgen dan advies.
Men kan er ook voor kiezen een vrijwilliger thuis te laten komen die de vragen dan
doorneemt waarna men het advies thuis gezonden krijgt.
Onze stichting werkt hierin samen met andere organisaties en de gemeente en levert ook
een vrijwilliger.
De coördinatie van Mijn Woning OpMaat wordt gedaan door Perspectief Zutphen.
In 2015 is er veel aan publiciteit gedaan en de eerste huisbezoeken zijn inmiddels gedaan.
Op 11 maart hebben we in Arnhem een beurs bezocht over allerlei hulpmiddelen voor het
aanpassen van een woning voor mensen met een beperking.
Netwerkbijeenkomst “ welkom bij de club”
Samen met de Week van de Toegankelijkheid en collega organisaties uit Apeldoorn en
Deventer hebben we op 30 juni een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Deventer.
De toegankelijkheid van de sportverenigingen en accommodaties stond hierbij centraal.
Toegankelijkheidsonderzoek
Het lag in de bedoeling om in oktober een toegankelijkheidsonderzoek te doen in het
winkelcentrum de Dreiumme.
Dit onderzoek is niet door gegaan omdat we geen financiering voor het project hadden.
Periodiek overleg met de gemeente
Er is dit jaar 2 keer op 22 april en 22 oktober een overleg geweest met de dienst openbare
ruimte van de gemeente Zutphen over de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de markeringen voor blinden en slechtzienden
Bij de herinrichting van de Van der Capellenlaan vorig jaar zijn wel markeringen
aangebracht maar deze zijn niet allemaal effectief zodat er nog klachten zijn van
omwonenden.
Verder is er op 15 oktober een adviesgesprek geweest over de voorzieningen voor blinden
en slechtzienden in de nieuwe wijk Noorderhaven.
Via mail is er contact geweest met de gemeente over de voetgangerslichten op het
kruispunt Graag Ottosingel/Spittaalstraat.
Klankbordgroep IJsselkade
Op 16 december is er deelgenomen aan een bijeenkomst van de klankbordgroep
IJsselkade.
Hier werden de plannen voor de herinrichting van de IJsselkade en het nieuwe
voetgangerspad op de oude IJsselbrug besproken.
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Commissie scootmobieldag
Op de derde woensdag in april en op de tweede woensdag van oktober waren er weer de
scootmobieldagen. Dit jaar gingen de uitnodigingen weer via de gemeente Zutphen naar
die personen die voor het eerst een scootmobiel toegewezen kregen.
De locatie van de dag is het Bornhof aan de Hobbemakade. Het was een zonnige dag
met 18 deelnemers. Wij mochten weer gebruik maken van leerlingen van het Stedelijk om
de deelnemers 1op 1 te begeleiden. In oktober waren het aantal deelnemers als volgt:
Vanuit het Plein zijn er 37 mensen uitgenodigd. Hiervan waren er 16 aanwezig.
Vanuit de SPGCZ waren er 16 mensen uitgenodigd. Hiervan waren er 9 aanwezig.
In het totaal: 25 deelnemers.
Er was de hindernisbaan binnen in het atrium van het Bornhof aan de Hobbemakade en
de gehoortest en de informatiestands van Medipoint WeHelpen, Mijn woning OpMaat.
De deelnemers waren over het algemeen erg tevreden over de dag en gingen met een
certificaat naar huis. De leerlingen kwamen van het StedelijkZutphen en deden
mee in het kader van hun maatschappelijke stage.
De commissie is in oktober weer bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op de
volgende scootmobieldag in april 2016. Via stichting PerspectiefZutphen zal de
maatschappelijke stage geregeld worden.
Omdat het aantal deelnemers tegenvalt is er besloten om weer terug te gaan naar één
maal per jaar en dat zal de derde woensdag van april zijn.
Wij gaan de informatie markt verder uitbreiden met Medipoint, Sensire, Sutfene, Sutfene
valpreventie, ScoZu, P.M.O., Wehelpen.nl, Mijnwoning op maat en SPGCZ .
Met ingang van april 2016 zal er een valpreventie parcours van Sutfene bij komen. Het
winkel parcours is nu in de HEMA.
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.
De deelnemers hebben in april en in oktober een enquêteformulier ingevuld en over het
algemeen is de uitslag positief. De deelnemers vonden de ontvangst en locatie goed.
Het gemiddelde cijfer voor de organisatie is een 8,1 en 8.8
Voor de begeleiding/leerlingen werd het gemiddelde van 9,0 en een 9.8 gegeven.
Alle betrokkenen zijn in 2015 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
BeterHoren
Pearle opticiens
De ergotherapeuten van Sutfene
Welzorg Deventer
Sutfene (het Bornhof)
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Commissie Scootmobielgroep ScoZu
ScoZu is een groep scootmobielers die in de zomer maandelijks, elke tweede woensdag
van de maand, een toertocht maakt door de omgeving van Zutphen.
In 2015 zijn er zes toertochten gemaakt door ongeveer tien deelnemers en drie
begeleiders.
De tochten waren als volgt:
1ste- naar de sluis in Eefde.
2de- Eefde-Harfsen-Scheggerdijk
3de- Bronckhorst en dan met pontje over de ijssel
4de- De Hoven-Voorst-Bussloo-theehuisje
5de- Eefde-ooievaarsnest-Gorssel-Joppe-Eefde
6de- Voorst-Empe en de afsluiting van het seizoen in het Pannenkoekenhuis Voorst.
Bij elke tocht wordt er halverwege gestopt voor koffie/thee samen.
Omdat de SPGCZ een subsidie ontvangt van de gemeente Zutphen zijn er geen kosten
aan de tochten verbonden door de deelnemers inclusief de consumptie van koffie/thee.
Wij zijn heel tevreden met de vrijwilligers die de toertochten begeleiden.
Voor elk seizoen worden de scootmobielen van de deelnemers nagekeken door Welzorg
Deventer.
Mochten de toertochten niet door gaan vanwege het weer en alle andere woensdagen zijn
de deelnemers welkom op de woensdamiddag in de recreatieruimte van het Bornhof aan
de Hobbemakade.
Dit is tevens het start en eindpunt van de toertochten. Ze verzamelen zich om 13.00 uur
en vertrekken om 13.30 uur.
Er is nog plek voor meer deelnemers. Hiervoor dient u zich wel aan te melden via de
stichting.
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Platform Maatschappelijke Ondersteuning (P.M.O.)
Het P.M.O. is een adviesraad die valt onder de paraplu van de stichting
Leden van het P.M.O. zijn:
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, Zozijn, Tactus, GGNet,Familieraad
GGNet, ANBO, R.P.V. Zutphen e.o, Sensire,Wijkteam Noordveen,Longfonds,
’s Heerenloo, Humanitas-DMH, IXTANOA, Trajectum, op persoonlijke titel, Autismecafé,
Sutfene,
PMO heeft in 2015 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 P.M.O.
naar buiten.
Het P.M.O. heeft in 2015 een enquête uitgedaan betreft de huishoudelijke hulp in
Zutphen. Deze is door de gemeente Zutphen namens ons verzonden aan huishoudens die
gebruik maken van huishoudelijke hulp via de gemeente Zutphen. Er zijn 750 enquêtes
uitgegaan en 237 hebben het ingevuld en ingeleverd. Daarnaast zijn er nog 24
persoonlijke gesprekken gevoerd. Van de uitslag is een rapportage gemaakt, deze is te
vinden op de website www.platformgcz.com.
In de vergadering van november zijn alle organisaties die op dat moment huishoudelijke
hulp boden uitgenodigd om de rapportage hierover samen te bespreken. De
beleidsmedewerker van de gemeente was hierbij ook aanwezig. Verslag hiervan is terug
te vinden op de website www.platformgcz.com
Er zijn meerdere vergaderingen geweest met de gemeente Zutphen/Lochem, Wmo-raad
Lochem en de CR-Het Plein betreft het nieuw te vormen Brede Adviesraad Sociaal
Domein .Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd omdat het gaat over twee
gemeenten en over de speciale status van het Plein. Wij hebben daarom een visiestuk
geschreven en aan de gemeente verzonden waarop positief is gereageerd.
Hierdoor zal onze taak als adviesorgaan aan de gemeente Zutphen binnen het P.M.O. nog
intensiever worden.
De Coördinatie Commissie van het P.M.O. zal omgezet worden naar de Brede Adviesraad
Sociaal Domein Zutphen en zal daardoor nog meer taken krijgen en nog meer uitbreiden.
Er zullen ongeveer 12 personen bij komen die ieder een deel van de doelgroepen onder
hun hoede nemen. Er is overleg met de CR-Het Plein of ze hierin zitting willen nemen.
Er is in 2015 geadviseerd op:
-Basis Mobiliteit op weg”
-Het Jeugdbeleid
-De Participatiewet
-Het sociale domein
-Huishoudelijke hulp
Er is 5 maal vergaderd en de CC P.M.O. 7 maal.
Wij zijn 5 maal in overleg geweest met het Transitieburo samen met de Cr-raad Het Plein
en de Wmo-raad Lochem.
Wij waren bij 6 bijkomsten van de gemeente betreft de transities.
De CC. heeft gesprekken gehad met verschillende cliëntenraden en personen over hun
visie op de toekomst betreft de transities.
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Er is een overleg geweest met de consulenten van Het Plein betreft het
“keukentafelgesprek” , de toegang naar Het Plein, het inschakelen van een onafhankelijke
cliëntenondersteuning en de huishoudelijke hulp.
Er blijkt nog heel veel onduidelijk te zijn betreft de onafhankelijke cliëntenondersteuning.
Hierover gaat het P.M.O. in 2016 een advies uitbrengen aan het college.
In het jaar 2015 heeft het P.M.O. zich bewezen door de adviezen die gegeven zijn
waarvan het grootste deel wordt mee genomen door de gemeente. Wij zijn op forum
bijeenkomsten geweest waar onze mening werd gevraagd over de diverse onderwerpen.
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Commissie P.R.
De P.R.-Commissie is in 2015 vooral bezig geweest met de toekomst van de SPGCZ.
Door middel van “vrienden van” hoopt de stichting op deze manier meer inkomsten te
genereren.
De commissie heeft meerdere projectplannen geschreven voor o.a. SCOZU, P.M.O.,
materiaal en teambuilding.
Op onze website www.platformgcz.com kunt u terecht voor informatie over onze
vergaderingen en het laatste nieuws en de adviezen die we hebben gegeven
U kunt lezen over onze activiteiten en wie in het bestuur en commissies zitten.
In 2015 hebben 3.517 bezoekers onze website bezocht. Dit zijn er 1.691 meer dan vorig
jaar, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar en dat steeds meer mensen
onze website weten te vinden.
Er is met ingang van september 2015 gestart met een maandelijkse nieuwsbrief die elke
maand op de 15de uitkomt. Mensen kunnen zich via de website opgeven hiervoor. In drie
maanden tijd hebben zich 42 mensen aangemeld die de nieuwsbrief elke maand
ontvangen.
Er staat nu een filmpje op de website om nieuwe vrijwilligers te werven. Het staat er nu
twee maanden op en de eerste heeft zich al aangemeld.
Om financiële ondersteuning te werven is er nu een knop “vrienden van”op de website.
Hiermee kunnen mensen zich opgeven om ons maandelijks/per kwartaal of per jaar
financieel ondersteunen om ons werk te kunnen doen. Wij staan nu ook op de website
Geefwijzer http://geefwijzer.nl/Intro.aspx
Hier kunnen sponsoren onze gegevens inzien om ons te sponsoren.
De P.R.-commissie is wekelijks bezig geweest met de website en
andere P.R. activiteiten. Wij hebben de tweede helft van 2015 gebruik mogen maken van
een webbeheerder die onze website heeft vernieuwd waardoor de website toegankelijker
is geworden.
Er zijn nieuwe flyers voor de scootmobielgroep en de ScoZu groep en visitekaartjes
gemaakt.
Op diverse bijeenkomsten zijn de nieuwe flyers, bumperstickers en visitekaartjes
uitgedeeld.

Voor de recente informatie en activiteiten kunt u dus terecht op:
www.platformgcz.com
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Verantwoording en rekeningen
EXPLOITATIEREKENING
ONTVANGSTEN

HUUR KANTOOR*

BEGR.2015

€ 3.245,00

REK.2015

UITGAVEN

€ 3.245,00 HUUR KANTOOR*

REK.2015

€ 3.245,00

€ 3.245,00

DONATEURS / SPONSOREN

€ 415,00

€ 150,00

€ 140,84

BIJDRAGE VVN SCOOTMOBIELDAG

€ 500,00

€ 471,75 BESTUUR (INCL.JAARAFSLUITING)

€ 250,00

€ 402,03

INLEGGELD NIEUWE LEDEN SCOZU

€ 100,00

€ 890,00

€ 223,70

GEM. ZUTPHEN SUB. SCOOTMOBIELACT.

€ 550,00

SCOZU
SCOOTMOBIELDAG APRIL +
€ 550,00 OKTOBER

€ 500,00

€ 471,75

€ 100,00

€ 189,35

€ 250,00

€ 541,82

GEMEENTE ZUTPHEN REISKST. VERG. PMO 2015
RESERVERING SCOZU 2015
INKOMSTEN RAPPORTAGE HUISHOUDELIJKE
HULP

€ 2.000,00

€ 40,00 VERZEKERINGEN

BEGR.2015

€ 1.753,16 KANTOOR

€ 240,00

COMPUTER / TELEFOON / PORTO
€ 2,50 WEBSITE

€ 60,00

VERGOEDING CURSUS ROLSTOELDUWEN

€ 50,00 VERHUIZING

€ 100,00

ONTVANGEN BANKRENTE

€ 19,68 REISKOSTEN

€ 80,00

TOEGANKELIJKHEID
DIVERSEN (KOFFIE+THEE SKW)

€ 50,00
€ 100,00

€ 94,40

BANKKOSTEN

€ 25,00

€ 114,49

AFSCHRIJVING

€ 250,00

€ 250,00

€ 2.000,00

€ 1.675,48

REISKOSTEN PMO 2015
ROLSTOELDUWEN

€ 17,32

P.R. MATERIAAL T.B.V. SMD/SCOZU

UIT RESERVE

€ 1.000,00

€ 1.708,46

€ 8.050,00

€ 7.840,55

NB. Begroting is over het gehele jaar.
* Gesponsord door Perspectief Zutphen 1 januari t/m 30 juni
* Gesponsord door Sutfene en gemeente Zutphen 1 juli t/m 31 december
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€ 18,90

€ 455,47

€ 8.050,00

€ 7.840,55

BALANS ST.GEHANDICAPTEN & CHRONISCH ZIEKEN 31-12-2015
DEBET
BANKREKENING
BEDRIJFSSPAARREKENING
KASREKENING

CREDIT

€ 85,31 RESERVE INVENTARIS
€ 1.900,57 RESERVE COMPUTERS
€ 62,75 RESERVE PRINTERS
ALGEMENE RESERVE

€ 750,00
€ 991,05
€ 250,00
€ 57,58

€ 2.048,63

BEGROTING 2016

S.P.G.C.Z.
DEBET

CREDIT

HUUR KANTOOR*

€ 3.245,00 HUUR KANTOOR*

DONATEURS / SPONSOREN

€ 1.210,00 VERZEKERINGEN

ACTIVITEITEN
BIJDRAGE VVN SCOOTMOBIELDAG
GEMEENTE ZUTPHEN
SCOOTMOBIELACTIVITEITEN
GEM.ZUTPHEN REISKST.VERG.PMO 2016

€ 2.048,63

€ 50,00 BESTUUR (INCL.JAARAFSLUITING)
€ 250,00 KANTOOR
€ 550,00 COMPUTER/TELEFOON/PORTO
€ 2.000,00 REISKOSTEN

€ 3.245,00
€ 150,00
€ 350,00
€ 90,00
€ 270,00
€ 40,00

SCOZU

€ 250,00

SCOOTMOBIELDAG APRIL

€ 250,00

TOEGANKELIJKHEID

€ 50,00

DIVERSEN

€ 100,00

AFSCHRIJVING

€ 250,00

BANKKOSTEN

€ 160,00

REISKOSTEN PMO 2015
WEBSITE

€ 7.305,00

€ 2.000,00
€ 100,00

€ 7.305,00

* Gesponsord door Sutfene
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Toekomstvisie 2016/2017

Wij blijven ons scholen en informeren over de transities van de Wmo, Jeugdwet en de
Participatiewet die nu bij de gemeente liggen en over hoe wij onze achterban kunnen
blijven steunen en informeren hierover.
Hierdoor zal onze taak als adviesorgaan binnen het P.M.O. nog intensiever worden.
De Coördinatie Commissie van het P.M.O. zal omgezet worden naar de Brede Adviesraad
Sociaal Domein Zutphen en zal daardoor nog meer taken krijgen en nog meer uitbreiden.
Er zullen ongeveer 12 personen bij komen die ieder een deel van de doelgroepen onder
hun hoede nemen.
In 2016 gaan we een Scootmobieldag organiseren in samenwerking met VVN en Sutfene.
Deze word bij het Bornhof gehouden op de 3de woensdag van april. Dit zal worden
aangevuld met een valpreventie parcours en met nog meer standhouders die de
deelnemers gaan informeren over voor de doelgroep belangrijke informatie en
voorzieningen.
De commissie ScoZu blijft van april t/m september 2 maal in de maand toertochten in de
omgeving van Zutphen of bijeenkomsten bij het Bornhof organiseren.
Deze worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand.
Platform Maatschappelijk Ondersteuning zal blijven adviseren over de transformaties aan
de gemeente en aan andere organisaties zoals Perspectief Zutphen.
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 ‘Mijn woning OpMaat”.
De commissie PR gaat verder met uitbouwen van de website tot een informatiebron voor
de achterban.
Op onze website staat nu de “Wehelpen.nl” waar iedereen hulp kan vragen en/of bieden
zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
In de toekomst blijven wij een werkervaringplek bieden.
Wij blijven actief met sponsoren en donateurs werven door middel van “vrienden van”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 Stichting Perspectief, De Dorpraad
Warnsveld, Stichting Kultuurhuus Warnsveld, 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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