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1. Voorwoord van de voorzitter
2019 was voor het PGCZ een bewogen jaar. Een nieuw bestuur, nieuwe naam en
een nieuw logo. In juli werd de doorstart eerder dan gepland een feit en werd het
voormalig Platform Gehandicapten Zuidplas omgedoopt Platform Gehandicapten &
Chronisch zieken Zuidplas.
De nieuwe naam werd bewust gekozen. Het bestuur wilde een verbreding van de
doelgroep waarbij ook de belangen van de chronisch zieken en de mantelzorger
worden behartigd.
Het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas heeft tot doel de belangen
van gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers in de gemeente Zuidplas te
behartigen. Centraal staat dat gehandicapten en chronisch zieken volwaardig
moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het Platform is regelmatig met de
gemeente in gesprek, op het gebied van wonen, welzijn, zorg, openbaar vervoer en
toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord. De leidraad hierbij is het VN
Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bij elk besluit van de
gemeente zou de betekenis voor de doelgroep vanzelfsprekend moeten worden
meegenomen.
Het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas tracht door signalering en
overleg te komen tot oplossingen voor praktische zaken die de participatie van
gehandicapten en chronisch zieken in de samenleving belemmeren zoals onder
anderen toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, openbaar vervoer,
fysieke inrichting van de openbare ruimte, levensloopbestendige woningen, toegang
tot de arbeidsmarkt, deelname aan sport en vrijwilligerswerk, toegang tot het
onderwijs en adequate informatievoorziening.
In dit jaarverslag worden de werkzaamheden van het bestuur van het Platform
Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas in 2019 beschreven.
Het bestuur dankt iedereen, die in 2019 zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan
de, door de Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas, nagestreefde
doelstelling.
Danny Rombouts
Voorzitter

Pagina 3 van 12
Jaarverslag Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas 2019

2. Het Bestuur
In 2019 maakte het voormalig Platform Gehandicapten Zuidplas een
doorstart onder de naam Platform Gehandicapten & Chronisch zieken
Zuidplas. Er trad een wijziging op in de samenstelling van het bestuur van
het Platform.
Het bestuur bestond per 15 juli 2019 uit:
Voorzitter:
Danny Rombouts
Secretaris:
Linda van Suchtelen van de Haare-Van Kooten
Penningmeester: Joke Verdoold
Bestuurslid:
Margriet de Lange
Het bestuur is op 15 juli 2019 gestart met haar werkzaamheden.
Het Platform kreeg een nieuwe naam. Hiertoe werden de statuten
gewijzigd en tevens aangepast aan de huidige tijd. Er werd een nieuw
logo geïntroduceerd en een volledig nieuwe website gelanceerd. Ook
werd het platform actief op Facebook, Twitter en Instagram en werd er een
nieuwe folder samengesteld en verspreid.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar één keer op 18 september
2019. Daarnaast heeft er heel veel overleg per e-mail plaatsgevonden.
De organisatie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het
Platform is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.
Hiervoor doet het bestuur een oproep op de website en via social media.

3. Contact met de Gemeente Zuidplas
Het bestuur heeft op 2 september 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met
wethouders Jan Willem Schuurman en Daan de Haas. Tijdens dit overleg is van
beide kanten het belang van samenwerking tussen het Platform en de gemeente
uitgesproken. Het bestuur heeft de doelen en speerpunten van het Platform
uiteengezet.
Ook zijn tijdens dit overleg direct een aantal praktische zaken besproken. Er is
gesproken over de concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord en het vijfde
dorp in de Zuidplaspolder. Wethouder De Haas gaf aan dat op beide gebieden
ervaringsdeskundige input welkom is.
Ook is er gesproken over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
en hoe Stichting PGCZ een brug zouden kunnen vormen tussen onze doelgroep en
de gemeente op dit gebied. Hiertoe zal in 2020 een gesprek met de afdeling WMO
van de gemeente plaatsvinden. Doel van dit gesprek zal zijn, informatie vergaren
voor de doelgroep en mogelijke samenwerking hierin bespreken. Het geven van
voorlichting op het gebied van de WMO door een medewerker van de gemeente op
door Stichting PGCZ georganiseerde bijeenkomsten is voor de wethouder
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bespreekbaar. De toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente en de trottoirs
in De Jonge Veenen in Moerkapelle waren eveneens gespreksonderwerp. Beide
projecten zullen in 2020 doorlopen.
Wethouder De Haas vroeg het bestuur een plan met haar wensen uit te werken om
daarna opnieuw met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat de gemeente voor
Stichting PGCZ kan betekenen. Desgevraagd heeft het bestuur aangegeven als
klankbord te willen fungeren voor de gemeente en adviesraad.
Wethouder De Haas heeft aangegeven open te staan voor het opnemen van vragen
over de ervaringen met de Groene Hart Hopper in het jaarlijkse WMO
tevredenheidsonderzoek. Dit verzoek komt voort uit een eerder overleg met het
Regionaal Netwerk Ouderen en Gehandicapten.
Het bestuur heeft het gesprek als zeer prettig en erg constructief ervaren en ziet erg
uit naar de verdere samenwerking met de gemeente.

4. Contact met het College van Burgemeester en
Wethouders
Het bestuur heeft in 2019 drie maal een brief gestuurd aan het College van
Burgemeester en Wethouders. Hierin heeft het bestuur, naar aanleiding van
binnengekomen klachten, het college gevraagd verbeteringen in het
leerlingenvervoer en het vervoer met de Groen Hart Hopper te realiseren. Deze
brieven zijn begin december 2019 beantwoord. Het college geeft aan de
problematiek te herkennen en te erkennen en heeft de verantwoordelijke partijen
inmiddels aangesproken. Verbeteringen zijn inmiddels ingezet en merkbaar. Men
houdt, evenals het bestuur, de situatie nauwlettend in de gaten. De derde brief ging
over het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart die in de gemeente Zuidplas fors
hoger ligt dan in omliggende gemeenten. Deze brief is nog niet beantwoord.

5. Contact met de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas
De Adviesraad Zuidplas geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente op
beleidsmatig niveau. Op 28 juni 2019 heeft het bestuur een kennismakingsgesprek
gevoerd met de voorzitter en secretaris van de Adviesraad. Het bestuur heeft haar
doelen en speerpunten uiteengezet en datzelfde heeft de voorzitter van de
Adviesraad gedaan. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat er vanuit de Adviesraad
maar ook vanuit de gemeente Zuidplas behoefte is aan informatie en advies vanuit
ervaringsdeskundigheid. Afgesproken is dat partijen elkaar willen ondersteunen met
kennis en informatie. Wanneer er beleidsmatige zaken spelen zullen die eerst
worden neergelegd bij de Adviesraad en bij praktijkgerichte zaken zal Stichting
PGCZ dit zelf bespreekbaar maken bij de gemeente.
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Het bestuur heeft het gesprek als zeer prettig en erg constructief ervaren en ziet erg
uit naar de verdere samenwerking met de Adviesraad.

6. Contact met andere organisaties
Voor advies en uitwisseling van informatie is er contact met de volgende
organisaties:
 Welzijn Zuidplas
 VIP Zuidplas
 Brains Zuidplas
 Regionaal Netwerk Ouderen & Gehandicapten Midden Holland
 Zonnebloem Afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel
 Reumavereniging Gouda en omstreken
 Lokale politieke partijen
Voor 2020 staan kennismakingsgesprekken gepland met:
 Jongerenwerk Zuidplas
 Mantelzorgondersteuning Zuidplas
 Ouderenadvies Zuidplas
 IederIn
 Sportstichting Zuidplas

7. Website www.pgczuidplas.nl
In 2019 is veel energie gestoken in het bouwen van een volledig nieuwe website voor
het platform, www.pgczuidplas.nl. Naast het, voor het platform onmisbare, contact
met de achterban is er veel aandacht besteed aan informatievoorziening. Op de
website zijn onder anderen blogs te lezen van Yvonne Balvers met wie Stichting
PGCZ hiervoor een samenwerking is aangegaan.

8. Social Media
Er werd in 2019 een nieuwe Facebookpagina gelanceerd. Hierop deelt het platform
allerlei relevante informatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Ook
de mantelzorger wordt op de Facebookpagina van informatie voorzien. Op dit
moment heeft de Facebookpagina 92 volgers. Ook op Twitter en Instagram deelt het
platform relevante informatie.
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9. Nieuwsbrief
In september kwam de eerste nieuwsbrief uit. In december is de tweede nieuwsbrief
verstuurd. In totaal verstuurt Stichting PGCZ de nieuwsbrief vier keer per jaar digitaal
naar haar relaties en vrienden van de stichting. Het is fijn om te zien dat steeds meer
mensen zich hiervoor aanmelden. Op dit moment zijn er 40 vrienden van de stichting.

10. Activiteiten
2019 stond voor het platform in het teken van het stevig neerzetten van de
organisatie, kennismakingen en het opbouwen van een netwerk. Hiertoe zijn een
viertal presentatie- / informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op de website is
gestart met het delen van ervaringsverhalen onder de naam “Uit het leven
gegrepen”. Ook kunnen mensen tweedehands hulpmiddelen aanbieden of vinden op
de website. Stichting PGCZ is gestart met een tweetal contactpunten waar men
terecht kan voor informatie, advies of een luisterend oor. Verder heeft zij zich in 2019
ingezet op het gebied van collectieve belangenbehartiging en individuele
ondersteuning door middel van advies.

11. Wat werkt? Themabijeenkomsten
In 2019 heeft het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas vier
bijeenkomsten georganiseerd in de vier dorpen van de gemeente Zuidplas. Het doel
van deze bijeenkomsten was het presenteren van het Platform na de doorstart.

Omdat informatievoorziening bij het bestuur hoog
op de agenda staat is ervoor gekozen de
bijeenkomsten te organiseren met het thema
arbeid en gezondheid. De bijeenkomsten vonden
plaats op 11 november in De Kroon in
Moordrecht, op 26 november in Op Moer in
Moerkapelle, op 11 december in Dorpshuis
Swanla in Zevenhuizen en op 18 december in ’T
Blok in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er hebben in
totaal 57 personen aan de bijeenkomsten
deelgenomen.

Tijdens de bijeenkomsten heeft Annemiek de Crom van Communicatie Arbeid en
Gezondheid uit Amersfoort lezingen verzorgd. De onderwerpen van de lezingen
waren: wat vertel je je werkgever of en wanneer tijdens een sollicitatie over je
beperking, het traject nadat je uitvalt op je werk door ziekte, de voor- en nadelen van
zelfstandig ondernemerschap met een beperking en hoe blijf je plezierig aan het
werk en verdeel je je energie.
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Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse gastsprekers
aan het woord geweest waaronder Wethouders,
IJsselgemeenten, het UWV, ZZP Nederland en
MEE.
Tijdens de bijeenkomsten werd een informatiemarkt
georganiseerd waaraan onder andere FES
Fibromyalgievereniging, NAH
Hersenletselvereniging, Sportstichting Zuidplas en
Zonnebloem Afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel
deelnamen.

12. Deskundigheidsbevordering
In 2019 hebben de voorzitter en de penningmeester deelgenomen aan een aantal
workshops ter bevordering van hun kennis en deskundigheid.
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13. Jaarrekening 2019
Beginbalans per 15 juli 2019:
Activa:

Passiva:

Banksaldo:

€ 1.083,03 Eigen vermogen:

€ 1.083,03

€ 1.083,03

€ 1.083,03

Resultatenrekening 2019:
15 juli 2019 t/m 31 december 2019
Inkomsten

Uitgaven

Subsidies

Organisatie kosten

Activiteitensubsidie

€ 1.100,00 Bankkosten

Aanjaagsubsidie

€ 1.550,00 Abonnementen

€ 89,48
€ 0,00
€ 16,90

Administratieve kosten
Website

€ 300,00

Declaraties bestuur

€ 253,36
Subtotaal:

>

€ 659,74

Algemeen:
Drukkosten folder

€ 169,36

Notariskosten statutenwijziging

€ 717,83
Subtotaal:

€ 887,19
>

€ 1.546,93

Activiteiten:
Locatiehuur

€ 328,60

Sprekers

€ 350,00
€ 94,22

PR materiaal

€ 772,82

Subtotaal:

€ 2.319,75
€ 330,25

Toegevoegd aan reserve:
Totaal:

€ 2.650,00

Totaal:

€ 2.650,00

Eindbalans per 31 december 2019:
Activa:
Banksaldo:

Passiva:
€ 1.413,28 Reserve:

€ 1.070,28
€ 343,00

Crediteuren:
€ 1.413,28

€ 1.413,28
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14. Toelichting bij jaarrekening 2019
Betaalrekening
IBAN: NL53 INGB 0009 4294 06
Deze rekening wordt gebruikt voor de ontvangsten en uitgaven. Voor deze rekening
worden kosten gemaakt voor het zakelijk betaalverkeer.

Subsidie Gemeente Zuidplas
In 2019 ontving het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas van de
gemeente Zuidplas een incidentele subsidie in de vorm van een start- /
aanjaagsubsidie van € 1550,00 en een activiteitensubsidie van € 1100,00. Dit
maakte het voor het platform mogelijk de doorstart te realiseren en als
belangenorganisatie actiever naar buiten te treden.

Algemeen
Om de doorstart te realiseren waren aan de huidige tijd aangepaste statuten nodig.
Hiervoor zijn notariskosten gemaakt. Om meer aandacht voor de stichting te
genereren werden een nieuwe huisstijl met nieuw logo ontworpen, een nieuwe
website gebouwd, een folder ontworpen en een banner en visitekaartjes gemaakt.
De kosten hiervan zijn reeds verwerkt. Voor het ontwerpen van de nieuwe huisstijl
wordt nog een declaratie verwacht.

Activiteiten
Er werden vier presentatie- / informatiebijeenkomsten gehouden. Hiervoor werden
locaties gehuurd en koffie en thee verzorgd voor de deelnemers. Ook werden kosten
gemaakt voor ontwerp en aanschaf van de aankondigingsposter, uitnodiging en
programma. Meer informatie hierover is te vinden in het jaarverslag.

Organisatiekosten
De organisatiekosten worden gemaakt voor bankkosten, abonnementen,
administratieve middelen, vervoerskosten en andere middelen die benodigd zijn om
het bestuur haar werk te kunnen laten doen. Bestuursleden declareren gemaakte
kilometers tegen een vergoeding van 19 eurocent per kilometer en overige gemaakte
kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bestuurstaken.

Website
Er zijn eenmalige kosten gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe website.
Onderhoud en hosting hiervan zijn uitbesteed en zullen een vaste kostenpost vormen
voor de komende jaren.

Crediteuren
Er zijn twee crediteuren met betrekking tot 2019. Het gaat hier om een factuur voor
de huur van een locatie in december en een declaratie voor het ontwerpen van de
folder.
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15. Begroting 2020
Activiteit

Inkomsten

Omschrijving

Omschrijving

Uitgaven
Specificatie

Bedrag

Beheer organisatie
Beheer organisatie

omschrijving
Specificatie
Bestuurskosten
Bank
Onvoorzien

Bedrag
€
€

150,00
160,00

€

375,00

€

250,00

€

500,00

€

65,00

Informatievoorziening
Informatievoorziening

Informatievoorziening

Website

Bijdrage
deelnemers

25 pers.

Nader
bepalen

Belangenbehartiging
Organisaties,
netwerken
Overleggen
Voorlichting
doelgroep
Themabijeenk
Deskundigheidsbevordering

Informatievoorziening

Contributie

Bevordering
beweging

Bijdrage
deelnemers

Bevordering
beweging
Bevordering
beweging

Bijdrage
deelnemers
Bijdrage
deelnemers

Subsidie gemeente
Zuidplas

25 pers.

8 pers.
8 pers.

Nader
bepalen
Nader
bepalen
Nader
bepalen

€2250,00

IederIn

Gezondheidsbevorderende Activiteiten
Themadag met
clinics
1x
€
500,00
Yoga
(doelgroep
gericht)
1x 5 lessen
€
500,00
Rolstoeldansen 1x 5 lessen

€

500,00

Instructie Gezondheidsbevorderende
Activiteiten
Gediplomeerde
docenten
10x & clinic
€
500,00

€2250,00

Tekort:

€

3.500,00

€

1250,00

16. Toelichting begroting 2020
Doordat er een verschil is tussen de aangevraagde subsidie en de verstrekte subsidie is er
een tekort op de begroting voor 2020. Het bestuur zal zich beraden welke activiteiten
doorgang kunnen vinden en waar aanpassingen nodig zijn.
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17. Toekomst
Komend jaar wil het bestuur doorgaan met de huidige activiteiten op het gebied van
belangenbehartiging en informatievoorziening. Hierbij wil zij ook veel aandacht gaan
besteden aan de positie van de mantelzorger. Ook in 2020 wil het bestuur
informatiebijeenkomsten organiseren. Verder wil zij het bewegen voor mensen met
een beperking in de gemeente Zuidplas een impuls geven, bij voorkeur in
samenwerking met andere partijen die hetzelfde doel nastreven. Het bestuur zet ook
in op uitbreiding van het bestuur en het werven van vrijwilligers voor ondersteuning
bij haar activiteiten. Onderhouden en uitbreiden van het netwerk is vanzelfsprekend
een belangrijke bezigheid van het bestuur in 2020. Tevens wil zij zich in 2020
aansluiten bij IederIn waardoor onder andere gebruik gemaakt kan worden van
kennis, informatie en de ANBI status.

18. Organisatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas

Adres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ Moerkapelle

Telefoon:

06-53 70 51 07

E-mail:

info@pgczuidplas.nl
bestuur@pgczuidplas.nl
voorzitter@pgczuidplas.nl

Website:

www.pgczuidplas.nl

SocialMedia:

https://www.facebook.com/PGCZuidplas/
https://twitter.com/pzuidplas

ING:

NL53 INGB 0009 4294 06

KvK nr.:

41174236
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