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Woord van de voorzitter
Het jaar 2018 was een jaar dat in het teken stond van het VN-Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap.
Dit heeft uitingen gehad gedurende het hele jaar 2018. Wij hebben een map waar alles in
staat en waar wij aan mee hebben gewerkt, overhandigd aan de wethouder.
De SPGCZ is een stichting die helemaal draait op de inziet van de vele vrijwilligers, die
allemaal ervaringsdeskundig zijn. Dit in het bestuur en bij de uitvoering van alle
activiteiten. Wij zijn hier heel trots op.
Wij zijn vertegenwoordigd in het Aanjaagteam van Wehelpen.nl/Zutphen omdat wij
hiermee de inwoners van Zutphen kunnen helpen om elkaar te vinden door middel van
deze website www.wehelpen./Zutphen.
Wij zijn vertegenwoordigd in ‘Mijn Woning Op Maat’, door deel te nemen aan de trainingen
en huisbezoeken af te leggen.
De ScoZu groep heeft het jaar 2018 samen met het bestuur gestart met een kopje koffie
en iets lekkers erbij. Wij mochten dit jaar vrijwilligers van het project-aan-de-slag
verwelkomen om deze groep te begeleiden. Het is een waardevolle aanvulling.
De Scootmobiel instructie dag was weer een groot succes met 27 deelnemers en ook hier
waren de vrijwilligers van project-aan-de-slag weer bij aanwezig. Een waardevolle
toevoeging.
Dit jaar zijn wij actief geweest tijdens de week van de toegankelijkheid en de week van de
mantelzorg.
Ons bestuurslid Ada Karina Verbruggen was dit jaar genomineerd voor de DoeMee award.
Om ons werk goed voort te zetten, zijn er nieuwe mensen nodig om ons bestuur te
versterken. Vooral bestuursleden die zich met een specifiek deel bezig willen houden bv
de toegankelijkheid (1) en ouderen belangen.
Daarnaast is het belangrijk om financiële steun te krijgen van “vrienden van” om het werk
te kunnen uitvoeren. (2) (3)
De samenwerking met diverse organisaties zoals: ZorgBelang Inclusief, Stichting
Perspectief Zutphen, VVN afd. Zutphen, Dorpsraad Warnsveld, de gezamenlijk
ouderenbonden, Sutfene, Sensire en plaatselijke organisaties, blijft van groot belang.
Alle leden van de stichting hebben op hun gebied een training gevolgd om zo onze
adviezen en inzet nog meer te verbeteren.
De samenwerking met de gemeente is zeer goed en er is regelmatig overleg met de
diverse ambtenaren, daardoor houden wij elkaar goed op de hoogte.
Wij gaan de activiteiten met nog meer inzet voortzetten in 2019 en zien onze toekomst en
die van onze doelgroep met vertrouwen tegemoet.

Voorzitter, Connie van der Tuin
1. www.platformgcz.com
2. http://platformgcz.com/vrienden-van/
3. http://geefwijzer.nl/Intro.aspx
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Samenstelling Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
In 2018 was de samenstelling als volgt:

Connie van der Tuin

Voorzitter
Commissie Wmo
Commissie P.R.
Commissie scootmobieldag

Henk Hartemink

Penningmeester
Commissie toegankelijkheid
Algemene leiding op kantoor
Commissie scootmobieldag

Carla Mak

algemeen bestuurslid
Commissie toegankelijkheid
Commissie Wmo
Commissie scootmobieldag

Martie Brummelman

2de penningmeester
Commissie Wmo
Commissie ScoZu

Juan Aarts

Secretaris
Lid PSD

Ada Karina Verbruggen

Algemeen bestuurslid
Commissie ScoZu

Wij werken naast de bestuursleden met vele vrijwilligers die bij de diverse commissies zijn
betrokken.
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Activiteiten van de stichting

Wij hebben 10 keer vergaderd. De commissies hebben daarnaast nog diverse keren
vergaderd om zo tot adviezen en activiteiten te komen.
Door de stichting werden de volgende projecten in 2018 gerealiseerd:
-

Scootmobiel instructie dag
ScoZu groep
Advisering op diverse bouwplannen
Week van de Toegankelijkheid
Week van de mantelzorg

De activiteiten waar wij als stichting bij betrokken waren in 2018:
-

Diverse herinrichtingsprojecten (zie commissie toegankelijkheid)
Bezoeken vergaderingen met ZorgBelang Gelderland
Aanwezig bij de commissie- en forumvergaderingen
‘Aandacht voor iedereen’
Mijn woning OpMaat
advies betreffende de inkoop hulpmiddelen Wmo
Aanjaagteam Wehelpen.nl/Zutphen
De websites van Het Plein en Mantelzorg Zutphen
het begeleiden van Werk Ervaring plekken in onze organisatie

De stichting kan nog heel goed nieuwe leden gebruiken om ons team te versterken. De
werkzaamheden zijn zeer divers, van administratie tot uitvoerende taken.
Neem contact op met ons als u dit aanspreekt.
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Verslag secretaris
Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen en heeft in 2018 tien keer vergaderd.
Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen gemaakt.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 personen en heeft in 2018 tien keer vergaderd.
Het secretariaat van de stichting was gevestigd in Martinet Martinesingel 60. Hier werden
alle administratieve taken van de stichting uitgevoerd.
De taken die op het secretariaat van de stichting worden uitgevoerd zijn;
Binnenkomende en uitgaande berichten per post en e-mail verwerken.
De inschrijvingen van de stichting en de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
verzorgen en de vermeldingen in de gemeentegids en website van ZorgBelang Gelderland
actueel houden.
Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen.
Administratie voor de Scootmobieldag voeren en uitnodigingen verzenden.
Vergaderingen over de Scootmobieldag voorbereiden en notuleren.
Benodigde attributen voor de Scootmobieldag en de ScoZu verzorgen.
Deelnemerslijst voor de ScoZu Scootmobielgroep bijhouden.
Uitnodigingen aan ScoZu deelnemers verzenden.
De commissies van de stichting administratief ondersteunen.
Het archief van de stichting bijhouden.
Contacten onderhouden met de gemeente en andere organisaties.
Deelname van de bestuursleden aan diverse inspraakbijeenkomsten van de gemeente en
Perspectief Zutphen en de regio regelen.
Deelname van de bestuursleden aan en cursussen en symposia regelen.
Persberichten over de activiteiten van de stichting opstellen en verspreiden.
Activiteiten van de stichting vermelden op de agenda van plaatselijke kranten.

Omdat het contract van Perspectief Zutphen met Ieder1 over het gebruik van het kantoor
in Martinet in 2018 afloopt moeten we uitzien naar een nieuw onderkomen voor ons
kantoor.
Gelukkig heeft Perspectief Zutphen een andere kantoorruimte voor ons in het
Activiteitencentrum Mulderskamp.
Met ingang van 20 december 2018 is het secretariaat verhuisd naar activiteitencentrum
Mulderskamp 97.
Juan Aarts Secretaris
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Jaarwerkplan 2019/2020
Vanaf april zal de Scootmobielgroep ScoZu weer starten met hun maandelijkse
toertochten door de omgeving van Zutphen. Dit zal tussen april en oktober eenmaal in de
maand zijn. Bij slecht weer zal de groep binnen activiteiten doen in Waterkracht.
Onze bestuursleden voeren vooraf gesprekken met nieuwe deelnemers van ScoZu, zeker
nu de taken bij de gemeente liggen en de mensen goed wegwijs gemaakt moeten worden.
Wij blijven samenwerken en trainingen volgen van ZorgBelangInclusief en Perspectief
Zutphen.
De Scootmobieldag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij het gehele jaar mee
bezig zijn. In 2019 is de deelname gratis, dit zal plaats vinden op de tweede woensdag
van april op locatie van Waterkracht.
De commissie toegankelijkheid blijft het hele jaar door betrokken bij projecten waar het de
toegankelijkheid van onze doelgroep betreft. Wij blijven het
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap als ambassadeurs
onder de aandacht brengen bij o.a. de gemeente Zutphen in het beleid dat ze uitvoert.
De commissie P.R. zal de website up to date houden en alle P.R.-activiteiten zoals
sponsoren en “vrienden van” SPGCZ werven, blijven voortzetten.
Het bestuur zal gedurende het gehele jaar contacten onderhouden met de gemeente,
Stichting PerspectiefZutphen en andere organisaties die van belang zijn voor onze
doelgroep.
Andere activiteiten waarmee we ons bezig gaan houden zijn:
Invalidenparkeerplaatsen
Adviseren aan de gemeente over de Toegankelijkheid in de breedste
zin
Wij blijven het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap als ambassadeurs onder de aandacht brengen
Herinrichting IJsselkade en Noorderhaven en de markt
Eventueel uitnodiging betrokken wethouders
Adviseren op nieuwbouwplannen van woningen betreffende de
toegankelijkheid
Maatschappelijke stages aanbieden via Stichting PerspectiefZutphen
Contacten met Stichting PerspectiefZutphen
De balie van Wehelpen.nl/Zutphen bemannen en het aanjaagteam
hiervan voortzetten als lid.
Advisering gemeente over beleid Wmo en gezondheid
Scootmobiel instructie dag 3de woensdag in april.
Scozu groep die 1 maal per maand bij elkaar komen.
Toegankelijkheidsonderzoeken
Mijn woning OpMaat
Thuis in Zutphen.
Werk ervaringsplekken
Inloopspreekuur blijven houden op de woensdagen
Week van de Toegankelijkheid
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Commissie Toegankelijkheid
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking bepaald dat alle mensen met een
beperking recht hebben om op een gelijkwaardige manier mee te doen aan alle aspecten van onze
samenleving.
De commissie kijkt naar alle plannen voor herinrichting binnen de gemeente Zutphen.
Daarvoor werden in het afgelopen jaar de volgende bijeenkomsten bezocht:
- Herinrichting Deventerweg
- Herinrichting Nieuwstad 2
- Herinrichting Lange Hofstraat
- Poort van Zuid
- Opening Tichelbeeksewaard
- Opening IJsselkade fase 1
- Herinrichting IJsselkade fase 2
- Herinrichting aanlegsteiger fluisterboten.
De commissie heeft ook de 3 bijeenkomsten van de gemeente over de nieuwe woonvisie bezocht.
Het is belangrijk dat in het woonbeleid van de gemeente ook rekening gehouden wordt met de
specifieke woonwensen van mensen met een beperking.
Om de woonwensen van mensen met een beperking beter in te vullen participeren wij ook in het
project Mijn Woning OpMaat.
In 2018 hebben wij 2 projectgroep vergaderingen bijgewoond.
Ook levert de stichting een vrijwilliger voor dit project die dat jaar 12 huisbezoeken heeft gedaan.
Voor Zorgbelang Gelderland nemen wij deel aan het project Brede Toegankelijkheid Dorpshuizen.
Daarvoor zijn in 2018 vijf gemeenschapsvoorzieningen bezocht en beoordeeld.
Om hun kennis te vergroten hebben onze vrijwilligers een seminar Toegankelijkheid voor iedereen
van het CROW in Nijmegen bezocht, hierbij hebben ze een ribbelroute voor blinden in Nijmegen
gelopen met een VR-bril op.
Verder werden ook cursussen over brede toegankelijkheid van Zorgbelang Gelderland in Arnhem
bezocht.
Regelmatig werken wij ook samen met andere organisaties, zo hebben we in 2018 de volgende
projecten samen met anderen opgezet:
Samen met de stichting Spoenk hebben we de toegankelijkheid van het zwembad de IJsselslag
getoetst. Bij dit nieuwe zwembad laat de toegankelijkheid nogal veel te wensen over.
Bij de gemeente hebben we gepleit voor een grondige verbetering en we moeten nu afwachten
wat het resultaat hiervan is.
Samen met reizigersvereniging Rover hebben we gekeken naar de toegankelijkheid van alle
bushaltes binnen de gemeente Zutphen.
Er is een rapport van opgesteld dat het komende jaar zal worden aangeboden aan de gemeente.
Samen met Zorgbelang Gelderland hebben we in de week van de toegankelijkheid 4 taarten
uitgereikt een personen en organisaties die op een bijzondere manier de toegankelijkheid hebben
bevorderd.
De taarten werden uitgereikt aan Rian Bolder van de gemeente Zutphen voor de Tichelbeekse
Waard en aan Dorine Ruter van Hotspot Hutspot voor hun initiatief in Waterkracht en Ada-Karina
Verbruggen voor haar ScoZu tochten en Ixta Noa Zutphen voor de toegankelijkheid van hun
nieuwe locatie aan de IJsselkade.
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VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Artikel 9
Toegankelijkheid
1. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig
deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende
maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de
toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie,
met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere
voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in
zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en
bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder
andere van toepassing op:
a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met
inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
b. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten
en nooddiensten.
2. De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om:
a. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toegankelijkheid van
faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, te
ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren;
b. te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan voor, of
verleend worden aan het publiek aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten van
de toegankelijkheid voor personen met een handicap;
c. betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van de toegankelijkheid waarmee
personen met een handicap geconfronteerd worden;
d. openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijzering in braille en
in makkelijk te lezen en te begrijpen vormen;
e. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbegrip van
begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot
gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren;
f. andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen met een handicap
te bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij toegang hebben tot informatie;
g. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatie en
communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het internet, te bevorderen;
h. het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van toegankelijke informatie- en
communicatietechnologieën, en communicatiesystemen in een vroeg stadium te
bevorderen, opdat deze technologieën en systemen tegen minimale kosten toegankelijk
worden.

Link naar; VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
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Commissie Scootmobieldag
Ieder jaar organiseert de stichting een scootmobieldag.
Het is een instructiedag waar bezitters van een scootmobiel of elektrische rolstoel
instructie krijgen over het deelnemen aan het verkeer met hun vervoermiddel.
Voor veel mensen is deze instructie nuttig omdat de instructie die men standaard bij de
levering van de scootmobiel krijgt erg summier is.
Die dag organiseren wij samen met diverse andere organisaties waarbij onze stichting de
coördinatie op zich neemt.
De deelnemende organisaties zijn:
- Veilig Verkeer Nederland afdeling Zutphen
- Waterkracht
- Ergotherapie Thuis van Sutfene
- Hulpmiddelencentrum
- Specsavers
- Fysiotherapie Zuidwijken
De gemeente Zutphen verleend medewerking door de uitnodigingen te versturen.
De commissie heeft in 2018 drie maal vergadert, een keer in maart voorafgaand aan de
Scootmobieldag, een evaluatievergadering in mei en één maal in November.
De dag werd in 2018 gehouden op 18 april, locatie Het Bornhof aan de Hobbemakade. Dit
zal de laatste keer zijn geweest omdat de ruimte nodig is voor de dagbesteding. Deze is
bijna overal in Zutphen stopgezet i.v.m. de bezuinigingen. Vandaar dat alle personen nu
naar het Bornhof komen.
Het Plein (nu de gemeente) stuurt dan uitnodigingen naar alle nieuwe bezitters van een
scootmobiel. Tevens worden er persberichten in de lokale media geplaatste.
Daarbij plaatsen we een persbericht zodat mensen die zelf een scootmobiel gekocht
hebben zich bij ons kunnen opgeven voor deelname.
Er waren 28 deelnemers.
De deelnemers werden begeleid door 10 vrijwilligers van het project “aan de slag ”die hier
een goede en fijne aanvulling waren.
De volgende onderdelen maakten deel uit van de dag.
2. Een diapresentatie over de theorie voor het gebruik van de scootmobiel in het verkeer;
3. Een rit over een hindernisbaan, onder begeleiding van een ergotherapeut;
4. Een route door de stad, waarbij u begeleid wordt door een vrijwilliger;
5. Een oogtest en een gehoortest en een winkelparcours.
6. Een inspectiebeurt van de scootmobiel door Welzorg.
7. Een valpreventieparcours door een fysiotherapeut Zuidwijken
8. Vooraf is er een informatiemarkt met stands van Welzorg en ScoZu, Wehelpen.nl,
Mijn woning OpMaat, SPGCZ, Wehelpen.nl en Saar aan Huis.
De valpreventietest was dit jaar voor de derde maal aanwezig en dat was een nuttige
aanvulling op de gebruikelijke activiteiten.
De deelnemers vulden na afloop een lijst met vragen in.
Daarin gaven zij de organisatie gemiddeld een cijfer van 8,4
De deelnemers gaven ook aan dat zij de dag als zinvol ervaren en ze zijn erg positief over
de begeleiding die een cijfer 9 als waardering kregen.
De infomarkt en de valpreventietest werden hooggewaardeerd door de deelnemers.
Daarom is het aan te bevelen hier mee door te gaan het komende jaar.
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Commissie Scootmobielgroep ScoZu
De ScoZu groep is dit jaar 6x op toertocht geweest.
De toertochten worden onder begeleiding van twee bestuursleden en vrijwilligers gereden.
Per tocht gaan er ook twee vrijwilligers van het project-aan-de-slag mee.
Er doen gemiddeld 15 deelnemers mee per tocht.
De toertochten zijn altijd de tweede woensdag van de maand van april t/m oktober.
De 1ste toertocht ging naar de Reuvershoeve waar iedereen koffie/thee met gebak kreeg.
Dit na een start bij het Bornhof waar Monuta Helpt ons een cheque overhandigde
waarmee wij de activiteiten van ScoZu bekostigen.
De 2de toertocht, ging naar Vorden via Vierakker en terug via de bossen en Warnsveld.
De 3de ging naar Eefde, Harfsen en de Scheggerdijk.
De 4de toertocht ging op het fietspad langs de IJssel via het Gorssels pondje over de
IJssel rond slot Nijenbeek en terug naar Zutphen.
De 5de toertocht ging naar Tonden, Hall en Oeken.
De 6de tocht was naar Bussloo, Voorsterklei, via landgoed Beekzicht en achter Voorst
langs terug naar Zutphen.
Bij elke toertocht stoppen we bij een restaurant om een kopje koffie/thee te nuttigen.
Het was een prachtig seizoen met heel mooi weer en een gezellig groep.
Voor uitgebreide verslagen van de toertochten zie www.platformgcz.com/scozu
Voor de toertochten van 2019 bent u van harte welkom.
Hierbij willen wij iedereen die een scootmobiel bezit aanraden om zich aan te melden en
een keer deel te nemen, dit kan zonder enige verplichting.
Onze dank aan alle begeleiders voor hun vrijwillige inzet en voor de veiligheid van alle
deelnemers.
Vooraf aan het seizoen brengen de commissie leden van ScoZu een huisbezoek bij de
deelnemers.
Met ingang van april 2019 zal het start en eindpunt bij Waterkracht zijn.
Ze verzamelen zich om 13.00 uur en vertrekken om 13.30 uur.
Er is nog plek voor meer deelnemers. Hiervoor dient u zich wel aan te melden via de
stichting. U kunt zich op geven bij Ada Karina Verbruggen t: 06-15363633 of
ScoZu@platformgcz.com.
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Commissie P.R.
De P.R.-Commissie is in 2018 vooral bezig geweest met de toekomst van de SPGCZ.
Door middel van “vrienden van” hoopt de stichting op deze manier meer inkomsten te
genereren.
De commissie heeft meerdere projectplannen geschreven voor o.a. ScoZu en Week van
de Toegankelijkheid en de Week van de Mantelzorg.
Op onze website www.platformgcz.com kunt u terecht voor informatie over onze
vergaderingen en het laatste nieuws en de adviezen die we hebben gegeven.
U kunt lezen over onze activiteiten en wie in het bestuur en commissies zitten.
In 2018 hebben 929 bezoekers onze website bezocht. Het waren meer terugkerende
bezoekers en ze bleven langer op de site om meer pagina’s te lezen. Steeds meer
mensen weten onze website te vinden.
Er is een maandelijkse nieuwsbrief die elke maand op laatste dinsdag uitkomt. Mensen
kunnen zich via de website opgeven hiervoor. Er zijn 63 mensen geabonneerd op onze
nieuwsbrief
Er staat een filmpje op de website om nieuwe vrijwilligers te werven.
Om financiële ondersteuning te werven is er nu een knop “vrienden van”op de website.
Hiermee kunnen mensen zich opgeven om ons maandelijks/per kwartaal of per jaar
financieel ondersteunen om ons werk te kunnen doen. Wij staan nu ook op de website
Geefwijzer http://geefwijzer.nl/Intro.aspx
Hier kunnen sponsoren onze gegevens inzien om ons te sponsoren.
De P.R.-commissie is wekelijks bezig geweest met de website en andere P.R.-activiteiten.
In 2018 heeft onze webbeheerder onze website continue onderhouden en de
nieuwsbrieven gemaakt en uitgezet waardoor de website toegankelijker is geworden.
Met dank aan onze webbeheerder.
Er zijn nieuwe flyers voor de Scootmobielgroep en de ScoZu groep en visitekaartjes
gemaakt.
Op diverse bijeenkomsten zijn de nieuwe flyers, bumperstickers en visitekaartjes
uitgedeeld.
Ons inloopspreekuur was in 2018 op de woensdagen van 10 tot 12 uur in het Waterkracht
en nu in het Activiteitencentrum Mulderskamp. Wij combineren dit samen met de
Wehelpen.nl balie.
Voor de recente informatie en activiteiten kunt u dus terecht op:
www.platformgcz.com
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Verslag van de penningmeester
De Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken te Zutphen heeft het jaar 2018
met een positief resultaat afgesloten.
De inkomsten van de stichting hadden een waarde van 4.837,51 euro en de uitgaven
hadden een waarde van 4.417,45 euro.
Het exploitatieoverschot bedroeg derhalve 420,06 euro.
Dit gehele resultaat zal aan de algemene reserve toegevoegd worden.
De stichting kan haar activiteiten alleen organiseren door de medewerking van sponsoren
en donaties en subsidies.
In 2018 ontvingen wij van de volgende sponsors donaties en subsidies:
Gemeente Zutphen voor het organiseren van Scootmobielactiviteiten.
Sutfene stelde een kantoorruimte beschikbaar tot 28 februari en vanaf 28 februari stelde
Perspectief Zutphen een kantoorruimte beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.
Monuta Helpt subsidieerde mede de ScoZu groep.
DELA sponsorde onze activiteiten ten behoeve van mantelzorgers.
Veilig Verkeer Nederland voor de Scootmobieldag.
Ook onze Vrienden doneerden de nodige bijdragen.
Het bestuur van de stichting bedankt deze sponsors voor hun bijdrage aan onze
activiteiten.
Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de
werkzaamheden die ze voor de stichting doen.
Alleen gemaakte onkosten worden vergoed en de leden van het dagelijks bestuur krijgen
een kleine vaste onkostenvergoeding.
We bedanken het bestuur en de vrijwilligers dan ook voor hun belangeloze inzet.
Toelichting op de exploitatierekening 2018
In 2018 is het kantoor van de stichting verhuist naar een kleinere kantoorruimte waardoor
de kosten van de huur lager zijn, maar er zijn wel eenmalig verhuiskosten waar niet op
gerekend was.
De mantelzorg bijeenkomst is in de loop van het jaar toegevoegd aan de begroting.
De andere kosten waren redelijk in lijn met de begroting.
Toelichting op de balans 2018
In 2018 is besloten geen contant geld meer aan te houden waardoor we alleen nog een
betaalrekening en een spaarrekening hebben.
Toelichting op de begroting 2019
Naast de gebruikelijke activiteiten wil de stichting dit jaar meer activiteiten voor ouderen en
met betrekking tot toegankelijkheid gaan organiseren.
Hierdoor zullen de kosten in 2019 hoger zijn dan in 2018.
Voor een bedrag van 2000 euro is nog geen dekking gevonden, hier moeten nog sponsors
voor gezocht worden.
Penningmeester
Henk Hartemink
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Sponsoren en donateurs “vrienden van”
Om ons werk voort te kunnen zetten en om het voortbestaan van de stichting te
waarborgen, hebben wij sponsoren en donateurs nodig.
Hiervoor is nu een speciale knop gecreëerd op de website
https://platformgcz.com/?page_id=82305
In 2018 kregen wij de volgende donaties van sponsoren en donateurs:
-

Perspectief Zutphen sponsoord kantoorruimte
Gemeente Zutphen een bijdrage voor het organiseren van de
Scootmobielactiviteiten
VVN voor het organiseren van de Scootmobielinstructiedagen
Perspectief Zutphen voor het vergoeden van onze cursus
rolstoelduwen
Diverse donateurs boden een bijdrage aan ter ondersteuning van ons
werk
Vikash heeft een bijgedragen aan het onderhouden van de website
www.platformgcz.com
DELA voor het sponsoren van de week van de mantelzorg
Monuta Helpt voor onze ScoZu groep

De stichting draait op vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Mocht u ons een warm hart
toe dragen dan is uw bijdrage van harte welkom. Het geeft ons de mogelijkheid om onze
projecten uit te voeren.
Wij danken onze sponsoren en donateurs van het afgelopen jaar voor hun bijdrage en
hopen de komende jaren weer op hen te mogen rekenen.
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Financiële verantwoording
BALANS ST.GEHANDICAPTEN & CHRONISCH ZIEKEN 31-12-2018
DEBET
BANKREKENING
€ 1.319,46 RESERVE SOFTWARE
BEDRIJFSSPAARREKENING
€ 5.008,93 RESERVE INVENTARIS
KASREKENING
€ 0,00 RESERVE COMPUTERS
RESERVE PRINTERS
ALGEMENE RESERVE
VOORUIT. ONTV SUBS. 2019

CREDIT
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 2.288,39
€ 990,00

€ 6.328,39

€ 6.328,39

REKENING GEHANDICAPTEN & CHRONISCH ZIEKEN
ZUTPHEN
ONTVANGSTEN

BEGR.2018

HUUR KANTOOR*

€ 3.245,00

DONATEURS / SPONSOREN

€ 1.650,00

BIJDRAGE VVN SCOOTMOBIELDAG

€ 275,00

GEM.ZUTPHEN SUBSIDIE 2018

€ 550,00

ROLSTOELDUWTRAINING

REK.2018

UITGAVEN

HUUR KANTOOR*

€ 2.400,00

€ 100,00

€ 91,96

€ 200,00

€ 267,32

€ 475,00

€ 457,05

€ 275,00

€ 216,87

€ 150,00

€ 72,35

COMPUTER / TELEFOON / PORTO

€ 150,00

€ 64.37

WEBSITE

€ 100,00

€ 57,79

POST ONVOORZIEN

€ 100,00

€ 57,95

AFSCHRIJVING

€ 250,00

€ 49,00

BANKKOSTEN

€ 100,00

€ 3.417,00 VERZEKERINGEN
€ 286,87 BESTUUR
€ 1.130,00 SCOZU

€ 3,64 KANTOOR

TOEGANKELIJKHEID
MANTELZORG BIJEENKOMST

€ 575,00

resultaat jaar 2018

€ 420,06
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€ 347,52
€ 103,46

RESERVERING NOG TE BETALEN

€ 4.837,51

€ 78,96
€ 102,85

VERHUIZING

€ 5.720,00

REK.2018

€ 3.245,00

€ 75,00 SCOOTMOBIELDAG APRIL

ONTVANGEN RENTE SPAARREKENING

BEGR.2018

€ 50,00

€ 5.720,00

€ 4.417,45

Kascontrole
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Week van de Toegankelijkheid.
Van maandag 1 oktober tot en met zaterdag 6 oktober 2018 was het de Week van de
Toegankelijkheid met als thema: LEKKER VRIJ! Doen wat je zelf wilt.
Tijdens deze week heeft Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (SPGCZ)
in Zutphen vier keer een ‘Kers op de taart’ uitgereikt aan organisaties en personen die zich
inzetten om mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier te laten deelnemen
aan alle vormen van recreatie.
Op dinsdag 2 oktober 2018 om 10.00 uur aan Dorine Ruter van Hotspot Hutspot bij
Wijkcentrum Waterkracht. Dorine zorgt ervoor dat jongeren mee kunnen doen met o.a.
koken in een groep en dat het gebouw toegankelijk blijft voor iedereen. Er worden
activiteiten gegeven waar iedereen aan mee kan doen.
Op woensdag 3 oktober om 10.00 uur aan Rianne Bolder bij gemeentehuis Zutphen.
Rianne is beleidsmedewerker van de gemeente Zutphen en was projectleider bij het
ontwikkelen van de Tichelbeeksewaard. Deze is nu goed toegankelijk voor mensen met
een beperking die er willen recreëren in hun vrije tijd.
Op 3 oktober om 15.00 uur aan Karina Verbruggen van ScoZu bij Wijkcentrum
Waterkracht. Karine organiseert en verzorgt samen met haar vrijwilligers in de
zomermaanden tussen april en september maandelijks toertochten voor scootmobielers
en fietsers in de omgeving van Zutphen. Zodat iedereen mee kan doen.
Op donderdag 29 november de ‘kers op de taart’ uitgereikt aan Ixta Noa voor het werk wat
ze doen om de samenleving toegankelijk te maken voor mensen met een psychische
belevingen. Ixta Noa is de huiskamer van Zutphen.

Al met al een geslaagde week.
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Week van de Mantelzorg
In de week van 5 t/m 10 oktober 2018 was het de week van de Mantelzorg.
Op vrijdag 9 oktober heeft SPGCZ een spelochtend georganiseerd in t’Nut gebouw te
Warnsveld i.v.m. de week van de Mantelzorg.
Via Perspectief Zutphen waren de mantelzorgers in Zutphen uitgenodigd voor activiteiten
die in die week plaats vonden.
Er waren 6 deelnemers die zich hadden opgegeven en vier eigen bestuursleden deden
mee met het spel ‘Steekje Los’ onder begeleiding van Ellen Spanjers van Zorg Belang
Gelderland. Na een kennismakingsrondje aan de hand van kaartjes zijn deelnemers in
twee groepen aan het spel begonnen.
Om 12.00 uur was er een heerlijk bordje (of meerdere bordjes) soep met broodjes
geserveerd. Alle deelnemers hebben genoten en vonden het een super spel. Voor
herhaling vatbaar. Nieuwsgierig naar het spel?
Hier de link om het online te bekijken: https://platformgcz.com/?page_id=80517
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Toekomstvisie 2020/2021
Wij blijven ons inzetten voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap die in 2018 geïmplementeerd is.
Het is onderdeel van onze adviezen en gesprekken als het over de toegankelijkheid gaat.
Wij hebben de intentie om een platform voor maatschappelijk betrokken ouderen op te
richten onder de naam P.M.O.
In de komende jaren blijven wij de scootmobieldag organiseren in samenwerking met VVN
en Sutfene. Deze wordt bij Waterkracht gehouden op de 3de woensdag van april. Dit zal
worden aangevuld met nog meer standhouders die de deelnemers gaan informeren over
voor de doelgroep belangrijke informatie en voorzieningen.
De commissie ScoZu blijft van april t/m oktober eenmaal in de maand toertochten in de
omgeving van Zutphen organiseren.
Deze worden gehouden op de 2e woensdag van de maand.
Alle leden krijgen vooraf een huisbezoek van de Commissie ScoZu.
De commissie toegankelijkheid gaat door met adviseren bij bouwprojecten en onderzoekt
verder hoe de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen verbeterd kan
worden. Hierbij zal veel aandacht aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap worden besteed. Daarnaast blijft deze commissie actief binnen het
project “Mijn woning Op Maat”.
De commissie PR gaat verder met uitbouwen van de website tot een informatiebron voor
de achterban.
Op onze website staat nu de “Wehelpen.nl” waar iedereen hulp kan vragen en/of bieden
zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
In de toekomst blijven wij een werkervaringplek bieden.
Wij blijven actief met sponsoren en donateurs werven door middel van “vrienden van”om
onze stichting in stand te houden.
Ons bestuur wordt uitgebreid met nieuwe enthousiaste leden.
Wij blijven het komende jaar veel overleg voeren met andere organisaties die met onze
doelgroep te maken hebben om de hulp voor deze mensen zo goed mogelijk te
coördineren en de kosten van voorzieningen naar draagkracht te verdelen.
Wij blijven nauwe contacten onderhouden met Stichting Perspectief, De Dorpsraad
Warnsveld, Sutfene en de gemeente Zutphen.
Wij zullen ons als stichting blijven inzetten voor een samenleving waarin de 15 procent
mensen met een beperking volwaardig kunnen functioneren.
Wij houden een spreekuur elke woensdag tussen 10 en 12 uur in het activiteitencentrum
Mulderskamp.
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Verklaring van de afkortingen
SPGCZ

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

PR

Public Relations

SBOZW

Stichting Bonden Ouderen Zutphen Warnsveld

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

CG- RAAD

Chronisch zieken & Gehandicaptenraad.

ScoZu

Scootmobielgroep Zutphen

ZBG

ZorgBelang Gelderland

ZBI

ZorgBelang Inclusief

GGZ

Geestelijke Gezondheid Zorg

DB

Dagelijks Bestuur

GGNet

Geestelijke Gezondheid Net

GGD Gelre-IJssel Geneeskundige Gezondheid Dienst
VVN

Veilig Verkeer Nederland

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken

PMO

Platform Maatschappelijk betrokken Ouderen
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