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Openbare gedeelte
1. Opening en korte mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter heeft de volgende korte mededelingen:
 Aan de agenda van het openbare gedeelte moet nog toegevoegd worden dat Uma Geelen
van het Jeugdcluster iets gaat vertellen over de ideeën/plannen van het Jeugdcluster.
Hij komt na de presentatie van Stichting Spoenk.
 Door een fout van de secretaris heeft de heer R. VlasBlom (voorzitter van de cliëntenraad
Philadelphia) geen uitnodiging ontvangen voor de PMO-vergadering.
 Nieuw bij deze PMO vergadering zijn de heer J. Oonk (RPV Zutphen/Lochem eo),
mevr. M. Hoving (RPV Zutphen/Lochem eo) en de heer A. van Dijk (Tactus).
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Mevr. M. Hoff en mevr. M. Hilverdink hebben zich afgemeld voor deze vergadering in
verband met vakantie.
Mevr. C. Elskamp heeft zich afgemeld voor deze vergadering in verband met haar drukke
baan bij de Bovenkamer.
Mevr. A. van Delden heeft zich afgemeld voor deze vergadering.

2. tijdstip 09.35 uur-10.15 uur- Marriette Coops en Harold van den Broek komen op 19 mei iets
vertellen over stichting Spoenk. Spoenk is van en voor ouders van een kind met beperking en/of
chronische aandoening.
Marriette Coops en Harold van den Broek beginnen met de opmerking dat stichting Spoenk
officieel nog geen stichting is. Binnenkort hebben zij een afspraak met de notaris om alles
formeel af te ronden. Wanneer dit klaar is dan kan ook de website de lucht in, de facebook
account kan actief zijn etc.
Hierna stellen zij zich voor en vertellen over hun gezinssituatie.
 Waar komt de naam Spoenk vandaan?
Spoenk is de verzonnen ziekte van Pippi Langkous.
 Voor wie is deze stichting?
Stichting Spoenk is niet alleen van en voor ouders van een kind met een beperking en/of
chronische aandoening maar ook voor de broer(tje)s en zus(jes) ook wel brussen genoemd.
Kortom de stichting is voor het hele gezin.
Het is een vergeten groep en door middel van deze stichting willen de ouders uit hun isolement
komen en meer betrokken worden bij de lokale samenleving.
De leeftijd van een kind met een beperking en/of chronische aandoening is max. 25 a 30 jaar.
 Ontstaan van de stichting
Het idee voor de stichting is ontstaan bij Marriette Coops. Zij ging bij andere ouders informeren
of zij behoefte hadden bij een regionale stichting. Er is wel een landelijke stichting voor deze
doelgroep maar de activiteiten van de landelijke stichting vinden altijd in het westen van het
land plaats. Dat is voor deze doelgroep i.v.m. de lange reistijden niet te doen.
En veel organisaties richten zich op het kind en niet op het gezin.
Zoals te lezen in de bijgevoegde bijlage is de behoefte van de ouders zeer groot.
Er hebben zich ondertussen 28 ouders aangemeld in deze regio.
Het logo van de stichting bestaat uit de handafdrukken van de kinderen.
 Activiteiten van de stichting
Momenteel is de stichting in gesprek met zwembad IJsselslag om zwemactiviteiten te
gaan organiseren voor het hele gezin. Verder willen zij gym activiteiten gaan organiseren.
Bewegen voor het kind is heel belangrijk.
De hele presentatie van stichting Spoenk is te lezen in de bijgevoegde bijlage !!!
De voorzitter bedankt Marriette Coops en Harold van den Broek voor de mooie presentatie en
nodigt ze uit om bij de CC P.M.O. aan te sluiten zodat deze doelgroep goed vertegenwoordigd is
bij de adviezen aan de gemeente Zutphen.
Marriette Coops en Harold van den Broek maken graag gebruik van deze uitnodiging en zullen
in het vervolg hiervoor uitgenodigd worden door de secretaris.
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Presentatie Uma Geelen over het Jeugdcluster.
Uma Geelen (15-jarige scholier van de Vrije School) vertelt met enthousiasme kort iets
over het Jeugdcluster. Zo is het Jeugdcluster bezig om een advies te schrijven over
de huisjesmelkers in de gemeente Zutphen. Verder willen zij meer naamsbekendheid geven
aan het Jeugdcluster door middel van een facebook account, door te gaan vloggen etc.
Voor de hangjongeren zijn zij op zoek naar ruimtes waar de jongeren kunnen fitnessen.
Maar het Jeugdcluster heeft ook meegeschreven met het advies op de Inkoopnota 2019
Jeugd en Wmo.
De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering af.
Zij bedankt Marriette Coops en Harold van den Broek voor hun presentatie over stichting Spoenk
en Uma Geelen voor zijn presentatie over het Jeugdcluster.
De bezoekers worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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