JAARVERSLAG

2016

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze structurele werkzaamheden en éénmalige
activiteiten. Mocht u interesse hebben om zelf actief als vrijwilliger bij de SGRD aan de slag
te gaan of kent u iemand dit zou willen dan kunt u dit melden bij het secretariaat.
Ons postadres is tot 1 april 2017: SGRD, de Bogaert 15, 6983 HE Doesburg. 0313 484568.
email: hennyhenrixsgrd@hotmail.nl.
Na 1 april 2017 wordt dit: Marion Berends, Seringenlaan 76, 6982 CC Doesburg.
0313 842520 of 06 28587872 email: marionberends@ziggo.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09113814.
Rabobank: NL07RABO0321624769.

In dit jaarverslag treft u de volgende hoofdstukken aan:
DOELSTELLING
ORGANISATIESTRUCTUUR
TAAKVERDELING BESTUUR
SAMENSTELLING BESTUUR/DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/SCHOLING
VERGADERINGEN/FREQUENTIE/OVERLEG MET DE WETHOUDER
WERKGROEP PARKEREN, VERVOER, TOEGANKELIJKHEID
WERKGROEP SCHOLENPROJECTEN
WERKGROEP WETTEN EN REGELS
WERKGROEP MOBILITEIT
WERKGROEP SCOOTMOBIELTOCHTEN
FINANCIËN
PUBLICITEIT
PLANNEN VOOR 2017

DOELSTELLING
De doelstelling van de SGRD kunt u lezen op onze website
www.gehandicaptenraaddoesburg.nl
De verkorte versie luidt: De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) werd
opgericht op 16 juni 2000 en richt zich op de algemene belangen van mensen met een
handicap/functiebeperking, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig aan de samenleving kunnen
deelnemen.
Omdat de SGRD zich vooral op algemene belangen richt zullen individuele gevallen
doorverwezen worden naar de daarvoor geëigende organisaties, loketten en instellingen.
(Voor uw informatie: DE SGRD heeft geen leden welke contributie betalen maar werkt met
onbezoldigde vrijwillige medewerkers welke hier een groot deel van hun vrije tijd insteken
en eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen.)
ORGANISATIESTRUCTUUR
De SGRD bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen. De leden hiervan voelen zich
sterk bij de doelgroep betrokken en iedereen vervult de werkzaamheden op geheel
vrijwillige basis. In 2016 waren er 14 vrijwilligers een gedeelte of het hele jaar actief.
Vanaf de oprichting heeft het bestuur er naar gestreefd om elke bestuursfunctie dubbel te
bezetten om terug te kunnen vallen op een achtervanger en daardoor de continuïteit te
waarborgen. Maar omdat van overheidswege steeds meer taken bij vrijwilligers worden
geparkeerd er dit jaar bij de SGRD meerdere mutaties in het bestand zijn geweest en nieuwe
vrijwilligers ondanks alle inspanningen moeilijk te vinden zijn, zijn in 2016 veel taken dubbel
uitgevoerd.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft dus dringend gewenst.
TAAKVERDELING BESTUUR
De voorzitter zit de vergaderingen van bestuur en werkgroepen voor en vertegenwoordigt
de organisatie naar buiten. Hij/zij bereidt samen met de secretaris de agenda en de inhoud
voor en vormt samen met de penningmeester het dagelijks bestuur.
Zij bepalen de werkgroep coördinatoren, de webmaster en de beheerder van het
facebookaccount.
De secretaris verzorgt alle inkomende en uitgaande post/email. Hij/zij schrijft adviezen,
subsidieaanvragen, jaarverslagen, persberichten en verzorgt de publiciteit.
Samen met de voorzitter maakt hij/zij de agenda’s en verstuurt deze. Hij/zij houdt het
archief van de stichting up to date en bij afwezigheid of ontbreken van de voorzitter
vertegenwoordigt hij/zij de SGRD naar buiten.
De penningmeester verzorgt de boekhouding en doet betalingen aan de hand van facturen
en declaraties. Hij stelt de begroting samen en verzorgt het financieel jaarverslag.
De notulist notuleert de bestuurs- en werkgroepvergderingen, evenals de gesprekken met
de wethouder. De uitgewerkte verslagen worden door hem verspreid.

De overige bestuursleden zijn specialist op hun gebied of deskundigheid en ondersteunen
het bestuur en de werkgroepen op een breed terrein.
De werkgroepcoördinator is contactpersoon tussen bestuur en werkgroepen en houdt alle
leden van zijn/haar werkgroep betrokken en enthousiast. Hij/zij werkt samen met de
voorzitter.
SAMENSTELLING BESTUUR IN 2016
Om verschillende redenen waren er in 2016 meerdere mutaties in de vrijwilligersgroep.
De samenstelling wisselde daarom wel eens.
Voorzitter tot april vacant. waarneming door secretaris.
na 1 april 2016
dhr. Jelle Berends
lid van de werkgroep scootmobieltochten jelleberends-sgrd@ziggo.nl
en wet- en regelgeving.
Secretaris tevens lid van de werkgroep
dhr. Henny Henrix
scootmobieltochten
hennyhenrixsgrd@hotmail.nl
Penningmeester en lid van de werkgroep dhr. Sivert Beertema
scholenproject, toegankelijkheid en
s.beertema1@hetnet.nl
scootmobieltochten
Bestuurslid wet- en regelgeving
dhr. Harry Dijkstra
tevens werkgr. scootmobieltochten harry.dijkstra@versatel.nl
Bestuurslid scholenprojecten
dhr. Gerard Visser
Tot 4 april 2016
tevens PVT en scootmobieltochten
Notulist vacant
waarneming door de secretaris
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING / BIJSCHOLING
De leden krijgen voortdurend de gelegenheid om hun deskundigheid op peil te houden door
een uitgebreid scholingsprogramma o.a. van Zorgbelang in Arnhem. Bovendien voorzien
Zorgbelang Gelderland en de CG Raad de werkgroep Wet- en Regelgeving regelmatig van
nieuwe info om de kennis van de nieuwe en steeds wisselende regels met betrekking tot de
WMO optimaal op peil te houden.
Tevens biedt Zorgbelang Gelderland de gelegenheid om d.m.v. bijeenkomsten en ook hun
nieuwjaarsrecepties ervaringen uit te wisselen en te netwerken.
VERGADERINGEN
Om kosten te besparen worden de bestuursvergaderingen volgens een rouleringsschema bij
de bestuursleden thuis gehouden. Voor de gecombineerde vergaderingen met de werkgroep
leden maken we gebruik van de kantine van korfbalvereniging Rivalen. De kosten welke we
voor het laatste moeten maken zijn opgenomen in de jaarlijkse gemeentesubsidie.
In 2016 heeft het bestuur 7 keer een bestuursvergadering gehad en het bestuur en de
werkgroepen samen hebben 3 keer vergaderd. In verband met een aantal wijzigingen
kwamen we ook nog in wisselende samenstellingen bijeen. Het dagelijks bestuur had in
gekrompen samenstelling regelmatig overleg thuis.

WETHOUDEROVERLEG
In 2016 hebben we 2 keer overleg met wethouder Peter Bollen gehad. Daar waar nodig met
ondersteuning van Harold Dolleman.
De gesprekken verlopen zoals altijd in een open en ongedwongen sfeer en alle
onderwerpen uit onze projecten komen hierbij aan de orde.
POLITIEK BETROKKEN
Indien noodzakelijk bezoekt een afgevaardigde van de SGRD commissie- e/o
raadsvergaderingen. Waar nodig wordt van inspreekrecht gebruik gemaakt of per brief onze
standpunten naar voren gebracht.
Verder heeft b.v. de werkgroep Parkeren, vervoer en toegankelijkheid intensief contact met
partijen welke zich net als de SGRD inzetten voor de toegankelijkheid van en in Doesburg.
WERKGROEP PARKEREN, VERVOER, TOEGANKELIJKHEID
Tot april bestond de werkgroep uit 3 leden. Na het afhaken van G. Visser nog uit 2 personen.
Coördinator is Joop Jansen en Sivert Beertema is lid.
De belangrijkste bezigheden in 2016 waren de projecten Kloostertuin, de Binnenstad en het
onvermijdelijke Openbare Toilet waar we al sinds 2000 mee bezig zijn.
Joop heeft op regelmatige basis hierover contacten met medewerkers van de Gemeente.
Verder hebben we overleg met de wijkraad Binnenstad en hun klankbordgroep en waren er
informatieve gesprekken met het CDA, de PvdA en de SP. Allemaal over de bereikbaarheid
van de binnenstad en allemaal apart; niet als groep.
In het laatste kwartaal zij we gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de
openbaar toegankelijke gebouwen in Doesburg. Hoe toegankelijk zij de gebouwen en
voorzieningen in de horeca, de detailhandel, sportaccommodaties, openbare gebouwen etc.
voor mensen met een beperking die gebruik moeten maken van een hulpmiddel?
Dit wordt tijdens een schouw per groep bekeken en besproken. Daar waar men aan de
voorwaarden voldoet ontvangt met een sticker met een opgestoken duim en wordt men op
de website vermeld.
Deze aanpak wordt door iedereen positief ontvangen.
WERKGROEP SCHOLENPROJECT
Deze grootste werkgroep geeft voorlichting aan kinderen uit de hoogste klassen van de
basisscholen in Doesburg, Drempt en Angerlo hoe het is om te leven met een handicap.
Dit gebeurt op een speelse maar educatieve manier waarbij het uitgangspunt is dat mensen
met een beperking niet zielig zijn maar ook heel gezellig en best veel plezier in hun leven
kunnen hebben. In sommige gevallen kunnen ze echter wel hulp, begrip en respect
verdienen.
Tot april was Gerard Visser de coördinator van de groep en waren de afspraken voor de
tweede helft van het schooljaar 2015/16 gepland. Na zijn plotselinge vertrek heeft de groep
de uitwerking van de lessen opgevangen.
Tot onze grote vreugde kregen we via een advertentie van de vrijwilligers vacaturebank
contact met Tonnie Spinhoven en na een “klik” bleek zij bereid om de nieuwe coördinator
voor dit project te worden. Ze werd door collega’s snel geïnformeerd en ingewerkt en in no
time hadden we een perfect bezoekschema voor het schooljaar 2016/17 staan.
In november hebben we om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van Gerard
Stijntjes. Gerard was vanaf de oprichting in 2016 lid van de SGRD. Gerard bedankt.

En waar we al jaren op zoek waren naar een nieuwe pauzefilm kon op het eind van 2016 ook
deze wens vervuld worden.

WERKGROEP WETTEN EN REGELS
De coördinator is Harry Dijkstra die zich blijvend verdiept in de aanpassingen die van
bovenaf steeds weer worden opgelegd.
WERKGROEP MOBILITEIT
In 2016 kwam er een eind aan de prettige samenwerking met JenS en volgde een overstap
naar RSR. Van RSR hebben we ondersteuning gekregen bij de scootmobieltraining van 14
oktober. Wij blijven de ontwikkelingen van een eventuele scootmobielpool volgen.
WERKGROEP SCOOTMOBIELTOCHTEN
Coördinator van de werkgroep is Henny Henrix. Nadat de werkgroep vanaf februari bezig is
geweest met alle voorbereidingen van vergunningen, verkeersregelaars, ondersteuning
Rode Kruis, het uitzetten en dubbelchecken van een mooie route met een startpunt bij 0313,
een rustpunt met toiletten en verfrissing en een afsluiting bij het restaurant van Ijsselzicht
en het verzenden van uitnodigingen door de gemeente bleven de aanmeldingen uit……
Hierdoor heeft de organisatie moeten besluiten om voor de eerste keer een tocht af te
gelasten. Dit was bijzonder zuur voor alle betrokken vrijwilligers en uiteraard ook voor de
gemeente die altijd een bijzonder prettige ondersteuning geeft.
Besloten werd de namen van de deelnemers die het spijtig vonden in een database op te
slaan en hier later gebruik van te gaan maken.
Tevens werd het besluit genomen om in 2016 geen tweede rit te organiseren maar een
scootmobieltraining met hindernis-praktijk-tocht.
Deze vond plaats op 14 oktober in sporthal Beumerskamp.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Sporthal en kantine Beumerskamp. RSR en
de Verkeersregelaars presenteerde de heer Joop van Bel van VVN een prettig en leerzaam
theoriegedeelte voor een redelijk grote groep deelnemers. Hierna volgde in de sporthal een
hindernisbaan en werd de middag afgesloten met een praktische buitenrit met hindernissen.
Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat van deelname en was iedereen tevreden.
PUBLICITEIT
Op 20 mei hebben we met een bemande stand deelgenomen aan de presentatie voor
nieuwe inwoners van Doesburg.
Onze website en het account op facebook worden bijzonder goed bezocht.
In de Regiobode werden diverse publicaties opgenomen, o.a. het afscheid van Gerard
Louwes als notulist.
FINANCIËN
De SGRD ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente waaruit de structurele en
variabele kosten worden gefinancierd.
De verantwoording voor de uitgaven van 2016 is terug te vinden in het financieel jaarverslag
en is op te vragen bij het secretariaat.
De vrijwilligers krijgen al hun voor de SGRD gemaakte noodzakelijke onkosten vergoed.
De penningmeester heeft zicht op alle kosten per begrote post.

Eenmaal per jaar vindt door twee leden van de kascontrolecommissie een kascontrole
plaats.
Sivert Beertema stopt per 31 december als penningmeester. Er is een vervanger.

TOEKOMSTPLANNEN EN WERKPLAN 2017
De SGRD blijft zich inzetten voor een aangepast openbaar toilet.
De Schouw wordt in 2017 voortgezet.
17 mei 2017 de eerste scootmobieltocht, na de vakantie volgt een tweede.
Alle scholen in Doesburg, Angerlo en Drempt zijn weer ingepland.
De werkgroep PVT blijft betrokken bij de herinrichting Kloostertuin, Binnenstad,
Verhuellweg.
We staan weer gereed voor nieuwe inwoners.
We blijven samenwerken met meerdere partijen betreffende de bereikbaarheid van Doesburg en de wegen naar en in de binnenstad.
Als Zorgbelang nieuwe interessante cursussen aanbied wordt daar zeker aan
deelgenomen.
Optimaliseren van Website en facebook.
Twee maal per jaar een onderhoud met de wethouder.
Voor uw overzicht: ons ledenbestand in 2017 per 1 januari.
Bestuur:
Voorzitter:
Jelle Berends plus sc. mob. en Wet- en regelgeving.
Secretaris:
Henny Henrix tot 31 maart, daarna notulist.
Secretaris:
Marion Berends vanaf 1 april. plus Park.Verv. Toegank.
Penningmeester:
Harrie Niesink.
Bestuurslid:
Harry Dijkstra wet- en regelgeving.
Bestuurslid:
Alie Mulder-Kerkhof scootmobieltochten.
Notulist:
Henny Henrix vanaf 1 april plus scootmobieltochten.
Werkgroep leden scholenproject:
Coördinator
Tonnie Spinhoven.
Gina Drent plus webmaster.
Els Meester.
Marleen Houben.
Freddy Mintjes
plus scootmobieltochten.
Marian Hulscher
plus wet- en regelgeving
Werkgroep leden parkeren, vervoer, toegankelijkheid:
Coördinator
Joop Jansen
plus scholen en scootmobieltochten.
Marion Berends

