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In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze structurele werkzaamheden en eenmalige
activiteiten. Mocht u na het lezen van dit verslag interesse hebben om zelf actief als
vrijwilliger bij de SGRD aan de slag te gaan of kent u iemand die dit zou willen dan kunt u dat
melden bij het secretariaat.
Ons postadres is:
SGRD, de Bogaert 15, 6983HE Doesburg.
telefoon: 0313 484568
emailadres: hennyhenrixsgrd@hotmail.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09113814
Rabobank: NL07RABO0321624769
In dit jaarverslag treft u de volgende hoofdstukken aan:
DOELSTELLING.
ORGANISTIESTRUCTUUR.
TAAKVERDELING BESTUUR.
SAMENSTELLING BESTUUR / DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING / SCHOLING.
VERGADERINGEN / FREQUENTIE / OVERLEG MET DE WETHOUDER.
WERKGROEP PARKEREN / VERVOER / TOEGANKELIJKHEID.
WERKGROEP SCHOLENPROJECTEN / WETTEN EN REGELS/ MOBILITEIT.
WERKGROEP SCOOTMOBIELTOCHTEN.
PUBLICITEIT.
FINANCIËN.
TOEKOMSTPLANNEN 2016.
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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.
(Ter informatie: wij hebben geen leden welke een contributie betalen maar werken met
onbezoldigde vrijwillige medewerkers die hier een groot deel van hun 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 2015 waren er 13 vrijwilligers actief voor de SGRD.
Vanaf de oprichting heeft het bestuur er naar gestreefd om elke bestuursfunctie dubbel te
bezetten om terug te kunnen vallen op een achtervanger en zodoende de continuiteit te
waarbogen. Maar omdat van overheidswege steeds meer taken door vrijwilligers moeten
worden uitgevoerd loopt het werven van nieuwe leden niet volgens de planning en moeten
waar nodig taken dubbel worden uitgevoerd. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is
dringend gewenst.
TAAKVERDELING BESTUUR
De voorzitter zit de bestuursvergaderigen en de vergaderingen van de werkgroepen
voor en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten. Hij/zij bereid samen met de
secretaris de agenda en de inhoud voor. (samen met secretaris en penningmeester
vormen ze het dagelijks bestuur en bepalen o.a. de benoeming van de webmaster en
in 2016 de beheerder van het facebook account.)
De secretaris verzorgt alle inkomende en uitgaande post. Hij/zij schrijft adviezen,
subsidieaanvragen, jaarverslagen, persberichten en verzorgt de publicteit. 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 van de voorzitter vertegenwoordigt hij/zij de SGRD naar buiten.
De penningmeester verzorgt de boekhouding. Hij/zij doet betalingen aan de hand
van facturen en declaraties. Hij/zij stelt de begroting samen en verzorgt het financieel
jaarverslag.
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De notulist notuleert de bestuurs- en werkgroepvergaderingen evenals de
gesprekken met de wethouder. De uitgewerkte verslagen worden door hem/haar
verspreid.
De werkgroepcoördinator is contactpersoon tussen bestuur en werkgroep en houdt
alle leden van zijn/haar werkgroep betrokken en enthousiast. Hij/zij werkt samen
met de voorzitter.
De overige bestuursleden zijn specialist op hun gebied of deskundigheid en
ondersteunen het bestuur en de werkgroepen op een breed terrein.
SAMENSTELLING BESTUUR IN 2015
Voorzitter tevens lid van de werkgroep
scholenproject en webmaster/website
Secretaris tevens lid van de werkgroep
scootmobieltochten
Penningmeester tevens lid van de werkgroepen
scholenproject, toegankelijkheid en scootmob.
Bestuurslid Wet- en Regelgeving, tevens lid
van de werkgroep scootmobieltochten
Bestuurslid Mobiliteit (JenS) tevens lid van
het scholenproject en de scootmobieltochten
Notulist op medische gronden tot 1 juni 2015
Opgevolgd tot 30 sept. 2015 door
Opgevolgd tot 1 jan. 2016 door

mevrouw Gina Drent
gdrent@hotmail.com
dhr. Henny Henrix
hennyhenrixsgrd@hotmail.nl
dhr. Sivert Beertema
s.beertema1@hetnet.nl
dhr. Harry Dijkstra
harry.dijkstra@versatel.nl
mevrouw Els Meester
elsjevrij@gmail.com
dhr. Gerard Louwes
mevr. Alie Mulder – Kerkhof
mevr. Gina Drent

In 2015 heeft de SGRD om gezondheidsredenen helaas afscheid moeten nemen van
onze notulist Gerard Louwes. Gerard was vele jaren de steun, toeverlaat en en
vraagbaak voor alle leden. Het zal moeilijk zijn Gerard als mens en specialist te
vervangen.
Begin december 2015 hebben twee bestuursleden t.w. onze voorzitter mevr. Gina
Drent en bestuurslid mobiliteit mevr. Els Meester om privéredenen besloten om per
1 januari 2016 hun bestuursfuncties neer te leggen. Zij blijven wel aan als lid van de
werkgroepen.
Dit betekent dat enkele bestuurstaken tijdelijk worden waargenomen en dat wij
driftig op zoek zijn naar capabele personen die deze functies voor de SGRD kunnen
invullen.
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING / BIJSCHOLING
De leden van de SGRD krijgen voortdurend de gelegenheid om hun deskundigheid op
peil te houden door een uitgebreid scholingsprogramma o.a. van Zorgbelang Arnhem.
Zorgbelang Gelderland en de CG raad voorzien de werkgroep wetten en regels
regelmatig van nieuwe informatie om hun kennis van de nieuwe en steeds
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wisselende regels m.b.t. de wet Maatschappelijke Ondersteuning optimaal op peil te
houden.
Tevens biedt Zorgbelang Gelderland de gelegenheid om d.m.v. bijeenkomsten en hun
nieuwjaarsreceptie ervaringen uit te wisselen en te netwerken.
VERGADERINGEN
Om kostentechnische redenen worden de bestuursvergaderingen volgens een
rouleringsschema bij de bestuursleden thuis gehouden. Voor de gecombineerde
vergaderingen met de werkgroepen kunnen we gebruik maken van de kantine van
korfbalvereniging Rivalen. De kosten welke wij hiervoor moeten maken zijn
opgenomen in de jaarlijkse Gemeentsubsidie.
In 2015 heeft het bestuur 7 keer een bestuursvergadering gehouden en bestuur en
werkgroepen hebben 3 maal vergaderd.
Waar nodig hebben het dagelijks bestuur cq. de werkgroepen op individuele basis
hun besprekingen bij de leden thuis gehouden.
WETHOUDEROVERLEG
Evenals voorgaande jaren hebben we ook in 2015 weer 2 keer een overleg met
wethouder Peter Bollen gehad. n.l. op 22 juni en op 19 november. Gesproken werd
o.a. over het armoedebeleid, de keukentafelgesprekken, wie zijn binnen de
gemeente onze aanspreekpunten, niet te vergeten het (on)bekende openbaar
invalidentoilet en ook de overgang van JenS naar een andere leverancier. Verder de
bekende punten van overlast en voor de SGRD heel belangrijk hoe krijgen we meer
Doesburgse scootmobielers in beweging om mee te doen met onze tochten en
trainingen.
POLITIEK BETROKKEN

Indien noodzakelijk bezoekt een afgevaardigde van de SGRD commissie- e.o.
raadsvergaderingen. Waar nodig wordt van het inspreekrecht gebruik gemaakt.
Verder hebben enkele werkgroepleden intensief contact met partijen welke zich net
als de SGRD inzetten voor de toegankelijkheid van en in Doesburg.
WERKGROEP PARKEREN, VERVOER, TOEGANKELIJKHEID
Deze werkgroep bestaat uit 3 leden met als coördinator dhr. Joop Jansen.
Mede door inbreng van de werkgroep zijn weer een aantal noodzakelijke
aanpassingen gerealiseerd, o.a. het fietspad van Beinum langs de haven naar de
binnenstad. Gerard Visser is bij de voorlichting over de herinrchting van de
Kloosterstraat geweest. Gerard en Joop onderhouden op regelmatige basis contacten
met diverse partijen welke zich net als de SGRD (zijn gaan) inzetten voor de
toegankelijkheid van Doesburg en in Doesburg.
De leden van de werkgroep hebben goede contacten “met het stadhuis.”
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WERKGROEP SCHOLENPROJECT
De werkgroep bestaat uit 10 leden en wordt gecoördineerd door dhr. Gerard Visser.
De groep geeft gastlessen aan de kinderen van groep 8 van de basisscholen in
Doesburg, Drempt en Angerlo. Zij leren dan op een speelse maar educatieve en
informatieve manier wat het betekent om te moeten leven met een beperking.
Hierbij is het uitgangspunt dat de beperking soms lastig is, maar dat mensen met een
beperking ook heel gezellig kunnen zijn en plezier in hun leven kunnen hebben.
In sommige gevallen echter kunnen ze wel hulp en begrip gebruiken en respect
verdienen.
Door het invoeren van continuroosters heeft de werkgroep wel de grootste kans op
uitvallers onder de vrijwilligers. Het inplannnen van de roosters is er niet makkelijker
op geworden, maar in onderling overleg heeft men alles steeds weer op kunnen
lossen.
Voor 2016 zijn de bezoekroosters zo goed als ingepland.
Hoog op de verlanglijst staat nog steeds een pauzefilm omdat de huidige film niet
meer actueel is en de kinderen niet kan boeien. Wij houden ons voor sponsoring
aanbevolen.
WERKGROEP WETTEN EN REGELS
Deze werkgroep is dhr. Harry Dijkstra.
Harry heeft zich verdiept in de aanpassingen die van hogerhand aan de gemeenten,
organisaties en particulieren worden opgelegd en hij blijft zich enthousiast
ontwikkelen op dit gebied.
WERKGROEP MOBILITEIT
De werkzaamheden werden gecoördineerd door mevrouw Els Meester.
In het afgelopen jaar hebben wij weer een beroep op JenS mogen doen voor onze
jaarlijkse scootmobieltocht. Toch hebben wij afscheid van hen moeten nemen
vanwege een nieuwe aanbestedingsronde voor leveranciers. Hierdoor konden zij niet
meer aanwezig zijn bij de scootmobieltrainingsmiddag op 16 oktober in de
Beumerskamp, terwijl de nieuwe leverancier, RSR, nog niet gerechtigd was om deel
te nemen.
WERKGROEP SCOOTMOBIELTOCHTEN
SCOOTMOBIELTOCHT 20 MEI
Voor de tocht van 20 mei in ons derde lustrumjaar hadden zich 40 deelnemers
aangemeld. Een record aantal!.
Wat altijd weer jammer is is dat een aantal zich op de dag van vertrek weer afmeld of
niet komt opdagen. Ook nu. 11 afzeggingen, maar dat betekent altijd nog een
opkomst van 29 deelnemers.
Onder redelijke weersomstandigheden ging de route via de dijk naar het
Kunstgemaal bij Bronkhorst waar een sanitaire- en een koffiestop werd gehouden.
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Hierna trok een lang lint van scootmobielers, begeleiders, Rode Kruis mensen en
verkeersregelaars door het stadje Bronkhorst. Dit allemaal onder de verbaasde
blikken en hier en daar applaus van de aanwezige toeristen.
Daarna via Steenderen en allerlei mooie paden en weggetjes in het buitengebied,
waar je anders nooit komt, ging de tocht weer richting Doesburg. Ook deze keer
werden we weer hartelijk onthaald door Jongerencentrum 0313.
De afzeggers die bang waren voor regen zullen hier achteraf zeker spijt van hebben
gehad want het was maar een drupje.
SCOOTMOBIEL TRAINING
Na maanden voorbereiding kun je dan eindelijk een datum prikken voor een
trainingsmiddag.
Bij Veilig Verkeer Nederland in Zutphen hebben we gratis medewerking en
ondersteuning van een instructeur kunnen regelen. Ze nemen zelfs hun eigen
instructiemateriaal mee.
Omdat bij de vorige training bij Only for Men het weer niet wilde meewerken konden
we de deelnemers deze keer dank zij wethouder Jansen en dhr. Stefan de Meij van de
gemeente een droge en warme sporthal aanbieden. Martin Meurkes van de kantine
zal zorgen voor koffie etc. Verder waren we verzekerd van de medewerking van Beter
Horen voor een hoortest, Hillenaar optiek voor een ogentest, de Plusbus voor een lift
demonstratie en onze vrijwillers waren weer aanwezig om de mensen op te vangen.
De door ons gemaakte uitnodigingen werden weer door de gemeente verzonden met
de mededeling dat er op 16 oktober 2015 in de sporthal een scootmobieltraining is.
Er melden zich na veel moeite en inspanning van de SGRD in totaal 25 personen,
waarvan 3 buiten Doesburg.
16 oktober zijn er 3 zonder scootmobiel gekomen (defect), hebben zich er 4 wegens
ziekte afgemeld en zijn er 5 zonder opgaaf van reden niet gekomen.
In totaal hadden we 13 enthousiaste deelnemers. Maar dit is veel te weinig.
PUBLICITEIT
Naast onze eigen professionele website, waar u de laatste info over onze activiteiten
vindt kunt u ons ook vinden op facebook onder Stichting Gehandicapten Raad
Doesburg e.o.
PERS
Ook in 2015 heeft de SGRD de pers en de plaatselijke T.V. schriftelijk en mondeling op
de hoogte gebracht van haar activiteiten. Er verschenen diverse artikelen in de
Regiobode over de scootmobieltochten, de vrijwilliger van de maand en de opening
van “het” fietspad.
FINANCIËN
De SGRD ontvangt jaarlijks een subsidie van de Gemeente Doesburg waaruit de
structurele en variabele kosten worden gefinancierd.

7

De verantwoording voor de uitgaven van 2015 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 onkosten vergoed.
De penningmeester heeft per werkgroep zicht op alle kosten per begrote post.
Eenmaal per jaar vindt door twee leden van de kascontrolecommissie een
kascontrole plaats.
TOEKOMSTPLANNEN EN WERKPLAN 2016
-

-

-

Blijvende inzet voor een aangepast openbaar toilet in de binnenstad.
Het realiseren van twee scootmobieltochten of een tocht in het voorjaar en een
training in het najaar.
Alle scholen in Doesburg, Angerlo en Drempt zijn voor 2016 weer ingepland in het
lesrooster van de werkgroep scholenproject.
Blijven zoeken naar sponsors voor een pauzefilm voor de scholen.
Het uitwerken van een scootmobieltrainingsprogramma voor een zo breed
mogelijke groep deelnemers. E.e.a. met medewerking van Veilig Verkeer
Nederland.
Deelname aan de bijeenkomst voor nieuwe inwoners.
Samenwerking met meerdere partijen betreffende de bereikbaarheid van
Doesburg, de toegangswegen naar en de binnenstad zelf.
Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van nieuwbouw- en
renovatieprojecten blijft een vast aandachtspunt, alsmede de infrastructuur
hiervan.
Als Zorgbelang Gelderland voor ons interessante cursussen aanbiedt wordt daar
zeker aan deelgenomen.
Het bijhouden en aanvullen van de website www.gehandicaptenraaddoesburg.nl
Het bijhouden en aanvullen van onze facebookpagina.
Twee maal per jaar contact met de wethouder d.m.v. ter zake doende
gesprekken.

