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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gehandicapten Raad e.o. 2020. in 
dit document geven wij u een zo overzichtelijk mogelijk beeld van onze 
doelstellingen en activiteiten in het jaar 2020.

Het postadres van de SGRD is:
Secretariaat SGRD
p/a
Marion Berends
Seringenlaan 76
6982 CC Doesburg
email: secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org
telefoon: 06 28587872

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09113814.
Rabobank: NL07RABO0321624769.
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Doelstelling SGRD

De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o., kortweg de SGRD genoemd, 
is op 16 juni 2000 opgericht.

De SGRD heeft ten doel om te fungeren als advies- overleg en 
samenwerkingsorgaan van en voor organisaties, instellingen, verenigingen en 
instanties, die zich in het werkgebied van de stichting, dus in gemeente 
Doesburg en omliggende gemeenten, bevinden. Ook richten wij ons op de 
belangenbehartiging van, en de dienstverlening aan mensen met een 
handicap. Op dit terrein treedt de stichting regelmatig in overleg met de 
gemeentelijke overheid.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van overleg en 
samenwerking tussen organisaties, instellingen, verenigingen en instanties die 
zich bewegen op het terrein van gehandicaptenbeleid.

De stichting laat zich bij haar werkzaamheden leiden door een beleid waarbij 
van meet of aan rekening wordt gehouden met mensen met een handicap en 
het VN-Verdrag Handicap, dat er zo weinig mogelijk extra voorzieningen 
hoeven te worden getroffen, maar dat zij zo zelfstandig en optimaal mogelijk 
aan de samenleving kunnen deelnemen volgens het principe van de inclusieve 
maatschappij.

Samengevat staat Stichting Gehandicaptenraad Doesburg e.o. voor de 
belangen van mensen met een beperking in Doesburg en omgeving.
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Organisatiestructuur

De SGRD bestaat uit het bestuur en een aantal werkgroepen. Dit zijn allen 
vrijwilligers en de SGRD heeft als stichting geen verdere leden.

Het bestuur kent al sinds januari 2018 dezelfde samenstelling met als dagelijks
bestuur Jelle Berends als voorzitter, Marion Berends als secretaris en Harrie 
Niesink als penningmeester. Els Meester en Miriam Meihuizen complementeren 
het bestuur als algemeen bestuurslid.

De bezetting van de werkgroepen Wet en Regelgeving en Toegankelijkheid is 
weliswaar klein, maar dat vormt geen probleem. Bij Mobiliteit komt er, zeker 
bij evenementen, zoveel hulp van buitenaf, dat er altijd voldoende begeleiding 
aanwezig is.

In her jaarverslag van 2019 meldden wij dat de bezetting van de werkgroep 
Scholenproject een zorgenkindje vormde. Gelukkig heeft zich dit zich inmiddels
hersteld. Middels advertenties in de Regiobode en Vrijwilligersvacaturebank en 
lobbyen van onze penningmeester hebben zich weer voldoende vrijwilligers 
aangemeld om ons mooie Scholenproject draaiende te houden.

Taakverdeling bestuur

De voorzitter zit de vergaderingen van bestuur en werkgroepen voor en 
vertegenwoordigd de organisatie naar buiten. De voorzitter stelt met de 
secretaris de agenda van de vergaderingen op.

De secretaris verzorgt alle inkomende en uitgaande post/email, de secretaris 
schrijft jaarverslagen, persberichten en verzorgt de publiciteit. Samen met de 
voorzitter maakt de secretaris de agenda's en verstuurt deze. de secretaris 
notuleert de bestuurs- en werkgroepvergaderingen. De uitgewerkte verslagen 
worden door de secretaris verspreidt. de secretaris houdt het archief van de 
stichting up-to-date en bij afwezigheid van de voorzitter vertegenwoordigd de 
secretaris de stichting naar buiten.

De penningmeester verzorgt de boekhouding en doet betalingen aan de hand 
van facturen en declaraties. De penningmeester schrijft subsidieaanvragen, 
stelt de begroting samen en verzorgt het financieel jaarverslag.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gedrieën het dagelijks 
bestuur.
Zij bepalen de werkgroepcoördinatoren, de webmaster en de beheerder van 
het Facebook en Twitter account.
De twee algemene bestuursleden denken mee, beslissen mee en zetten zich in 
op de diverse activiteiten van de SGRD.
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Samenstelling bestuur in 2020

Voorzitter: Jelle Berends
voorzitter@gehandicaptenraaddoesburg.org
werkgroepen: mobiliteit, wet en regelgeving.

Secretaris: Marion Berends
secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org
werkgroepen: P.V.T. scholenproject

Penningmeester: Harrie Niesink
hniesink@gmail.com

Algemeen bestuurslid: Els Meester
elsjevrij@gmail.com
werkgroepen: scholenproject, mobiliteit

Algemeen bestuurslid: Miriam Meihuizen
mirmei@kpnmail.nl
werkgroep: mobiliteit

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen zijn in januari en februari bij de voorzitter en secretaris
aan huis gehouden, daarna was dit door de corona maatregelen onmogelijk. 
Indien de maatregelen het toelieten heeft het bestuur vergaderd in 
ontmoetingsruimte Grotenhuys, helaas moesten deze tijdens de beide 
Lockdowns ook afgelast worden. Het bestuur is door de secretaris per mail op 
de hoogte gehouden van de lopende zaken, voorzitter en secretaris hebben 
aan huis met bestuursleden apart ook bijgepraat.

De werkgroepvergaderingen konden door de corona maatregelen dit jaar 
helemaal niet doorgaan. Deze groep is te groot om bij elkaar te komen. Voor 
de vrijwilligers van het scholenproject is in september wel een middag belegd 
om de nieuwe vrijwilligers met de activiteiten kennis te laten maken. Helaas 
hebben we in 2020 geen gastlessen op de scholen kunnen geven, ook weer 
door corona. Hopelijk kunnen we in 2021 de draad weer oppakken.

Ook is voorgesteld om vergaderingen online te houden, maar hier waren te 
weinig mensen die hier toe in staat waren.
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Scholenproject
coördinator Monique Wasterval

De leden van de werkgroep Scholenproject gaan ieder schooljaar naar de 
basisscholen in Doesburg en omgeving. Het doel is om de kinderen van groep 
acht kennis te laten maken met het leven zoals gehandicapten het ervaren, 
met alle belemmeringen die dit met zich met zich mee brengt.

De leerlingen worden in groepen verdeeld van ongeveer vijf leerlingen. Na een 
korte inleiding gaan deze groepen vervolgens de vijf activiteiten af die 
onderdeel uitmaken van het programma. Voor ieder activiteit is ruim tien 
minuten uitgetrokken.

Deze onderdelen zijn:

Inpakken.
Bij deze activiteit mogen de leerlingen maar één hand gebruiken en moeten 
samenwerken om ‘cadeaus’ voor elkaar in te pakken.

Voelen.
Met een blinddoek voor moeten de leerlingen leg en vormpuzzels oplossen, 
door bijvoorbeeld de structuur van de puzzel plank te matchen met die van het
puzzelstukje.

Horen.
De kinderen maken kennis met gehoorapparaten en ontdekken hoe dit nu echt 
alle geluid versterkt. Ze begrijpen dan waarom opa nu eigenlijk zo’n moeite 
heeft met dit hulpmiddel.

Braille. 
Door middel van een kleine oefening leren kinderen hun naam in braille te 
schrijven.

Rolstoelen.
Bij deze activiteit maken de leerlingen kennis met het rijden in een rolstoel. Er 
wordt, het liefste buiten, een hindernisbaan uitgezet waar toch vaak de 
ontdekking wordt gedaan dat rolstoel rijden toch helemaal niet zo eenvoudig 
is.

Na de derde activiteit wordt er een pauze ingelast waarin de kinderen drinken 
en een versnapering wordt aangeboden en een exclusieve korte film wordt 
getoond. In deze film wordt het verschil getoond tussen hoe valide en minder 
valide sporters sporten. Na de vijfde activiteit komt iedereen weer samen en 
wordt er nog even na gepraat. De leerlingen zijn steeds enthousiast over wat 
ze die dag ontdekt en gezien hebben en hun respect voor de invalide 
medemens is gegroeid.
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Zoals vermeld bij Organisatiestructuur is de bezetting voor het Scholenproject 
weer helemaal op schema. Ook hebben wij een nieuwe enthousiaste 
coördinator gevonden in Monique Wasterval, die al enkele jaren mee draait in 
het Scholenproject.

In het najaar is de voorzitter gaan lobbyen voor nieuw materiaal voor het 
Scholenproject. Helaas heeft dit voor het gedeelte horen nog niets opgeleverd, 
maar voor braille was er wel succes.

Na enkele doorverwijzingen waarbij we van het Oogfonds al wel brillen 
ontvingen waarmee slechtziendheid nagebootst kan worden, kwamen we 
uiteindelijk terecht bij Bartiméus die ons een Perkins Unimanual mechanische 
brailleschrijfmachine, een brailleleesregel voor bij de computer/laptop en 
lesmateriaal schonk. Dit zijn natuurlijk prachtige aanvullingen die de lessen in 
braille weer helemaal up to date kunnen maken.

Mobiliteit
Coördinator Jelle Berends - Miriam Meihuizen.

De werkgroep mobiliteit organiseert o.a. scootmobiel tochten met als doel het 
gebruik van de scootmobiel te activeren en om ook voor de langere afstanden 
de berijders vertrouwd te maken met de mogelijkheden van een scootmobiel. 
Hierdoor kunnen zij meer genieten van de omgeving en met anderen in contact
komen en blijven.

Verder wil de werkgroep gaan onderzoeken of er weer belangstelling is voor 
een scootmobieltraining. Hier is het doel om de mensen voorlichting te geven 
over hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen en zo ook meer plezier 
van hun scootmobiel kunnen beleven.

De SGRD streeft er naar om de deelnemers aan tochten en trainingen een 
tastbare herinnering aan een tocht of andere activiteit mee te geven, 
bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat of medaille.

Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid
Coördinator Joop Jansen.

De leden van de werkgroep Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid monitoren 
het gemeentebeleid aangaande deze onderwerpen. Toegankelijkheid is, mede 
gezien het door Nederland in 2016 ondertekende VN verdrag Handicap, 
natuurlijk ook in gemeente Doesburg een belangrijke zaak. De SGRD is in 
overleg met wethouder van Veldhuizen aangaande de inclusie agenda, een 
wettelijke verplichting voor alle gemeenten.
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De SGRD wordt telkens uitgenodigd voor diverse klankbordgroepen voor 
nieuwe projecten in onze stad. Dat waarderen wij zeer want zo kunnen we op 
voorhand aangeven als we problemen zien aankomen als het bijvoorbeeld gaat
om toegankelijkheid en parkeergelegenheid voor minder validen. Zo hebben 
wij zitting gehad in klankbordgroepen voor de revitalisatie van de binnenstad, 
de Kloostertuin en het nieuwbouw project op de Halve Maanweg.

Ook blijft de SGRD stug volhouden dat het noodzakelijk is dat er een openbaar 
invalidentoilet komt in het centrum van Doesburg. Hier zal de Gehandicapten 
Raad dan ook blijven hameren.

Wet en Regelgeving
Coördinator Jelle Berends

Omdat het binnen de SGRD erg belangrijk is om op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van wetten en regels aangaande mensen 
met een beperking, blijven de mensen van de werkgroep Wetten en Regels 
zich enthousiast bijscholen met het oog op de belangen van de doelgroep.

Aangezien er steeds veel veranderingen zijn op het gebied van wet en 
regelgeving, blijft de SGRD alle ontwikkelingen op de voet volgen om adequaat
te kunnen reageren als de doelgroep onze hulp inroept.

Op onze website maken wij melding waar de mensen zich in Doesburg kunnen 
melden met vragen over de WMO en zijn ook de WMO verordeningen te 
downloaden, net zoals het VN-Verdrag Handicap en het implementatieplan van 
de rijksoverheid.

Indien noodzakelijk gaat een afgevaardigde van de SGRD naar de 
commissievergaderingen en maakt hij/zij gebruik van het inspreekrecht. 

Deskundigheidsbevordering en bijscholing

De leden krijgen voortdurend de gelegenheid om hun deskundigheid op peil te 
houden en worden bestuursleden en andere vrijwilligers desgewenst in staat 
gesteld om noodzakelijke cursussen te volgen. Gemaakte kosten zoals 
cursuskosten en kosten voor vervoer worden vergoed zolang het belang van de
SGRD met de cursus is gediend.
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Wethoudersoverleg

Het contact met wethouder van Veldhuizen heeft zich in 2020 op een prettige 
en open wijze voortgezet. In twee bijeenkomsten met haar en in februari 
beleidsambtenaar Harold Dolleman en in oktober Anke van Beurden zijn de 
meest belangrijke zaken besproken welke onze aandacht hebben. Dit moest 
door Covid 19 in oktober natuurlijk wel online gebeuren waardoor het bestuur 
van de SGRD hier niet voltallig aan deel kon nemen.

Mantelzorgcompliment

De SGRD maakt zich ernstig zorgen over het mantelzorgcompliment. Hier zou 
komend jaar weer op bezuinigd worden. Hoewel het natuurlijk bedoeld is als 
een schouderklopje, moet er toch bij stil gestaan worden hoeveel 
mantelzorgers betekenen voor de maatschappij. Nu lijkt de waardering minder 
te worden maar de belasting groeit. Vooral in het afgelopen jaar is door corona
de last op hun schouders erg toegenomen.

Publiciteit

De SGRD geeft persberichten uit om mensen te attenderen op activiteiten die 
de stichting onderneemt. Ook gebeurt dit via (social) media en door het 
uitdelen van flyers en het verspreiden van posters bij goedwillende 
ondernemers en natuurlijk op plaatsen waar onze doelgroep veel komt, zoals 
op de Linie, Grotenhuys, Beumerskamp en de Plusbus.

Financiën

De SGRD ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente waaruit de 
structurele en variabele kosten worden gefinancierd.
De verantwoording voor de uitgaven van 2019 is terug te vinden in het 
financieel jaarverslag en is voor belanghebbenden op te vragen bij het 
secretariaat.
De vrijwilligers krijgen al hun voor de SGRD noodzakelijk gemaakte onkosten 
vergoed.
De penningmeester heeft zicht op alle kosten per begrote post.
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Website Twitter en Facebook

De website van de SGRD heeft een goed bereik bij onze achterban en andere 
belanghebbenden. Ieder(in) heeft de site als helemaal toegankelijk 
aangemerkt.

De SGRD beschikt al jaren lang over een Facebook account dat wordt gebruikt 
voor het doorgeven van nieuws voor de doelgroep en het aankondigen van 
eigen activiteiten.

In 2020 is besloten om voor de SGRD ook  een Twitter account aan te maken 
met hetzelfde doel als voor de bij Facebook genoemde.

Zowel de website als het Facebook en Twitter account worden momenteel 
beheerd door voorzitter Jelle Berends.

Rapport Toegankelijkheid
Het door Ieder(in) gekozen onderwerp voor de jaarlijkse week van de 
toegankelijkheid was de digitale samenleving. Daarop is door de SGRD 
besloten om haar jaarlijkse toegankelijkheidsrapport hierop aan te sluiten. Het 
handelde om de toegankelijkheid van de gemeentewebsite van Doesburg, dat 
in onze ogen nog wel wat haken en ogen had. Ook moet er goed rekening 
gehouden worden dat er nog genoeg mensen zijn die niet weten hoe zij met 
het internet om moeten gaan.

Als tweede onderwerp van het rapport kozen wij 'toegankelijkheid in corona 
tijd'. Wij hebben gekeken hoe gemeente Doesburg om is gegaan met de 
corona maatregelen en hoe er contact gehouden wordt met de burgers. Over 
dat laatste zijn wij als SGRD erg blij aangezien er middels brieven en video”s 
van burgemeester van der Meijs bewoners van Doesburg direct worden 
aangesproken. Ook de brieven zijn heel belangrijk aangezien veel bewoners 
van Doesburg niet digitaal handig zijn.

Routeboek 'Samen op weg'

Al jaren speelde het idee binnen het bestuur van de SGRD om een nieuw 
routeboek uit te geven. Het oude uit 2010 was niet meer leverbaar maar toch 
bleven mensen naar routes vragen. Op zich heel mooi, want de SGRD streeft 
ernaar dat de gebruikers van scootmobielen hun vervoermiddel als meer gaan 
zien dan alleen een boodschappen wagentje.

Maar dan moest het wel wat moois worden en de vraag was hoe dit 
gefinancierd moest gaan worden. De oplossing kwam in 2019 toen het 
mogelijk bleek om bij ZonMw een subsidieaanvraag in te dienen voor een 
project voor mensen met een beperking. De aanvraag werd ingediend en tot 
ons genoegen gehonoreerd.
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Inmiddels waren er al de nodige voorbereidingen getroffen, routes 
uitgestippeld en gecontroleerd. Een vormgever werd in de arm genomen die de
routes met foto's tot een mooi geheel bundelde. Leuk detail, burgemeester 
Loes van der Meijs heeft het voorwoord geschreven, wat wij als SGRD 
bijzonder waarderen. Er werd gekozen voor een weerbestendige uitvoering, 
waardoor de gebruiker wat het boekje betreft niet bang hoeft te zijn voor een 
buitje.

Voor mei 2020 stond een feestje gepland rond het twintig jarig bestaan van de 
SGRD, gecombineerd met een korte scootmobieltocht. De bedoeling was om 
het boek na de scootmobieltocht uit te reiken aan het College en het daarna te 
verspreiden. Helaas kon dit door corona geen doorgang vinden en omdat de 
SGRD het boek niet een jaar op de planken wilde laten liggen hebben we een 
andere oplossing gezocht. In juni is het boek, met inachtneming van de corona
regels, uitgereikt aan burgemeester van der Meijs en wethouder van 
Veldhuizen. Van de uitreiking is door Doesburg TV een geweldige video 
opgenomen die overigens ook op onze website te bekijken is.

Via Doesburg TV, social media en andere kanalen is melding gemaakt van het 
boek en is sindsdien op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat van de 
SGRD of via de website.

WMO Hulpmiddelen leverancier

In het eerste half jaar van 2020 was er sprake van een positieve ontwikkeling 
bij RSR qua klantvriendelijkheid en dienstverlening. Er hadden de nodige 
gesprekken plaats gevonden tussen RSR, gemeente Doesburg en voorzitter 
SGRD Jelle Berends.

Natuurlijk waren wij verheugd door deze kentering maar mede daardoor was 
de teleurstelling groot toen het contract met RSR medio 2020 niet werd 
verlengd. Het was ook wel een punt dat wij dit via de media moesten 
vernemen aangezien de afspraak was dat wij via de beleidsambtenaar op de 
hoogte gehouden zouden worden van het proces en ook inspraak zouden 
hebben.

Het contract ging nu naar Kersten en na de eerste aanloopproblemen lijkt het 
eind 2020 goed te gaan. De service is vriendelijk en snel en zelfs lijkt het erop 
dat er nu eindelijk het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd. Ook heeft Kersten
toegezegd met een servicewagen te willen assisteren tijdens de 
scootmobieltochten.

De SGRD wil ook duidelijk gesteld hebben dat wij niets op Kersten tegen 
hebben, maar we vonden het jammer dat net nu RSR vooruitgang boekte ze 
geen contract verlenging meer kregen.
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Ieder-In

De SGRD is sinds 2018 aangesloten bij Ieder(in). Dit is een landelijke 
overkoepelende belangenorganisatie voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Ieder(in) maakt zich bijvoorbeeld hard voor het naleven van
het VN verdrag Handicap en de inclusie agenda die al enkele jaren verplicht is 
in iedere gemeente.

Het doel van ons aansluiten bij Ieder(in) is om vragen aan experts voor te 
kunnen leggen als wij als SGRD twijfelen over hoe te handelen. Ook worden we
zo goed op de hoogte gehouden van de veranderingen in de wetgeving rond 
onze doelgroep.

Doordat door corona in 2020 ook bij Ieder(in) veel online gebeurde heeft o.a. 
voorzitter Jelle Berends zeer regelmatig kunnen deelnemen aan bijeenkomsten
en workshops. 

Covid 19

Het jubileum jaar 2020, waarin de SGRD haar twintig jarig bestaan wilde 
vieren, had een feestjaar moeten worden. Helaas heeft ook de SGRD, net als 
alle andere organisaties, haar plannen drastisch moeten aanpassen. Heel erg 
jammer maar hoofdzaak is dat corona middels maatregelen het hoofd geboden
wordt en uiteindelijk met behulp van vaccinaties verslagen zal worden. Tot dan 
is er uiterste voorzichtigheid geboden, zeker voor onze kwetsbare achterban 
waarvan de nodige sinds maart 2019 een geïsoleerd leven leidden. Het hoeft 
niet uitgelegd te worden hoe zwaar en frustrerend dit kan zijn.

Concreet betekende dit voor de SGRD dat het scholenproject niet door kon 
gaan en ook het geplande feest met de jaarlijkse scootmobieltocht kon geen 
doorgang vinden.

Het bestuur van de SGRD heeft middels social media en haar website er alles 
aan gedaan om haar achterban op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen rond corona. Ook heeft ze toch haar nieuwe routeboek 
gepresenteerd en deze verspreid onder de belangstellenden. Dit om mensen op
weg te helpen die er toch op uit wilden, al was dat dan in een kleiner 
gezelschap. 

Met haar vrijwilligers is door het bestuur via mail contact gehouden, helaas 
regende het hier afzeggingen door corona, maar ook in de mails lag de nadruk 
op blijf voorzichtig en gezond. Voor onze achterban stond, nu we niet veel op 
straat waren waar ze ons aan konden spreken, de mail en telefoon altijd klaar 
als er problemen waren. Op deze manier hebben we hen zo goed mogelijk 
bijgestaan in deze moeilijke tijd.
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De SGRD in 2021 en verder

Het belangrijkste voor 2021 en de jaren erna is natuurlijk dat er een einde 
komt aan de Covid-19 pandemie en we weer een normaal leven op kunnen 
pakken. Helaas lijkt het erop dat we nog even geduld moeten oefenen. In mei 
2021 kan de scootmobieltocht niet doorgaan, we hopen deze te kunnen 
verplaatsen naar eind augustus, maar dat is nog afwachten. Ook het 
Scholenproject staat nog voor 2021 op losse schroeven, de scholen staan voor 
enorme uitdagingen door corona en als SGRD moeten wij ook de veiligheid van
onze vrijwilligers scherp in het oog houden.

Tijdens de Covid-19 is het SGRD bestuur steeds bezig gebleven met alles wat 
van belang is voor de achterban, al moest dat noodgedwongen wat minder 
fysiek. Maar wanneer we de draad weer op kunnen pakken gaat de SGRD ook 
weer de stad in. Het Scholenproject, de scootmobieltocht, wellicht 
scootmobieltrainingen we gaan er volledig voor. Ook zullen er zich weer nieuwe
plannen ontwikkelen al laten we oude voornemens als het openbaar 
invalidentoilet in het centrum nooit los. Maar voor alles willen we een helpende
hand voor gemeente Doesburg zijn om hen te helpen het leven van onze 
achterban, waar wijzelf ook natuurlijk altijd klaar staan, zo inclusief mogelijk te
maken. En van Doesburg een stad  maken waar iedereen echt kan meedoen.
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