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1. Voorwoord van de voorzitter
2021 was wederom een bijzonder jaar. Het coronavirus hield ons nog steeds in haar greep. Door de
maatregelen was het organiseren van bijeenkomsten voor ons niet mogelijk. We bekijken de
mogelijkheden om digitale bijeenkomsten te gaan organiseren.
Toch hebben wij niet stilgezeten. Op diverse vlakken hebben we zowel individuele als collectieve
belangen kunnen behartigen. Het is goed om te zien dat de inwoners van Waddinxveen en Zuidplas
ons weten te vinden.
Met Paul van Waasdijk hebben wij een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Wij zijn erg blij met de
kennis en ervaring die Paul meeneemt in het bestuur.
Ook in 2021 hebben veel mensen het PGCZ weten te vinden. Het aantal vrienden van de stichting en
volgers op sociale media is flink toegenomen. Ook ons netwerk is verder uitgebreid. De samenwerking
met de gemeenten en politieke partijen in Waddinxveen en Zuidplas is goed en ook met veel
organisaties en instanties werken we zeer prettig samen.
Met ingang van 2021 zijn wij ook actief geworden in de gemeente Waddinxveen. De start in deze
gemeente is veelbelovend. Er zijn al diverse samenwerkingen opgestart, we hebben in Waddinxveen
al mensen kunnen helpen en we hebben de gemeente Waddinxveen gevraagd en ongevraagd
geadviseerd over verschillende thema’s.
Vanwege de uitbreiding van ons werkgebied met Waddinxveen hebben wij in 2021 onze naam
veranderd naar Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken. De statuten zijn ook toekomstbestendig
aangepast. Er zijn een nieuw logo, nieuwe banner en nieuwe flyer voor ons ontworpen door
MerlijnDesign.
Het GIPS project hebben we helaas wederom moeten uitstellen. We hebben er vertrouwen in dat we
hier in 2022 een mooie start mee kunnen gaan maken.
Ik heb mijzelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ik hoop op die
manier ook politiek de belangen van mensen met een beperking te kunnen behartigen. Ik ben
verkiesbaar voor PvdA-Groenlinks en sta op plaats 6 van de lijst.
In dit jaarverslag leest u waar we in 2021 mee bezig zijn geweest en wat we hebben bereikt. Het is fijn
om te constateren dat het PGCZ haar, in het beleidsplan en het jaarverslag van 2020 gestelde doelen
heeft kunnen realiseren, met uitzondering van de activiteiten die door het Coronavirus geen doorgang
hebben kunnen vinden.
Het bestuur dankt iedereen die, in 2021, het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, op welke
wijze dan ook, heeft geholpen haar doelstellingen te realiseren.
Wij zien 2022 met veel enthousiasme en vertrouwen tegemoet!
Danny Rombouts
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2. Bestuur
Op 10 augustus 2021 is Paul van Waasdijk aangetreden als bestuurslid. Paul brengt als
ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij diverse organisaties in Zuidplas veel ervaring met
zich mee.
Het bestuur bestaat per 10 augustus 2021 uit:
Voorzitter:
Secretaris & Penningmeester:
Bestuurslid:

Danny Rombouts
Rachèlle Stormbroek
Paul van Waasdijk

Het bestuur vergaderde in 2021 twee keer. Daarnaast heeft het bestuur voortdurend
overleg via telefoon en per e-mail.

3. Vrijwilligers
In 2021 heeft onze vrijwilliger Wolter Oosterhuis aangegeven het vrijwilligerswerk voor onze stichting
niet meer te kunnen combineren met zijn overige werkzaamheden. Hij blijft op afroep wel betrokken bij
het PGCZ.
Er heeft zich ook iemand aangeboden om mee te denken op relevante en actuele thema’s. Ook met
deze inzet zijn wij erg blij.
Om de organisatie van het vrijwilligerswerk bij onze stichting professioneel te laten verlopen heeft het
bestuur een vrijwilligersbeleid opgesteld. Onze vrijwilligers committeren zich aan de stichting met een
vrijwilligersovereenkomst, een privacyreglement en een gedragscode. Voor alle vrijwilligers wordt
vervolgens een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Wij zijn in 2020 toegelaten tot de gratisVOG-regeling en hebben daarvoor een abonnement op E-herkenning afgesloten. Onze vrijwilligers
kunnen, indien nodig, ook een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeentes.
De organisatie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het Platform is dan ook
voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Hiervoor doet het bestuur een oproep op de website en via
social media.

4. Contact met de achterban en de doelgroep
Via onze website, nieuwsbrief en sociale media houden wij onze achterban op de hoogte van, voor
hen, relevante zaken. Regelmatig doen wij via deze kanalen oproepen voor input van
ervaringsdeskundigen. Het is goed om te merken dat hier steeds meer gehoor aan wordt gegeven.
Vanwege het Coronavirus hebben de geplande themabijeenkomsten helaas geen doorgang kunnen
vinden. Wij hopen dat we deze in 2022 alsnog kunnen organiseren.
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In 2021 hebben wij meerdere individuele hulpvragen ontvangen. Wij hebben mensen verwezen, of in
contact gebracht met de juiste instanties of personen. Ook hebben wij door individuele
belangenbehartiging een aantal mensen kunnen helpen. De hulpvragen die wij ontvingen hadden
betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passend onderwijs
Sociaal Medische Indicatie
Persoonsgebonden budget
Leerlingenvervoer
Kinderopvang VVE
Wajong
Huishoudelijke Hulp Toelage
Huishoudelijke hulp WMO
Gehandicaptenparkeerkaart
Huisvesting
Hulpmiddelen
Woningaanpassingen
Stichting ZO!

Voor zover mogelijk hebben wij, al dan niet met bemiddeling, naar de juiste instanties en personen
verwezen. Daar waar dit gewenst was hebben wij de hulpvrager vergezeld tijdens gesprekken met de
instanties en/of wethouders. We merkten dat veel mensen vastliepen met hun hulpvraag en hebben
bij deze hulpvragers individuele belangenbehartiging ingezet. Op een aantal thema’s constateerden
wij structurele problematiek en daarop hebben wij collectieve belangenbehartiging ingezet. Dit deden
we veelal door het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad de problematiek
onder de aandacht te brengen en hier vragen over te stellen.

5. Samenwerking met de gemeente
Waddinxveen
-

-

-

In Waddinxveen hebben wij een ambtelijk contactpersoon waarmee regelmatig gesprekken
zijn gevoerd over lopende zaken.
We hebben een uitgebreid kennismakingsgesprek gevoerd met wethouder Leferink waarbij
een wens tot samenwerking is uitgesproken.
Vanuit collectieve belangenbehartiging hebben wij het college van Burgemeester en
Wethouders van Waddinxveen diverse brieven gestuurd met vragen, of om bepaalde zaken
bij hen onder de aandacht te brengen. In 2021 hebben wij brieven gestuurd over de Lokale
Inclusie Agenda, de Omgevingsvisie, het leerlingenvervoer met touringcars en convenanten
hulpmiddelen.
Op verzoek van de gemeente hebben wij advies uitgebracht met betrekking tot herinrichtingen
van de Wadde, de Beethovenlaan, de Zuidkade en de gehandicaptenparkeerplaats aan de
Brederolaan.
Op uitnodiging van de gemeente hebben wij zitting genomen in het Denkkader Mantelzorg.
Het college en de gemeenteraad van Waddinxveen hebben een digitaal werkbezoek gebracht
aan onze stichting. Tijdens dit werkbezoek hebben we kennisgemaakt, uiteengezet wat wij
doen en gezamenlijke verwachtingen uitgesproken. Tevens hebben we afgesproken, zodra
weer mogelijk, een fysieke voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor college en de
gemeenteraad, waarin we hen kennis laten maken met het leven met een beperking.
Wij hebben in 2021 diverse malen gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan college van
Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.
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Zuidplas
-

-

-

-

In Zuidplas hebben wij periodiek gesprekken gevoerd met onze ambtelijk contactpersoon
over lopende zaken.
Vanuit collectieve belangenbehartiging hebben wij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zuidplas diverse brieven gestuurd met vragen of om bepaalde zaken bij hen
onder de aandacht te brengen. In 2021 hebben wij brieven gestuurd over de Lokale Inclusie
Agenda, de Omgevingsvisie, de Huishoudelijk Hulp Toelage, het leerlingenvervoer, Stichting
ZO, toegankelijkheid bushaltes, de bereikbaarheid van vaccinatiecentrum De Kleine Vink en
convenanten hulpmiddelen.
Op verzoek van de gemeente hebben wij advies uitgebracht op het gebied van toegankelijke
openbare toiletten.
Op verzoek van de gemeente hebben wij advies uitgebracht met betrekking tot herinrichtingen
van de Moerkapelse Zijde in Moerkapelle, de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen, de
Hollevoeterlaan en de Akkerweg in Moerkapelle en de Frederikstraat in Moerkapelle.
Naar aanleiding van ons project Toegankelijke Bushaltes en meerdere gesprekken met de
verantwoordelijk wethouder en beleidsmedewerker is gestart met het aanbrengen van
geleide-lijnen en het toegankelijk maken van de bushaltes in de gemeente. Hiertoe vindt zeer
regelmatig overleg plaats waarin wij adviseren.
Naar aanleiding van een hulpvraag van de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat
De Twee Gebroeders hebben wij gesproken met, en een advies uitgebracht aan, de
projectleider en de verantwoordelijk wethouder.
Naar aanleiding van hulpvragen van inwoners hebben we ongevraagd advies uitgebracht aan
de gemeente met betrekking tot de Polderdreef in Nieuwerkerk aan den IJssel en de bruggen
aan het Moerdregtpad in Moordrecht. Beiden zijn, en zullen nog verder worden, aangepast op
ons advies.
Op het gebied van de Lokale Inclusie Agenda hebben we in Zuidplas het nodige geduld
moeten hebben. De start van de uitvoering heeft op zich laten wachten. Wel is in februari
2022 de eerste bijeenkomst gepland hieromtrent, door de gemeente.
Op het gebied van de toegankelijkheid van de bushaltes in Zuidplas hebben we diverse
gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente. Dit project is inmiddels serieus
opgepakt en zal in 2022 vorm krijgen.
Wij hebben in 2022 diverse malen gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan college van
Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.
Helaas hebben wij, door niet nakomen van afspraken en het verstrekken van onjuiste
informatie, het vertrouwen in het college van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas op
moeten zeggen. De basis voor samenwerking was weg. In februari 2022 staat een gesprek
gepland met het college om deze impasse te doorbreken teneinde de samenwerking weer te
kunnen oppakken.

6. Samenwerking met de politiek
Ondanks de constructieve samenwerking met de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas zijn er altijd
zaken waarbij het van belang is dat die worden besproken met de politieke partijen. Wij zoeken,
wanneer wij hier aanleiding toe zien, dan ook graag de samenwerking. Wij hebben het afgelopen jaar
veelvuldig overleg gevoerd met (raads)leden van verschillende partijen en daar waar nodig zijn we
gezamenlijk opgetrokken. Wij ervaren een grote steun, en bereidheid tot samenwerking, bij de
politieke partijen en zullen hier in 2022 met vertrouwen een vervolg aan geven.
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Waddinxveen
Wij hebben in 2021 diverse malen gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de politieke partijen.
Dit deden onder andere over:
• Verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2022
• Lokale Inclusie Agenda
• Leerlingenvervoer
• Inzet touringcars in het leerlingenvervoer
• Mantelzorg
• Omgevingsvisie

Zuidplas
Wij hebben in 2021 diverse malen gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de politieke partijen.
Dit deden wij onder andere over:
• Huishoudelijke Hulp Toelage
• Dienstregeling Arriva
• Toegankelijkheid bushaltes
• Verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2022
• Lokale Inclusie Agenda
• Bezuinigingen traject keuzes maken
• Leerlingenvervoer
• Doelgroepenvervoer
• Aanpassingen tweede woning
• Jeugdzorg
• Mantelzorg
• Stichting ZO!
• Omgevingsvisie

7. Samenwerking met organisaties
Het PGCZ heeft het afgelopen jaar op verschillende terreinen samengewerkt met diverse organisaties
en instanties. Dit heeft geleid tot mooie resultaten en nieuwe projecten.
Zo hebben wij samengewerkt met de volgende organisaties en instanties:
• Ieder(in)
• Mantelzorgondersteuning Zuidplas
• Ouderenadvies Zuidplas
• Mantelzorgcoördinator Waddinxveen
• Sociaal makelaar Waddinxveen
• Stichting vrijwilligerswerk Waddinxveen
• Stichting ZO!
• Ongehinderd
• Rocov
• Adviesraad Zuidplas
• Stichting voor Inclusie & Discriminatiebestrijding
• Duurzaamheidsplatform Zuidplas
• JongPit
• Mee Plus Midden Holland
• HoutMoed
• Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat De Twee Gebroeders
• Humanitas
• Kinderombudsman
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8. Website
Het PGCZ gebruikt de website www.pgcz.nl om de achterban en geïnteresseerden van relevante
informatie te voorzien. We merken dat de website goed bezocht wordt.

9. Social Media
Via Facebook, Twitter en Instagram deelt het PGCZ relevante informatie voor mensen met een
handicap of chronische ziekte. Ook plaatsen we hier met regelmaat verzoeken aan de achterban om
input te leveren op bepaalde onderwerpen waar we mee bezig zijn. We merken dat we hier steeds
meer respons op krijgen. Dit maakt het voor ons makkelijker om bepaalde zaken op de politieke
agenda te krijgen. Op dit moment heeft de Facebookpagina 266, het Twitter-account 127 en het
Instagram-account 205 volgers.

10. Nieuwsbrief
Het PGCZ verstuurde de nieuwsbrief in 2021 vier keer, digitaal, aan haar relaties en de vrienden van
de stichting. Het is fijn om te zien dat steeds meer mensen zich hiervoor aanmelden. Momenteel wordt
de nieuwsbrief aan 91 contacten verstuurd.

11. Media
Om bewustwording te creëren en aandacht te genereren voor mensen met een beperking, maar soms
ook noodzakelijk om bepaalde zaken op de politieke agenda te krijgen, verschijnt het PGCZ met enige
regelmaat in de lokale media.
Wij verschenen in 2021 12 keer in Gouwe IJsselnieuws, 5 keer in Hart van Holland, in de wijkkrant
Vondelwijk, Oranjewijk & Bomenwijk en Groenswaard, in De Mantelzorger Centraal, in het Algemeen
Dagblad Gouda en op de Facebookpagina van de gemeente Waddinxveen. Daarnaast was de
voorzitter te horen in twee radio-interviews bij Dichtbij het nieuws en RTW Waddinxveen.
De verschillende artikelen en interviews zijn terug te vinden op onze website, www.pgcz.nl.
Wij zijn blij met de betrokkenheid en aandacht van de lokale media. Zij stellen ons in staat om
relevante zaken onder de aandacht te brengen.

12. Activiteiten en Projecten
Helaas hebben we door het Coronavirus onze themabijeenkomsten en ons Zuidplas in Beweging
overleg moeten afgelasten. Desondanks hebben we als PGCZ een productief jaar achter de rug. We
hebben wederom vol ingezet op belangenbehartiging en hebben hierin het nodige bereikt.
Naast onze structurele activiteiten, informatievoorziening, contactpunten en individuele en collectieve
belangenbehartiging, hebben we in 2021 gewerkt aan veel projecten. Voor inhoudelijke informatie
over de projecten kunt u terecht op onze website en in onze nieuwsbrieven.
In 2021 hebben wij aan de volgende projecten gewerkt:
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Waddinxveen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Lokale Inclusie Agenda
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer per touringcar
Inclusief onderwijs
Dienstregeling ARRIVA
Sociaal Medische Indicatie
Studietoeslag voor studenten met een
beperking
Omgevingsvisie
Kinderopvang (VVE)
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
PGB
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wajong

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huishoudelijke hulp
Passend onderwijs
Huisvesting, woningaanpassing
Hulpmiddelen
Mantelzorg
Participatie
Gehandicaptenparkeerkaart
Gehandicaptenparkeerplaats
Brederolaan
Herinrichting Wadde en
Beethovenlaan
Herinrichting Zuidkade
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Zuidplaslaan en Zuidplashof

Zuidplas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Lokale Inclusie Agenda
Toegankelijkheid bushaltes
De Twee Gebroeders Nieuwerkerk
aan den IJssel
Leerlingenvervoer
Inclusief onderwijs
Openbare toiletten
Huishoudelijke Hulp Toelage
Dienstregeling ARRIVA
Bezuinigingen, Traject keuzes maken
Sociaal Medische Indicatie
Studietoeslag voor studenten met een
beperking
Inrichting openbare ruimte – geleidelijnen
Herinrichting HollevoeterlaanAkkerweg Moerkapelle
Herinrichting Frederikstraat
Moerkapelle
Aanpassingen verordening sociaal
domein doelgroepenvervoer
Aanpassing verordening sociaal
domein aanpassen tweede woning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herinrichting Moerkapelse Zijde
Moerkapelle
Herinrichting Noordelijke Dwarsweg
Zevenhuizen
Herinrichting Frederikstraat
Moerkapelle
Omgevingsvisie
Kinderopvang (VVE)
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
PGB
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wajong
Huishoudelijke hulp
Passend onderwijs
Huisvesting, woningaanpassing
Hulpmiddelen
Mantelzorg
Participatie
Gehandicaptenparkeerkaart
Stichting ZO!
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13. Jaarrekening 2021
Beginbalans per 1 januari 2021:
Activa:

Passiva:
€ 947,89 Eigen vermogen:

Banksaldo:

€ 947,89
€ 100,00

Debiteur:
€ 947,89

€ 1047,89

Resultatenrekening 2021: 1 januari t/m 31 december 2021
Inkomsten

Uitgaven

Subsidies:

Organisatie kosten:

Subsidie Zuidplas

€ 3750,00 Bankkosten

Subsidie Waddinxveen

€ 3272,50 Abonnementen

€ 138,78
€ 91,23
€ 600,00

Nieuwsbrief

€ 1022,22

Website
Administratiekosten

€ 133,46

Onkosten bestuur

€ 316,61
Subtotaal:

€ 2302,30

>

€ 2302,30

>

€ 1989,79

Algemeen:
€ 1091,26

Notariskosten naamswijziging

€ 400,00

Aanpassing logo en website

€ 50,00

Ontwerp promotiemateriaal stichting
Ontwerp promotiemateriaal GIPS

€ 290,00

Drukwerk

€ 158,53
Subtotaal:

€ 1989,79

€ 4292,09
Activiteiten:
Terugbetaling niet benutte subsidie
Subtotaal:

€ 1.600,00
€ 1.600,00

>

€ 1.600,00
€ 5892,09

Overig:
€ 1030,41

Toevoeging aan reserve

€ 100,00

Toevoeging aan reserve, debiteur 2021

€ 1130,41
Totaal:

€ 7022,50

Totaal:

>

€ 1130,41
€ 7022,50

Eindbalans per 31 december 2021:
Activa:
Banksaldo:

Passiva:
€ 2394,91 Eigen vermogen:
Te betalen onkosten bestuur
€ 2394,91
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14. Toelichting bij jaarrekening 2021
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 Waddinxveen
In 2021 ontving het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken van de gemeente Waddinxveen een
subsidie van € 3272,50.

Subsidie Gemeente Zuidplas
In 2021 ontving het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken van de gemeente Zuidplas een
subsidie van € 3750,00.

Organisatiekosten
De organisatiekosten bestaan uit bankkosten, abonnementen en administratieve middelen die
benodigd zijn om het bestuur haar werk te kunnen laten doen. Bestuursleden declareren kosten die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bestuurstaken. De kosten voor de website bestaan uit
het hostingpakket en de organisatie die de website onderhoudt. Daarnaast worden er kosten gemaakt
voor het uitbrengen van de nieuwsbrief.

Algemeen
Door de uitbreiding van de stichting in de gemeente Waddinxveen is een naamswijziging
doorgevoerd. Hiervoor zijn notariskosten gemaakt en kosten voor aanpassing van het logo, de
website en promotiemateriaal. Ook is er promotiemateriaal voor het GIPS project ontworpen.

Activiteiten
Alle geplande activiteiten in 2021 konden geen doorgang vinden door het Coronavirus. Daarom is het
deel van de subsidie à € 1600,00 dat daarvoor was ontvangen teruggestort op de rekening van de
gemeente Zuidplas. Het deel van de subsidie dat daarvoor was ontvangen van de gemeente
Waddinxveen is in overleg met hen toegevoegd aan de reserve en zal worden gebruikt bij het alsnog
organiseren van de activiteiten die geen doorgang konden vinden in 2021.

Toevoeging reserve
Het niet gebruikte deel van de subsidie van de gemeente Waddinxveen is in overleg met hen
toegevoegd aan de reserve. Deze zal worden gebruikt bij het organiseren van activiteiten die in 2021
geen doorgang konden vinden. Daarnaast is ook de debiteur van 2020 van 100,00 euro voor aanschaf
van materialen voor het GIPS project aan de reserve toegevoegd.

Debiteuren
Er zijn materialen aangeschaft voor het GIPS in 2020. Deze zijn in 2021 verrekend met de daarvoor
aangevraagde subsidie.
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15. Begroting Waddinxveen 2022

Begroting PGCZ Waddinxveen 2022
Inkomsten
Categorie
Organisatiekosten

Uitgaven
Omschrijving
Bankkosten

Specificatie
ING bank

Categorie
€ 0,00 Organisatiekosten

Abonnementen & Contributie

Ieder(in)
Eherkenning

€ 0,00

Vergader & Bestuurskosten
Kantoorartikelen
Onvoorziene kosten
Informatievoorziening &
Voorlichting

Project GIPS
Themabijeenkomst
Website
Website
Nieuwsbrief

Huur locatie
Sprekers
Onderhoud
Hosting
6 x per jaar

Totaal:
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Omschrijving
Bankkosten
Abonnementen &
Contributie

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

0,00 Informatievoorziening &
0,00 Voorlichting
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Specificatie Per jaar
ING bank
€ 80,00
Ieder(in)
Eherkenning

Vergader & Bestuurskosten
Kantoorartikelen
Onvoorziene kosten
Project GIPS
Themabijeenkomsten (3)
Website
Website
Nieuwsbrief

Huur locatie
Sprekers
Onderhoud
Hosting
6 x per jaar

€ 32,50
€ 5,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 200,00
€
€
€
€

100,00
450,00
300,00
420,00
€ 85,00
€ 300,00
€
€
€
€
€
€

€ 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal: € 2.522,50
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16. Begroting Zuidplas 2022

Begroting PGCZ Zuidplas 2022
Inkomsten
Categorie
Organisatiekosten

Uitgaven
Omschrijving
Bankkosten

Specificatie
ING bank

Categorie
€ 0,00 Organisatiekosten

Abonnementen & Contributie

Ieder(in)
Eherkenning

€ 0,00

Vergader & Bestuurskosten
Kantoorartikelen
Onvoorziene kosten
Informatievoorziening &
Voorlichting

Project GIPS
Themabijeenkomst
Website
Website
Nieuwsbrief

Huur locatie
Sprekers
Onderhoud
Hosting
6 x per jaar

Totaal:

Jaarverslag Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken 2021

Omschrijving
Bankkosten
Abonnementen &
Contributie

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

0,00 Informatievoorziening &
0,00 Voorlichting
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Specificatie Per jaar
ING bank
€ 80,00
Ieder(in)
Eherkenning

Vergader & Bestuurskosten
Kantoorartikelen
Onvoorziene kosten
Project GIPS
Themabijeenkomsten (3)
Website
Website
Nieuwsbrief

Huur locatie
Sprekers
Onderhoud
Hosting
6 x per jaar

€ 32,50
€ 5,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 200,00
€
€
€
€

100,00
450,00
300,00
420,00
€ 85,00
€ 300,00
€
€
€
€
€
€

€ 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal: € 2.522,50
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17. Toelichting begroting Waddinxveen 2022
Voor het totaalbedrag van de begroting is subsidie aangevraagd bij de gemeente Waddinxveen. Voor
algemene kostenposten is bij de gemeente Waddinxveen de helft aangevraagd.

18. Toelichting begroting Zuidplas 2022
Voor het totaalbedrag van de begroting is subsidie aangevraagd bij de gemeente Zuidplas. Voor
algemene kostenposten is bij de gemeente Zuidplas de helft aangevraagd.

19. Toekomst
Ook in 2022 zullen we actief zijn in twee gemeenten en daar de belangen behartigen van mensen met
een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers. Uitbreiding van het bestuur en het aantal
vrijwilligers is daarom wenselijk. Wij zullen dan ook actief gaan werven.
Het bereiken en betrekken van jongeren met een beperking en jonge mantelzorgers blijft een
speerpunt van het PGCZ.
De totstandkoming van de lokale inclusie agenda, de algemene toegankelijkheid, verbetering van
lokale zorg en hulpverlening en het lokale beleid ten aanzien van mensen met een beperking en
mantelzorgers zal ook in 2022 onze volle aandacht hebben.
Ook hopen we in 2022 te kunnen starten met het Gehandicapten Informatie Project Scholen.
Natuurlijk hopen we ook dat we in 2022 het Coronavirus achter ons kunnen laten, zodat we eindelijk
onze themabijeenkomsten, lokale inclusie agenda, WMO en “mijn mantelzorger en ik” kunnen gaan
organiseren. Indien fysiek onmogelijk blijft, zullen we gaan kijken of dit digitaal kan worden
georganiseerd.
Daarnaast staan ook het Zuidplas in Beweging overleg en bewustwordingsvoorlichting aan
ambtenaren in beide gemeenten nog steeds op de agenda.
Wij zien 2022 met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet!

Jaarverslag Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken 2021
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20. Organisatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Adres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ Moerkapelle

Telefoon:

06-53 70 51 07

E-mail:

info@pgcz.nl
bestuur@pgcz.nl
voorzitter@pgcz.nl

Website:

www.pgcz.nl

Social Media:

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

ING:

NL53 INGB 0009 4294 06

KvK nr.:

41174236
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