


Jaarverslag 2013

lnhoudsopgave.

Van de voorzitter

Voorwoord

Bestuur

Prestaties/activiteiten

- Pr en voorlichting

- Participatie/toegankelijkheid

- Diverse

Lijst van medewerkers

pag. 2

pag. 3

pag. 4

pag. 5
pag. 8
pag. 1-1

pag. L3



Van de voorzitter

Geachte belangstellende,

Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de Belangengroep Gehandicapten

Haarlemmermeer (BGH) . Wij stellen het zeer op prijs dat u hier aandacht aan besteedt.

Het was een jaar waarin iets meer duidelijk is geworden over de betekenis van de recessie

voor onze doelgroep. Er wordt niet alleen bezuinigd op extra's, maar ook op

basisvoorzieningen. Hierdoor zal onze doelgroep hard getroffen worden.

ln deze tijd kunnen we niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk het is dat mensen met een

lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, de aandacht en voorzieningen krijgen die zij

nodig hebben, om een volwaardig leven te kunnen leiden.

Het jaarverslag van 2013 geeft informatie over de activiteiten van de BGH. Onze organisatie

is blij dat zij een bijdrage kan leveren aan betere leefomstandigheden en welzijn van

mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.

Bob Chevallerau

Voorzitter



Voorwoord

Terugkijkend op 2013 kunnen we concluderen dat een belangenorganisatie als de BGH niet
meer is weg te denken uit onze polder. De overheid stoot steeds meer taken af naar

panticuliere organisaties en veel taken en diensten, die georganiseerd werden door de

overheid, worden terug gegeven aan de samenleving. Voor de zwakkeren vormt dat een

extra belasting. Zij moeten steeds meer een beroep doen op buren en familie, dat is niet

altijd makkelijk . Ook een groot aantal taken vanuit het rijk zijn en zullen gedecentraliseerd

worden. Dit gaat gepaard met aanzienlijke bezuinigingen. Om deze taken goed te kunnen

uitvoeren is het voor de gemeente van groot belang dat onafhankelijke

belangenorganisaties, die vooral bestaan uit mensen uit de doelgroep, meedenken,

meekijken en adviseren waar mogelijk. De BGH is daar een goede partner in gebleken.

De BGH heeft het afgelopen jaar geprobeerd zoveel mogelijk de wensen van de doelgroep

over te brengen. Dit hebben wij gedaan door te participeren in verschillende

overlegorganen, bijeenkomsten bijte wonen, gevraagd en ongevraagd te adviseren. Met
onze nieuwsbrief proberen we de mensen uit onze doelgroep op de hoogte te houden van

onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen en proberen we ze te betrekken bij onze

activiteiten.

Verder is er het afgelopen jaar veel energie gestoken in de aanpassing van de bushaltes (met

geleidelijnen), de Wmo-raad en de cliêntenraad WWB, het openbaar vervoer en het project

BGHopschool. Ook aan de nieuwe aanbieder van Wmo-voorzieningen en de reorganisatie

van het Wmo-loket heeft de BGH veeltijd besteed.

Verderop in dit jaarverslag leest u daar meer over.



Bestuur

Het bestuur heeft weer druk jaar achter de rug. Naast de gebruikelijke taken als het
verzorgen van de financiën, het aanvragen en verantwoorden van de subsidie, en het
jaarverslag, is het bestuur bezig geweest om de bestuursverantwoordelijkheden duidelijker

op papier te zetten. leder bestuurslid heeft een aandachtsveld toegewezen gekregen. Met
deze opzet willen we enerzijds de activiteiten van de BGH beter afstemmen op de landelijke

ontwikkelingen en anderzijds zorgen dat de BGH minder kwetsbaar is. Daarnaast is het de

bedoeling dat de bestuursleden meer contact gaan onderhouden met de vrijwilligers, die

actief zijn in zijn of haar aandachtsveld, en samen de juiste koers uitzetten.

ln voorgaande jaren had het bestuur twee maal per jaar regulier overleg met de wethouder.

Dit jaar is dat helaas afgeschaft en heeft de gemeente de Tafel van 5 geïntroduceerd. Naast

de BGH nemen de VAC, de Seniorenraad en het LSBO hieraan deel. De organisaties hebben

in dit overleg direct contact met de directeur Sociaal Domein. Het overleg is bedoeld om

geconstateerde problemen aan te kaarten, nieuwe ideeën aan te dragen en mee te denken

over het gevoerde beleid. Afgelopen jaar zijn we twee maal bij elkaar geweest. Vooralsnog

is de BGH niet erg positief. Verder heeft het bestuur voor de vrijwilligers, als dank voor de

inzet, een etentje verzorgd en een kerstlunch georganiseerd.

Met Meerwaarde en de gemeente heeft het bestuur, in oktober, overleg gehad over de

ondersteuning. Op de subsidie van Meerwaarde wordt bezuinigd en dit heeft ook gevolgen

op onze ondersteuning. ln overleg met Meerwaarde en de gemeente is afgesproken dat de

ondersteuning van 20 uur per week gehandhaafd blijft. Binnen Meerwaarde wordt echter

wel gekeken naar het overdragen van taken van de ondersteuner naar het secretariaat van

Meerwaarde.

Financiën

De BGH ontvangt jaarlijks een prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Hieruit

worden de vaste lasten en de afgesproken activiteiten bekostigd.

De penningmeester draagt zorg voor de financiële verantwoording naar de gemeente.

Mocht u belangstelling hebben voor het financiële jaaroverzicht, dan kunt u dit opvragen bij

het bestuur.



PR en voorlichting

lndividuele hulpverlening aan belanghebbenden (vraagbaak)

Een van onze kerntaken is het verstrekken van informatie aan individuele personen. Vorig
jaar meldden wij dat de individuele contacten afnamen. Dit jaar hebben we (helaas) moeten
constateren dat.wij veelvaker door mensen uit onze doelgroep zijn benaderd. Naast

verzoeken om informatie, waren er twee zaken die er uit sprongen:

- Klachten over de nieuwe leverancier van hulpmiddelen (Welzorg). Deze klachten

betroffen slechte service, slechte bereikbaarheid, het niet nakomen van afspraken,

erg lang moeten wacht op reparaties, etc. De BGH maakt zich zorgen over het
openbaar aanbesteden. De gemeente kiest steeds vaker voor goedkoop en niet voor
kwaliteit. Wij verwachten dat de levensduur van de voorzieningen zal teruglopen,
wat op den duur een hoge kostenpost zal opleveren. ln de verschillende

overlegorganen en bij politieke partijen hebben wij meldingen gedaan zowel

sch riftelijk als mondeling.

- Klachten over de nieuwe werkwijze bij de Sociale Dienstverlening van de gemeente.

Deze klachten hadden betrekking op het sluiten van het fysieke Wmo- loket, de

perikelen rond het gebruik van DigiD, de (nog steeds) verkeerd verstrekte informatie

aan de balie in het Raadhuis en aan de telefoon, het niet teruggebeld worden, de

bejegening en de huisbezoeken. Het stoort ons dan ook dat de ervaringen van

gebruikers en belangenorganisaties, waaronder de BGH, onvoldoende worden
meegenomen in de beleidsvorming, door zowel ambtenaren als politieke partijen.

BGHopschool (basis en voorgezet onderwijs)

Al een aantaljaren draait met succes het project BGHopschool. Op een speelse manier

wordt, aan leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs, duidelijk gemaakt wat het

betekent om een handicap hebben en hoe mensen daar mee omgaan. Met het materiaal dat

onze vrijwilligers meenemen kan ervaring worden opgedaan. De reactie van kinderen en

leerkrachten is erg positief. Het afgelopen jaar hebben wij wel een daling in het aantal

aanvragen geconstateerd. Bij navraag op de scholen blijkt dat er aan zoveel eisen moet

worden voldaan (van de overheid\inspectie)dat zij genoodzaakt zijn prioriteiten te stellen.

BGHopschool in het voortgezet onderwijs heeft een paar jaar stil gelegen wegens

gezondheidsproblemen van onze vrijwilliger. We hopen dat hij het project komend

schooljaar kan voortzetten.



Informatievoorziening

Een van de belangrijkste taken van de BGH is mensen te voorzien van informatie. Dat

hebben we het afgelopen jaar op verschillende manieren gedaan. Ter voorbereiding van de

gemeenteraadsverkiezingen hebben wij avonden bezocht van de PvdA en de HAP, voor het

geven van input voor de verkiezingsprogramma's. Daarnaast heeft de BGH, in de Week van

de Toegankelijkheid in oktober, een debat georganiseerd in Het Oude Raadhuis, onder

leiding van Jan Troost. Onze vrijwilligers hebben met politieke partijen gesproken over hun

belangen. Dat willen wij graag terugzien in de verkiezingsprogramma's. Voor de avond was

veel belangstelling.

\AÈJ Wfir\ il
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Toegankelijkheid is meer dan Kennis alleen!

De afgelopen jaren is een vrijwilliger van de BGH, Bert Eikendal, bezig geweest om de

toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle eerste lijn gezondheidszorg in kaart te brengen.

ln overleg met de praktijkhouders en de gemeente is gekeken welke aanpassingen

eenvoudig gerealiseerd konden worden. Vanuit de gemeente zijn alle praktijken

aangeschreven en op de hoogte gebracht van dit project. Met de gemeente is gekeken naar

parkeermogelijkheden bij de praktijk. ln zeer goed overleg is er veel bereikt. De resultaten

zijn verzameld in het eindrapport: "Toegankelijkheid is meer dan kennis alleenll Resultaten

met betrekking tot de (rolstoel)toegankelijkheid bij de L" li.lns gezondheidszorg".
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Nieuwsbrief, advertentie gemeentegids, onderhoud website

Al een aantaljaren brengen wij elke drie maanden een nieuwsbrief uit die, voor zo ver wij
weten, met veel belangstelling wordt gelezen. Deze nieuwsbrief wordt per mail en per post
verstuurd. Hij is ook af te halen bijde bibliotheken en gezondheidsinstellingen. Wij proberen
de nieuwsbrief te vullen met interessante ontwikkelingen en gemeentelijk nieuwtjes. De

BGH zou graag zien dat ook de gemeente en andere instellingen copy zouden aanleveren
die interessant is voor onze doelgroep.

Het bestuur heeft gekeken of het mogelijk zou zijn om een advertentie te plaatsen in de
gemeentegids om meer naamsbekendheid te krijgen. Helaas zijn de kosten te hoog voor het
budget van de BGH.

Om toch meer naamsbekendheid te krijgen heeft de BGH Het afgelopen jaar 7 maal een
advertentie gep laatst in d e HoofddorpseCou ra nt.

De website wordt beheerd en onderhouden door Cor Dekker. Allerlei nieuwtjes en actuele
gebeurtenissen worden op de site gezet. leder maand plaatsen we een nieuwe stelling op de
site over een actueel onderwerp. Op deze manier proberen we respons te krijgen, die wij
weer kunnen gebruiken in onze adviezen.

De BGH is zowel op Facebook als op Twitter actief. Deze media worden gebruikt om snel
nieuws te verspreiden en reactie te krijgen. Ook proberen we hiermee jongeren in onze
achterban te bereiken.

Deelname aan de Week van de Toegankelijkheid en de 55+beurs

Jaarlijks wordt de landelijke Week van de Toegankelijkheid georganiseerd. Zoals u al in het
verslag heeft kunnen lezen hebben wij dit aangegrepen om een debat te organiseren in het
kader van de lokale verkiezingen.

Jaarlijks wordt in de maand september de 55+beurs georganiseerd door de gemeente
Haarlemmermeer en Sportservice. De BGH is ieder jaar aanwezig om de doelstellingen van
de BGH uit te leggen en van de doelgroep te horen wat zij belangrijk vindt. Wij nemen dat
mee in ons beleid. De laatstetwee jaar hebben wij een prijsvraaggeorganiseerd. Het leuke
daarvan is dat mensen niet alleen langslopen, maar even blijven staan, waardoor het
makkelijker is om in gesprek te gaan.

Raad van 100

ln 2013 kwam de Raad van L00 in Nieuw Vennep bij elkaar rond het thema "Ontmoeten".
Na een plenaire opening waarin verschillende inleiders het thema vanuit hun gezichtsveld



belichtten, werd het thema in subgroepen verder uitgediept. Bob Chevallerau en André

Pijnaker waren namens het bestuur van de BGH aanwezig.

Koersbesluit

ln het kader van de bezuinigen bij het Rijk wordt een flink aantal taken uit het Sociale

Domein overgedragen aan de gemeente. Het gaat onder andere om Persoonlijke Begeleiding

uit de AWBZ, de uitvoering van de Participatiewet en de Jeugdhulpverlening. De

achterliggende gedachte is, dat de gemeente dichter bij de cliënt staat en maatwerk kan

leveren. Daarnaast krijgen gemeenten minder geld om dit uit te voeren. Om de burgers

hierbij te betrekken zijn er, in Nieuw Vennep, Badhoevedorp en Hoofddorp, avonden

georganiseerd om de burgers te bevragen over hun ideeën. De BGH is vertegenwoordigd

geweest op twee locaties en heeft inbreng geleverd. Ook via de Wmo-Raad heeft de BGH

zich laten horen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het koersdocument 'Meer voor Elkaar, de

koers voor het sociaal domein in Haarlemmermeer'.

Pa rticipatie/toega nkel ij kheid

Vrijwilligers en bestuursleden van de BGH zijn actief in verschillen cliëntenraden,

klankbordgroepen, participatiegroepen, enzovoorts. Onze missie in dit soort

overlegorganen is, om de belangen van mensen met een beperking zo goed mogelijk onder

de aandacht te brengen. Gedacht moet worden aan goede voorzieningen, duidelijke

regelgeving, toegankelijke binnen- en buitenruimte, compensatieregelingen, klachten

afha nd eli ng/-regeli ngen, goed, d eu gdelijk en vei lig (school)vervoer.

Afgelopen jaar zijn wij actief bezig geweest in: klankbordgroep Meertaxi, de RAR

(Consumentenplatform AM, knooppunt Spaarne ziekenhuis) Huis van de Sport, Wmo-raad

en klankbordgroep Zuidrand, Cliëntenraad WWB, Park 2L, Breed signaleringsoverleg,

Klankbordgroepen Meertaxi, Leerlingenvervoer en Openbaar Vervoer, geleidelijnen voor

blinden en slechtzienden.

Wmo-raad

Namens de BGH is de ondersteuner actief in de Wmo-raad. Zij vertegenwoordigt mensen

met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in dit gremium. Omdat de Wmo-raad

een formele status heeft binnen de gemeentelijke processen, is de inbreng hier bijzonder

effectief. ln het jaarverslag van de Wmo-Raad vindt u een overzicht van de uitgebrachte

adviezen. De ondersteuner van de BGH had een grote rol in het tot stand komen van de



adviezen over: de reorganisatie van de Sociale Dienstverlening van de gemeente, het
Koersbesluit, evaluatie Sportnota en de Beleidsregels bij de Wmo-verordening. Ook is ze

heel actief betrokken geweest bij de discussie over de digitalisering van het Wmo-loket en

het functioneren van de nieuwe aanbieder van Wmo-voorzieningen.

Beoordelen van plantekeningen

Helaas moeten we concluderen dat de BGH nauwelijks betrokken wordt bij het beoordelen
van bouwplannen en (her)inrichtingsplannen. Zo heeft de BGH dit jaar alleen tekeningen
getoetst van de herinrichting van de Kruisweg en de inrichting van het Tudorpark in
Hoofddorp. Op onze adviezen hebben wij geen reactie ontvangen. Het verbaast ons dat wij
maar zo weinig toetsaanvragen krijgen. Wij hebben het idee dat er onvoldoende gebruik
wordt gemaakt van de kennis van de BGH, met betrekking tot toegankelijkheid en

bruikbaarheid van de buitenruimte.

ln april heeft de BGH schriftelijk advies uitgebracht op de DIOR (Duurzame tnrichting
Openbare Ruimte). Wij vinden het belangrijk dat daar essentiële voorzieningen goed in
beschreven staan. Helaas heeft de BGH geen reactie ontvangen op het advies.

Promoten van Sport en Recreatie

Dit jaar was de BGH samen met de afdeling aangepast sporten van Sportservice
Haarlemmermeer aanwezig op de Sportfair in Hoofddorp. Naast de kraam vol informatie
over verschillende sporten werden er demonstaties rolstoeldansen en rolstoelbasketbal
gegeven.



Na de oplevering van het Cultuurgebouw heeft de BGH in 2OL2 een schouw gehouden in de

Bibliotheek, Pier K en Duijcker. Afgelopen voorjaar hebben wij onze toetsrapporten

besproken, met de projectmanager van de gemeente. Helaas is er weinig tot niets te

verbeteren aan de gesignaleerde knelpunten, omdat de financiële middelen ontbreken. Een

leermoment voor de BGH is, dat als je in een klankbordgroep zit, er wel vrijblijvend mag

worden meegedacht, maar er geen garantie is dat je inbreng wordt meegenomen door de

projectleider en de architecten.

Door de projectleider zijn we wel betrokken bij de inrichting van de "Etalage" bij Pier K en

hebben wij adviezen kunnen geven over de toegankelijkheid, bereikbaarheid en

bruikbaarheid. Naar aanleiding van het advies hebben wij een reactie ontvangen. Het blijft
jammer dat de oorspronkelijk functie (horeca) van deze ruimte nooit is gerealiseerd.

Signaleren van knelpunten

Het signaleren van knelpunten is een van belangrijkste taken van de BGH. Regelmatig

worden wij benaderd door mensen uit de doelgroep met klachten over bestrating, zoals

losliggende tegels of verzakte op- en afritten. ln eerste instantie verwijzen wij door naar het

Meldpunt Buitenruimten van de gemeente. Onze ervaring is dat het probleem dan snel is

verholpen. ls dit niet het geval, dan melden wij het bij onze contactpersoon bij het

Gebiedsmanagement.

Veel klachten zijn er dit jaar over de service van Welzorg. De klachten variëren van niet

nakomen van afspraken, niet terugbellen tot zeer lange wachttijden voor reparatie en

levering. De BGH heeft de klachten doorgegeven via de Wmo-raad, wethouder, teamleiders,

Welzorg etc. maar er gebeurt helaas weinig. Waarschijnlijk wordt er achter de schermen

hard gewerkt aan oplossingen, maar de cliënten merken er tot eind 2013 weinig van en dat

is jammer. Verder kwamen er ook regelmatig klachten binnen over het verplicht

gebruikmaken van DigiD bij het contact met de Sociale Dienstverlening van de gemeente.

Dit jaar heeft de BGH weinig klachten gehad over de Meertaxi. We gaan er van uit dat deze

dienst goed draait.

Aan het eind van 2013 zijn er klachten binnen gekomen over de nieuwe bestrating van de

Kruisweg in Hoofddorp. Dit heeft helaas geleid tot vragen in de gemeenteraad. Dit was niet

nodig geweest als er contact was gezocht met de BGH. Met de betreffende dienst en

ambtenaren, werkten we al aan een doeltreffende oplossing. De BGH vindt het jammeren

teleurstellend dat mensen uit de gemeenteraad nauwelijks gebruik maken van de kennis van

de vrijwilligers uit de doelgroep.
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Deelname aan schouwen

Jaarlijks worden er, door dorps- en wijkraden, schouwen georganiseerd in hun deel van

Haarlemmermeer. Via de gemeente wordt de BGH hiervoor uitgenodigd. Onze vrijwilligers
gaan dan mee om te letten op (verkeers)veiligheid voor onze doelgroep. Gelet wordt op

veilige oversteeksituaties, met deugdelijke op- en afritten, breedte van trottoirs,
overhangend groen en goede verlichting. Verder wordt er op gelet dat er goede en bruikbare
parkeervoorzieningen zijn voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart.

Het afgelopen jaar heeft de BGH meegedaan aan een (zorg)schouw, die georganiseerd was

door verpleeghuis Bornholm. Het accent lag op de benedenetage van het verpleeghuis en

het terrein er om heen. Het was de bedoeling van de schouw, om met elkaar te kijken hoe

de afstand tussen de buurt en het verpleeghuis verkleind kan worden. De schouw heeft
geleid tot een eindverslag met aanbevelingen en actiepunten. Het verpleeghuis gaat

hiermee verder.

Diversen

Reageren op landelijke ontwikkelingen

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de BGH op de hoogte is van

actuele ontwikkelingen, zowel plaatselijk als landelijk. Dit bereiken wij door deelte nemen

aan regionale en landelijke bijeenkomsten en advies in te winnen bij gespecialiseerde

belangenorganisaties (Bijvoorbeeld de Oogvereniging, als het gaat over geleidelijnen voor

blinden en slechtzienden). De informatie wordt gedeeld met de andere vrijwilligers,

individueel en via onze interne nieuwsbrief. Met de verkregen informatie kunnen we goed

onderbouwde reacties geven op plannen die wijtoegezonden krijgen.

Adviseren waar mogelijk in het belang van doelgroep

Zoals u in het jaarverslag heeft kunnen lezen staan alle activiteiten, die de vrijwilligers van de

BGH ondernemen, in het teken van de belangen van onze doelgroep. Dit doen wij door
middel van adviezen aan de gemeente en andere instellingen, voorlichten, informeren via

de website www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl, actief zijn op Facebook en Twitter en

een luisterend oor bieden aan de telefoon.

Overleg met wethouder en gebiedsmanagement

Zoals wij onder het kopje 'bestuur' al hebben aangegeven, is het overleg met de wethouder
opgeheven en vervangen door de Tafel van 5.

1.1.



De contacten met het gebiedsmanagement zijn goed. ln eerste instantie nemen wij contact

op met de gebiedsmanager van het betreffende gebied. Mochten we er niet uitkomen dan

leggen we het voor aan Dhr. Kleiss, de contactpersoon van het gebiedsmanagement voor de

BGH. Het afgelopen jaar is dat één keer voorgekomen. Deze klacht had betrekking over een

stuk bestrating in Floriande.

Reageren op actuele ontwikkelingen

Zoals u heeft kunnen lezen proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op actuele

ontwikkelingen. Dit houdt onder andere in dat wij veel contanten hebben met collega

instellingen, zoveel mogelijk informatiebijeenkomsten proberen te bezoeken en de

verkregen informatie doorgeven aan de doelgroep via onze nieuwsbrief, website of
Facebook pagina.

Ondersteuning

De ondersteuner bereidt met de vice-voorzitter de bestuursvergaderingen voor en zorgt

voor verslaglegging daarvan.

De ondersteuner draagt zorg voor de interne en externe communicatie van de BGH. Zij

verstrekt benodigde informatie aan vrijwilligers, zodat deze hun werk goed kunnen doen. Zij

schrijft of redigeert brieven die namens de BGH worden verstuurd en schrijft

tweemaandelijks een interne nieuwsbrief. Het onderhouden van contact met externe

organisaties en contactpersonen bij de gemeente verloopt meestalvia haar.

Het bezoeken van conferenties, symposia en informatiebijeenkomsten wordt zoveel

mogelijk verdeeld onder de vrijwilligers, maar als dat niet lukt, dan gaat de ondersteuner er

heen. Van deze zaken wordt verslag gedaan aan de vrijwilligers.

Namens de BGH is de ondersteuner lid van de Wmo-raad en de klankbordgroep

Leerlingenvervoer. Het lidmaatschap van de Wmo-raad is intensief. Het lezen van stukken ,

verzamelen van informatie en het voorbereiden van adviezen kost veel tijd. Pogingen om het

lidmaatschap van de Wmo-raad over te dragen aan een vrijwilliger zijn tot op heden

gestra nd.

Tot slot: alle activiteiten waarvoor (tijdelijk)geen vrijwilliger beschikbaar is, worden door de

ondersteuner opgepakt en uitgevoerd. Uiteraard binnen de beschikbare tijd. Het kan dus

voorkomen dat de BGH zaken moet laten liggen. ln overleg met het bestuur worden er

prioriteiten gesteld.

12



Lijst medewerkers

Bestuur

Bob Chevallerau
André Pijnaker
Frida Piet

Dolf van Laar

René du Maine

Coórdinator/ ondersteuner
Liesbeth Pannekeet

Voorzitter
Secreta ri s/vice-voo rzitter
Penningmeester
Lid (tot juni)

Lid (tot december)

Medewerkers/vrijwi I I igers
Bob Chevallerau Klankbordgroepen/sport/schouwen/OV
André Pijnaker Algemeen inzetbaar
Albert Oostendorp Voorzieningen voor blinden/slechtzienden,

Klankbordgroep OV

Ernst Groot Cliëntenraad WWB /klankbordgroep Meertaxi
Bert Eikendal Toegankelijkheid eerstelijns gezondheidszorg
Yvonne de Zwart Coórdinator BGH op school
Mignon de Zwart BGH op school
Tiny Bus BGH op school
Paulien Meijer BGH op school
Rolf Zwart BGH op school
Nico Honcoop Voorzieningen voor blinden/slechtzienden,

BGH op school
Annemarie Turkenburg Contactpersoon Rijsenhout
Cor Dekker Website
Jeffry Clemens Schouwen buitenruimte

Externe adviseur
Nico Honcoop Extern adviseur Oogfonds (Oogvereniging)
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