Kosten WWZ
Kosten voorlichting
totaal kosten v.d. activiteiten

676
25
10.312

585
134
18.422

2015

2014

Inkomsten zwemmen KMH
Inkomsten teken- en schilderlessen
Inkomsten activiteiten AV
Inkomsten bijdrage AV
Inkomsten scootmobielclub
Inkomsten computerclub
Inkomsten jongerenwerk
totaal inkomsten activiteiten

1.795
650
100
134
0
282
0
3.131

1.005
1.000
7.117
90
110
484
1.145
11.410

Overige inkomsten, ter dekking van
exploitatiekosten:
Inkomsten giften
Inkomsten advertenties
Inkomsten collecte ANGO
Inkomsten zaalhuur
Inkomsten verkoop consumpties
totaal overige inkomsten

1.430
628
765
5.960
68
8.850

425
628
806
1.155
41
3.055

specificatie van de huisvestingskosten
Huur postbus
Schoonmaakkosten
Beveiliging
Gas, Water en Elektra
Overige lasten huisvesting
totaal huisvestingskosten

194
1.525
1.669
2.275
13
5.675

194
1.010
1.636
1.426
4
4.270

Jaarrekening 2015 Stichting Onder Dak Dronten
(vervolg)
jaar
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Jaarrekening 2015 Stichting Onder Dak Dronten
jaar

2015

2014

exploitatiekosten
kosten van de activiteiten
totale kosten

9.810
10.312
20.122

8.570
18.422
26.992

subsidie op activiteiten
subsidie voor bestuurskosten
inkomsten van de activiteiten
overige inkomsten (dekking expl.kosten)
totale inkomsten

7.557
0
3.131
8.850
19.539

10.200
351
11.410
3.055
25.016

Inkomsten min kosten
bedrijfsvermogen

-583
10.039

-1.977
12.016

het bedrijfsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden, en
bestaat uit:
restwaarde inventaris&computers
2.499
saldo vooruitontv.-vooruitbetaald
-666
saldo bank en kas
7.622
resultaat kosten/inkomsten
583
totaal bedrijfsvermogen
10.039

3.499
325
6.216
1.977
12.016

de exploitatiekosten bestaan uit:
huisvestingskosten
inventariskosten
kantoorkosten
commerciële kosten
algemene kosten
afschrijvingskosten
bankkosten en rente-ontvangsten
totaal exploitatiekosten

5.675
124
1.113
839
459
1.519
81
9.810

4.274
435
1.441
501
164
1.673
83
8.570

de kosten van de activiteiten bestaan uit:
Kosten Spinturns
Kosten Kinderclub
Kosten vrijwilligers
Kosten zwemmen KMH
Kosten (K)Letskrant
Kosten teken- en schilderlessen
Kosten AV activiteiten
Kosten scootmobielclub
Kosten computerclub
Kosten scholenproject

1.352
1.661
355
2.873
1.951
900
0
302
160
58

3.145
228
60
3.134
1.331
1.875
7.132
239
410
150
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Afkortingenlijst
Ango
AV
AWBZ
BTB
CAK
CMO
DB
FNV
JCC
OBD
WGO
Wlz
Wmo
Wwb
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Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Actieve Vrienden
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
Centraal Administratie Kantoor
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Dagelijks bestuur
Federatie Nederlandse Vakvereniging
Johan Cruyff Court
Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten
Werkgroepenoverleg
Wet Langdurige Zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Werk en Bijstand
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Verslag van de penningmeester
Het was weer een goed jaar. We hebben zuinig aan gedaan, omdat we veel minder subsidie
hebben gekregen. Gevolg was, dat tegen het einde van het jaar alsnog enkele zeer noodzakelijke
uitgaven gedaan konden worden voor nieuwe materialen voor diverse werkgroepen.
Onze werkgroepen hebben soms de neiging om zo zuinig aan te willen doen, dat we geld over
zouden houden hoewel er dringend materialen nodig zijn. Gelukkig heeft men zich deels toch nog
voor het eind van het boekjaar gemeld, zodat de materialen alsnog aangeschaft konden worden.
Door privé omstandigheden heb ik helaas het penningmeesterschap neer moeten leggen, maar
we hebben gelukkig een nieuwe penningmeester gevonden in de heer Jaap Lont. Hij neemt per
1 januari 2016 mijn taken over. Hij is de laatste maanden van het jaar ingewerkt door mij.
Intussen hebben al diverse mensen binnen de stichting kennis met hem gemaakt.
En dan nu even een bericht rechtstreeks en uitsluitend voor onze vrijwilligers.
Beste vrijwilligers, ik benadruk het nog maar een keer. De kosten die je maakt voor de stichting
hoef je niet uit eigen zak te betalen, die zijn voor kosten van Onder Dak. Dus declareer je kosten
en lever het formulier met bijpassende bonnen bij de penningmeester in. Je krijgt het geld dan zo
spoedig mogelijk op je bankrekening teruggestort.
Graag ook regelmatig het declaratieformulier inleveren en niet van het hele jaar opsparen.
Ik ben niet verloren voor Onder Dak:
Naast algemeen bestuurswerk heb ik ook het Kinderzwemmen van Judy overgenomen.
Hieronder enige uitleg bij de cijfers van 2015.
De exploitatiekosten waren in 2015 hoger dan in 2014.
Dit kwam door de hogere schoonmaak- en energiekosten.
Daar stond tegenover dat de inkomsten uit zaalhuur (BSO, zie overige inkomsten) veel hoger
waren, waardoor deze kosten alsnog werden gedekt.
De kosten van rolstoeldansgroep ‘De Spinturns’ waren veel lager doordat deze werkgroep in mei
2015 werd opgeheven. Hierdoor waren uiteraard ook de inkomsten lager.
Subsidie op activiteiten: dit bestaat uit subsidie Warmwaterzwemmen (WWZ) € 660,- en overige
activiteiten € 6.897,De kosten van de Kinderclub lagen in 2015 hoger doordat er geïnvesteerd is in materialen.
Zowel de kosten als de inkomsten van de teken- en schilderclub vielen lager uit door minder
lessen en iets minder deelnemers.
Zowel de kosten als de inkomsten van de AV lagen veel lager. In 2014 was er een vakantiereis
waarbij de inkomsten en uitgaven heel hoog leken terwijl Onder Dak alleen ‘doorgeefluik’ was van
het geld. In 2015 is er geen vakantie georganiseerd en de groep is uiteindelijk eind 2015 door
omstandigheden opgeheven.
Zowel de kosten als de inkomsten van de Computerclub kwamen lager uit door langdurige ziekte
van de cursusleider.
Inkomsten giften: er was in 2015 een eenmalige gift van de Odd Fellows
Inkomsten collecte ANGO: de te verwachten inkomsten over 2015 waren € 765,-.
Helaas kwam onlangs het bericht binnen dat de Ango failliet is verklaard. Dit geld komt dus
hoogstwaarschijnlijk niet meer binnen.
Wil van den Dungen
penningmeester
9
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Zwemles voor kinderen met een beperking
De zwemlessen waren dit jaar een groot succes.
Er moest al vrij snel met een tweede groep gestart worden en eind van 2015 zaten beide
groepen vol.
Er dreigde een wachtlijst te ontstaan, maar dankzij afzwemmen van sommige kinderen kon
ieder opgegeven kind gelijk aan de slag.
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deelnemende scholen. Inmiddels is de samenwerking met Desudo gestopt. Dit is
overgenomen door informatie hierover en een demonstratie met een hulphond.
Streven blijft om elke drie jaar naar 1/3 van de basisscholen binnen de gemeente te gaan.
Op die manier komt iedere leerling eenmaal in aanraking met dit project. Uiteraard zijn de
scholen vrij in de beslissing of zij wel of niet willen deelnemen.
Ervaring leert, dat men graag wil dat het project na drie jaar weer komt als de schoolleiding
heeft gezien hoe informatief de bijeenkomsten zijn en hoe enthousiast de leerlingen zijn.
Scootmobiel- en fietsclub
Zolang het weer het toestaat wordt er op de laatste zaterdag van elke maand een
scootmobieltocht verreden. Bij iedere tocht hoort een pauze om te genieten van een kopje
koffie of thee met iets lekkers erbij.
Er is altijd een grote groep scootmobielers aanwezig en regelmatig rijden er ook mensen in
een elektrische rolstoel mee al dan niet vergezeld door hun hulphond.
Verder wordt bij genoeg belangstelling deelgenomen aan de avondvierdaagse.
Aangezien er niet alleen in de scootmobiel gereden wordt, maar ook meegefietst kan
worden, is dit een leuke activiteit voor het hele gezin of grootouders met kleinkinderen.
Gecertificeerde vrijwilligers op de fiets assisteren bij drukke oversteekplaatsen.
Naast de tochten worden in de winter ook andere bijeenkomsten georganiseerd, zoals een
Sinterklaasviering.
Teken- en schilderlessen
De lessen werden op woensdagavond gegeven door een professionele kracht.
De groep is niet zo groot, maar hierdoor kan er veel persoonlijke aandacht gegeven worden
aan iedere cursist.
Ervaring is niet nodig en de lessen werden als leerzaam én gezellig ervaren.
Voorlichting
De voorlichting bestaat uit een aantal onderdelen.
a. De (K)Letskrant
b. de voorlichters die naar bijeenkomsten en evenementen gaan om meer te vertellen over
de stichting dan wel over een speciaal onderwerp; zij onderhouden ook de voorlichtingskast
in Onderdak
c. persberichten
d. de website www.onderdak.nl
Mensen weten de stichting vooral te vinden via (K)Letskrant en website. Dit zijn de echte
visitekaartjes voor Onder Dak.
Warmwaterzwemmen
De werkgroep warmwaterzwemmen bestond dit jaar uit 8 vrijwilligsters. Zij waren volgens
een rooster iedere woensdagmorgen (behalve tijdens de schoolvakanties) vanaf 8.30 tot
10.45 uur in het zwembad aanwezig. Er waren altijd 4 vrijwilligers aan het werk: 2 in het
water en 2 op de kant.
De vrijwilligers helpen indien nodig bij het uit- en aankleden en om in en uit het bad te
komen.
De fysiotherapeut bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de lessen.
De deelnemers betalen alleen zelf de entree van het zwembad.
Er werd gewerkt met drie groepen:
Groep 1 vrij zwemmen vanaf 8.30 uur.
Groep 2 van 09.15 -09.45 uur onder begeleiding van de fysiotherapeut (7 personen).
Groep 3 van 09.45- 10.15 uur onder begeleiding van de fysiotherapeut (4 personen).
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Werkgroepen in 2015
Actieve Vrienden
Deze club heeft weer veel activiteiten gehouden.
Iedere laatste vrijdag van de maand komt men altijd samen voor een gezellige middag
inclusief een warme maaltijd aan het eind van de middag.
Helaas werd de gemiddelde leeftijd van de deelnemers dermate hoog, dat het een te groot
probleem werd om deze middagen nog georganiseerd te krijgen. Ondanks zoeken naar
vrijwilligers hiervoor heeft men de conclusie moeten trekken, dat de AV in ieder geval
voorlopig geen mogelijkheden meer zag voor voortbestaan.
Adviseur
De bijeenkomsten van de Sociaal Adviseur met cliënten en overleg van de belastingadviseur
van de Ango namen ongeveer 30 dagdelen in Onder Dak dan wel op locatie in beslag.
Telefonisch lag het aantal contacten iets hoger. Al met al een tamelijk rustig jaar voor de
adviseur.
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
Door een tekort aan vrijwilligers, die structureel op pad konden gaan, hebben we ons ook dit
jaar moeten beperken tot ad hoc activiteiten. Wel werd door de gemeente om advies
gevraagd bij plannen voor Dronten-West.
Collecte Handicap.nl
Dit jaar was het weer moeilijker om collectanten te vinden.
Verrassend genoeg was de opbrengst minder gedaald dan verwacht.
De inkomsten vanuit deze collecte zijn inmiddels wel zo laag geworden, dat we financieel
hierdoor soms met moeite de eindjes aan elkaar konden knopen. Onder Dak krijgt een
percentage van de collecteopbrengst en dit geld wordt gebruikt voor alle voorzieningen in en
rond het gebouw. Denk hierbij aan schoonmaak, gas, elektra, water, verzekeringen en
beveiliging. Hopelijk vinden wij in 2016 voldoende nieuwe collectanten om de kas kloppend
te houden.
Computerclub
Er zijn diverse cursussen georganiseerd met een wisselend aantal deelnemers.
Er was twee maal een basiscursus Windows 7 voor beginners en voor mensen die in lager
tempo leren en er waren twee cursussen fotobewerking, waarbij de lesstof van de eerste
cursus extra werd verdiept tijdens de tweede cursus.
Uiteraard was gezelligheid weer heel belangrijk, dus werd het koffiemoment tussendoor even
hoog gewaardeerd als de cursussen zelf.
Kinderclub
Dit jaar weer iedere maand een andere activiteit. De activiteiten worden zoveel mogelijk
aangepast aan het seizoen en er is uitgebreid aandacht besteed aan het tienjarig bestaan.
Kinderclub heeft helaas afscheid moeten nemen van diverse vrijwilligers van het eerste uur.
Gelukkig melden zich regelmatig nieuwe vrijwilligers aan.
Rolstoeldansen
Deze groep is gestopt aan het einde van seizoen 2014-2015 vanwege te weinig
belangstelling.
Scholenproject
Er is een deel van het jaar weer samengewerkt met Stichting Desudo uit Lelystad, die lessen
verzorgt met blindengeleidehonden op verschillende scholen. De samenwerking met
Desudo betekent een breder aanbod aan de scholen en vergroot onze mogelijkheden op de
6
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Facilitaire diensten
Hieronder vallen: de beheerder van het gebouw, de beveiligingsmensen, catering,
huishoudelijke dienst en onderhoudsmensen.
In 2015 droeg Joke de Bruin de verantwoording voor het gebouw van de stichting.
Haar taken zijn zeer divers. Zij zorgt voor de vuile was en inkoop van de verbruiksartikelen,
is aanwezig als er onderhoud gepleegd moet worden aan het gebouw. Uiteraard is zij ook
aanwezig geweest bij de jaarlijkse controle van het alarmsysteem, bij de jaarlijkse
onderhoudsbeurt van de verwarming, bij de reparatie van diezelfde verwarming en toen een
nieuw sifon geplaatst moest worden in een toilet. Om de kosten voor verbruik van gas en
meter scherp in de gaten te houden zorgt de beheerder ook wekelijks voor het noteren van
gas- en meterstanden. Verder heeft zij korte lijnen naar het gemeentehuis in geval van
vandalisme of andere problemen.
De overlast vanaf het Johan Cruyff Court is tijdelijk iets minder geweest, maar helaas
hebben we in 2015 regelmatig klachten van omwonenden ontvangen. Hopelijk gaat het met
nieuwe toezichthouders straks weer een stuk beter.
Vanuit IMpact wordt ons gebouw door Bertus schoongemaakt op dinsdagmiddag en
vrijdagmiddag. Joke zorgt voor ondertekening van de werkbriefjes.

Gebruik Onder Dak in 2015
Wat gebeurt er allemaal in het gebouw?
- De Buurtsportcoaches hebben dit jaar slechts nog één plank in een kast bij ons in gebruik
gehad en maken verder geen gebruik van ons gebouw. Deze zelfde regeling zal blijven
bestaan als het JCC weer overgedragen wordt aan jeugd- en jongerenwerk De Meerpaal.
- Er wordt nog steeds verhuurd aan een onafhankelijke arts die rijbewijskeuringen uitvoert.
- Incidenteel is er verhuurd aan diverse organisaties zoals FNV, OBD, CMO en Forsza.
- Het hele jaar wordt één ruimte verhuurd aan BSO De Kikkerkoning. Dit is een
buitenschoolse opvang voor kinderen met en zonder beperkingen.
Dit zijn allemaal activiteiten van externe organisatie.
- Belasting invullen. Dit gebeurt vanuit de Ango, waarbij men over ons kantoor kan
beschikken.
Vanuit Onder Dak zelf zijn er de volgende activiteiten in het gebouw geweest:
- Drie maal per jaar start er in de avonduren een teken- en schildercursus, die telkens 10
weken duurt.
- Drie maal per jaar is er een computercursus van 13 weken. Dit is eenmaal per week een
cursus voor beginners en eenmaal per week een cursus voor gevorderden.
- De Actieve Vrienden kwamen tien keer bij elkaar in het gebouw voor een gezamenlijke
bijeenkomst inclusief avondeten.
- De scootmobiel- en fietsclub heeft een decemberviering gehouden.
- Ons kwartaalblad, de (K)Letskrant, wordt vanuit Onder Dak verzendklaar gemaakt en
afgevoerd.
- Ook het afronden van de collecte voor Handicap.nl (geld tellen en verwerken) werd
grotendeels in Onder Dak gedaan.
- Uiteraard vinden alle vergaderingen van bestuur en werkgroepen inclusief
werkgroepenoverleg plaats in de vergaderruimte van Onder Dak.
- Besprekingen met externe partijen
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Algemeen
Overzicht van het bestuur:

Begin 2015

eind 2015

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Judy Koopman
vacant
Wil Koster
Matthijs Gaakeer

Judy Koopman
vacant
Wil Koster
Mary Hanekamp

Bestuursondersteuning / notulist WGO
vacant

Nancy Koster

In de loop van 2015 hebben zich meerdere mensen bij ons gemeld als bestuurslid. Helaas
moesten zij zich om diverse persoonlijke redenen weer afmelden voor het eind van het jaar.

Vergaderingen
Vergaderingen van eigen organisatie:
- Dagelijks Bestuur bestond in 2015 uit slechts 3 leden. Er werden 9 bestuursvergaderingen
gehouden. Tussendoor werd overlegd via vooral e-mail.
- Het Werkgroepenoverleg heeft in 2015 4x overleg gehad. Tijdens deze bijeenkomsten
worden ervaringen uitgewisseld en financiën besproken. Verder is dit het moment waarop
alle vrijwilligers, eventueel via hun vertegenwoordigers, vragen kunnen stellen over de
werkzaamheden van het bestuur. De leden van dit WGO ontvangen voorafgaand aan een
vergadering niet alleen hun eigen notulen, maar ook de goedgekeurde notulen van de
afgelopen periode van het DB, zodat er kritische vragen gesteld kunnen worden over
beslissingen van het bestuur.
Het is bovendien een ontmoetingsmoment aangezien de meeste werkgroepleden alleen de
vrijwilligers ontmoeten van hun eigen werkgroep.
- De werkgroepen hebben hun vergaderingen meestal in Onder Dak gehouden, hoewel men
ook wel eens uit praktisch oogpunt bij een vrijwilliger thuis heeft vergaderd.
- Overleg met de wethouder heeft dit jaar één maal plaats gevonden op afspraak. Dit wil niet
zeggen, dat er verder geen contactmomenten waren. De wethouder is op iedere OBDvergadering aanwezig gedurende het eerste half uur, zodat met grote regelmaat vragen
gesteld kunnen worden. Daarnaast waren er contactmomenten via telefoon, mail en na
afloop van raadsvergaderingen indien daar noodzaak toe bestond.
Vergaderingen, georganiseerd door andere organisaties:
- OBD. 2015 was evenals 2014 een extreem druk jaar voor het OBD vanwege de transities.
Judy Koopman woonde alle ledenvergaderingen bij. Verder waren er voorafgaand aan
iedere ledenvergadering vergaderingen van het algemeen bestuur en de nodige bijzondere
bijeenkomsten, werkgroepbijeenkomsten en bijscholingen. Zij had helaas slechts een deel
van het jaar een vervanger, dus hopelijk komt hier in de nabije toekomst verandering in.
- Samenwerking met Buurtsportcoaches, fysiotherapeute en CMO (initiatiefnemer) leidde tot
een cursus, waarbij bewegen met overgewicht in combinatie met voorlichting over gezonde
voeding de leidraad was.
- Via de gemeente werd deel genomen aan bijeenkomsten omtrent o.a. Toegang en
Werkwijze. Tevens werden de vergaderingen van het Innovatienetwerk soms bijgewoond op
uitnodiging van de gemeente.
- Er zijn diverse bezoeken gebracht aan de Dorpsboerderij om te praten over de
startproblemen na de verhuizing vanaf Rode Klif in Lelystad naar Dorpsboerderij Dronten.
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Voorwoord van de voorzitter
Het afgelopen jaar was een turbulent jaar.
Vanuit Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten hadden we vooral te maken met
veel wijzigingen vanuit de Wmo.
Velen kregen minder uren toegewezen voor huishoudelijke hulp.
Er ontstond verwarring bij onze achterban over kreten als Wlz en nieuwe Wmo.
Wat viel nu onder welke wet.
Heel veel mensen met een beperking kregen ook te maken met aanscherping van andere
wetten en merkten, dat de invoering van de Participatiewet zelfs gevolgen kon hebben voor
mensen, die al vele jaren onder de Wwb (Bijstand) vielen. Opeens kregen mensen van
achter in de vijftig en ouder met meerdere beperkingen een bericht, dat zij op het
gemeentehuis moesten komen om te praten over werk.
Dit gaf een grote schok bij velen, maar Gemeente Dronten bleek niet de boeman te zijn, die
men even dacht. Over het algemeen verliepen deze gesprekken zonder echte problemen.
Vaak hadden deze gesprekken zelfs gunstige gevolgen, omdat de hele leefsituatie
doorgenomen kon worden.
Bij Onder Dak kregen we veel vragen om informatie en ook werd regelmatig gevraagd om
ondersteuning bij gesprekken met de gemeente. Heel veel problemen werden opgelost via
simpele telefoontjes. Weinig werk voor Onder Dak, meer werk voor de gemeente, maar
uiteindelijk werden onze inwoners er beter van.
Landelijk gezien deden ‘we’ het niet slecht in Dronten.
Hopelijk heeft Onder Dak een klein beetje kunnen bijdragen aan het goed laten verlopen van
zo ontzettend veel wijzigingen en bezuinigingen.
De komende jaren wordt alles eerder krapper dan ruimer.
Onder Dak hoopt deze signalen tijdig te ontvangen van de inwoners, zodat we allemaal
samen kunnen proberen de schade zo klein mogelijk te houden.
Judy Koopman,
voorzitter
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