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Voorwoord van de voorzitter
Als dit jaar moet worden samengevat in één woord, dan is ‘samenwerking’ het eerste woord
dat in mij opkomt. En dan vooral samenwerking op het Sociaal Domein. Hier is veel
aandacht voor in Dronten en het zorgt voor korte lijntjes tussen de enorme hoeveelheid
organisaties die zich op dit terrein begeven.
Inwoners van Dronten hoeven hierdoor vaak niet zelf te zoeken waar ze moeten zijn. Als ze
met een vraag bij ons komen over activiteiten, dan kunnen wij hen soms wel en soms niet
helpen. Maar als wij niet kunnen bieden wat iemand nodig heeft, dan zorgen wij dat een
andere organisatie zo snel mogelijk contact opneemt met deze inwoner, zodat zij niet zelf
hoeven te blijven zoeken. Andersom gebeurt dit ook. In De Meerpaal is b.v. een aardig
aanbod aan activiteiten voor mensen met een beperking, maar als men daar net iets anders
zoekt, dan wordt Onder Dak ingeschakeld.
Elders in het jaarverslag staat een opsomming van extra activiteiten. Daarbij staat ook het
project ‘Lang zult u wonen’. Dit project van de gemeente gaat over vroegtijdig zelf een huis te
voorzien van voorzieningen voor het geval op latere leeftijd deze voorzieningen plotsklaps
nodig zijn. Onder Dak staat een beetje dubbel in dit verhaal. Enerzijds vinden wij dat mensen
hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf maatregelen moeten nemen als zij
zich dit kunnen permitteren. Anderzijds wijst de praktijk uit dat het onmogelijk is om vooruit te
weten wat je nodig hebt als je niet weet wat er wel of niet mis zal gaan. Voorbeeld: je laat
zelf op de benedenverdieping een slaapkamer met badkamer bouwen. Je krijgt goed advies,
dus de ruimtes zijn helemaal geschikt om jezelf te redden met een rolstoel. Dan gebeurt er
iets en je komt daadwerkelijk in een rolstoel terecht. Je komt thuis uit de revalidatie en wilt ’s
morgens jezelf wassen en aankleden en daarna een wasje draaien. Helaas: kledingkasten in
de slaapkamer waren geen optie om genoeg manoeuvreerruimte te hebben en het washok is
nog altijd op de bovenverdieping. Zelf maatregelen genomen? Ja. Daardoor een bruikbaar
huis gekregen toen het nodig bleek? Nee.
Vaste steunen aan een muur in de douche van uw koopwoning? Altijd doen, want die zijn
voor iedereen handig. Maar niet verbaasd zijn als u opeens ontdekt, dat u niets aan steunen
meer hebt omdat er een douchestoel aan de wand gemaakt moet worden en die steun dus
weer gesloopt moet worden.
Om ons werk goed te kunnen doen zijn er soms cursussen nodig en gelukkig worden die
regelmatig via Sportservice Flevoland en De Meerpaal georganiseerd. Daarnaast moeten
onze vrijwilligers bij de scootmobiel- en fietsclub ieder jaar verplicht hun papiertje voor
verkeersregelaar halen.
Maar ook EHBO-cursussen, cursussen om meer vrijwilligers te kunnen werven en andere
cursussen werden via Onder Dak gevolgd. Via het OBD werd onze vertegenwoordiger in
deze ledenraad bijgeschoold. En ja, die vertegenwoordiger was ook in 2017
ondergetekende. En helaas zonder plaatsvervanger in het OBD, want anders hadden steeds
twee mensen van deze bijscholingen kunnen profiteren.
Net als elders in Dronten en heel Nederland wordt het moeilijker om vrijwilligers te vinden.
Hierdoor komt ons werk in gevaar. Dat is een ongewenste situatie en wij hopen in 2018 dit
probleem op te kunnen lossen, zodat ook werkgroepen die nu noodgedwongen stil liggen
weer aan de slag kunnen gaan. De tijd zal het leren.
Judy Koopman,
voorzitter
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Algemeen
Overzicht van het bestuur:

Begin 2017

eind 2017

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Judy Koopman
Mariëlle Dam
Jaap Lont
vacant
Wil van den Dungen

Judy Koopman
vacant
Jaap Lont
vacant
Wil van den Dungen

Vergaderingen
- Het Dagelijks Bestuur bestond in 2017 uit eerst 4 en daarna uit 3 leden. Dit betekende
onder andere, dat de voorzitter noodgedwongen ook als secretaris fungeerde. Er werden 11
bestuursvergaderingen gehouden. Tussendoor werd veel via e-mail en telefoon overlegd.
Alle DB-vergaderingen werden bij een bestuurslid thuis gehouden.
- Het Werkgroepenoverleg heeft in 2017 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.
Het WGO heeft dit jaar vergaderd in een gehuurde ruimte.
- De werkgroepen hebben hun vergaderingen bij vrijwilligers thuis gehouden.
- Contact met B&W, beleids- en andere ambtenaren vond plaats op momenten dat dit nodig
was. Een deel van de contacten tussen Onder Dak en gemeente verliep via het OBD
evenals voorgaande jaren.

Werkgroepen in 2017
Adviseur
Het was erg wennen om na het faillissement van de Algemene Nederlandse Gehandicapten
Organisatie (Ango) als adviseur geen back-up meer te hebben bij ingewikkelder zaken.
Meevaller was, dat steeds meer mensen al informatie vragen vóór zij aanvragen indienen,
waardoor er aanzienlijk minder klachten binnenkwamen, die leidden tot bezwaarschriften en
hoorzittingen. Dit kan betekenen dat er minder problemen waren, maar het kan ook een
teken zijn dat mensen Onder Dak minder makkelijk weten te vinden sinds we geen eigen
gebouw meer hebben. Publiciteit moet de komende jaren dus grote aandacht (blijven) krijgen
om de mensen goed op de hoogte te houden van de mogelijkheden.
Anderzijds is het wel zo, dat er slechts één adviseur is en een te grote toeloop ook voor
problemen zou kunnen zorgen.
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
- Een van onze vrijwilligers kreeg de mogelijkheid om in november mee te gaan met het
schouwen van winkelcentrum Suydersee. Dit werd door alle betrokkenen als zo positief
ervaren, dat is afgesproken dat deze vertegenwoordiger van Stichting Onder Dak voortaan
altijd mee gaat bij deze ronde door het winkelcentrum.
- Ook dit jaar heeft onze toegankelijkheidsgroep (BTB), aangevuld met vele extra vrijwilligers,
weer meegedaan met de Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar is de andere helft van de
horecagelegenheden in onze gemeente bezocht. De rapportage is aangeboden aan
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wethouder Peter van Bergen, diverse ambtenaren, het OBD, eigen vrijwilligers en andere
belangstellenden. Het rapport werd als zeer waardevol gezien door vele van de ontvangers,
maar was tevens een prettige manier voor onze vrijwilligers om zich extra actief in te kunnen
zetten op leuke wijze.
- Verder heeft de groep meegedacht over de aanpassingen op De Noord, de problemen bij
Lowlands en de nieuwe ondergrondse containers. Dit laatste punt heeft veel tijd en aandacht
gekost, maar helaas is hier nog veel ontevredenheid over. Te smalle tegelpaadjes zodat je
achterwaarts met een rolstoel of rollator terug moet, geen op- en afritjes om bij de containers
te komen, clusters van containers waarbij je de achterste niet kunt bereiken met een rolstoel
of rollator als daar ook nog gebalanceerd moet worden met afval op schoot of plankje, et
cetera. Hopelijk worden deze problemen in 2018 opgelost, want eind 2017 is daar veel mis
mee.
Computerclub
In 2017 was er helaas geen leraar beschikbaar, maar dit probleem wordt waarschijnlijk begin
2018 opgelost.
Scholenproject
De vrijwilligers hebben weer scholen bezocht.
Desudo heeft zich teruggetrokken, maar gelukkig was een vrijwilliger van Onder Dak bereid
en in staat om tijdens de lessen demonstraties te geven met haar eigen hulphond. Dit was
een waardevolle aanvulling op het toch al brede aanbod.
Verder wordt het als positief ervaren dat De Vlieger (basisschool in het asielzoekerscentrum)
een verzoek heeft ingediend om ieder jaar bezocht te worden. Het verloop onder de kinderen
ligt hier uiteraard veel hoger dan bij andere basisscholen en op deze wijze komen toch
zoveel mogelijk kinderen in contact met dit project. De werkgroep was uiteraard blij met dit
verzoek en zal er uiteraard aan voldoen.
De werkgroep is nog op zoek naar een film om inzichtelijk te maken hoeveel soorten
beperkingen er zijn.
Verder wordt er ook even aandacht geschonken aan het feit dat veel kinderen mantelzorger
zijn zonder dat anderen beseffen wat dit betekent. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd en
omstandigheden kan hier wat dieper op worden ingegaan.
Scootmobiel- en fietsclub
Deze groep is inmiddels onze grootste groep binnen de stichting en we blijven groeien.
De formule is heel simpel: je betaalt een eigen bijdrage en daarvoor krijg je een mooie tocht
aangeboden inclusief koffie met iets lekkers erbij.
De sfeer is goed en de tochten zijn veilig door de aanwezigheid van gediplomeerde
verkeersregelaars op de fiets.
Via de Beursvloer die op 14 september werd gehouden in De Meerpaal was het aanbod
gedaan om een bezoek te brengen aan Hoeve Vredeveld. En ondanks het slechte weer
waren de deelnemers zeer tevreden over het uitstapje.
Teken- en schilderlessen
De lessen werden op dinsdagavond gegeven in De Regenboog 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.
Via de cursusleider worden materialen verzorgd en naast de lessen werd ook het
gezamenlijk koffie drinken gewaardeerd.
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Voorlichting
De voorlichting bestaat uit een aantal onderdelen.
a. De (K)Letskrant. Deze is weer vier keer uitgekomen en er komen steeds vaker positieve
reacties over zowel de inhoud van het blad als over het uiterlijk.
b. de voorlichters die naar bijeenkomsten en evenementen gaan om meer te vertellen over
de stichting dan wel over een speciaal onderwerp. Dit jaar was er vooral veel aandacht voor
sporten met een beperking en de uitvoering van nieuwe regels en wetten.
c. persberichten. Helaas is dit het hele jaar een beetje ondergeschoven kind gebleven door
alle drukte. Dit is een rechtstreeks gevolg van het onderbezet zijn van het bestuur.
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. De website wordt zo goed mogelijk bijgehouden, zodat de
meest recente informatie het snelst te vinden is.
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).
Zwemles voor kinderen met een beperking
De zwemlessen waren dit jaar een groot succes.
Het hele jaar werd er met twee groepen gezwommen en net als vorig jaar ontstond zelfs een
wachtlijst, die gelukkig nooit al te lang is.

Overige activiteiten
Met André Warners, Buurtsportcoach is de mogelijkheid onderzocht om een gezamenlijke
activiteitendag te organiseren. Vanwege gebrek aan menskracht heeft Onder Dak zich terug
moeten trekken.
Festival van het Leren was een mooi moment om te laten zien dat Onder Dak veel te bieden
heeft aan vrijwilligers en deelnemers.
Gelukkig was de belastingadviseur van voormalige Ango bereid om ook dit jaar weer naar
Dronten te reizen om belastingpapieren in te vullen voor hen die daar behoefte aan hadden.
CMO heeft ons voorzien van informatie over ‘Kwaliteit van Leven’. Judy Koopman zet zich al
enige tijd in om hier een succes van te maken vanwege het belang van deze methode en
dankzij het CMO kunnen we mensen nu ook voorzien van informatiemateriaal.
Lang zult u wonen is een project van de gemeente, waar wij met enige aarzeling aan
meegewerkt hebben. In het voorwoord heeft u al kunnen lezen waarom wij aarzelingen
hadden.
Er is een cursus ‘Vroegsignalering armoede’ gevolgd. Waarom? Veel mensen met
beperkingen of chronische ziektes hebben te maken met veel eigen bijdragen bij de
verschillende zorgleveranciers en bovendien worden steeds meer zaken niet meer vergoed.
Hierdoor komen steeds meer mensen financieel klem te zitten en daar moet ook Onder Dak
goed aandacht aan besteden om mensen te kunnen adviseren en ondersteunen als er echt
problemen komen.
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In de Week van de Samenwerking hebben veel organisaties hun deuren open gezet voor
anderen die werken in het Sociaal Domein. Wij hebben geen eigen gebouw meer en hoefde
de deuren dus niet te openen. Daardoor was er veel tijd en ruimte om andere organisaties te
bezoeken en extra informatie te krijgen over de werkwijze en mogelijkheden bij anderen voor
zover niet bekend.
Dit jaar werd voor het eerst een Beursvloer gehouden in De Meerpaal. Alvorens wij hieraan
mee konden doen, moest er eerst een training gevolgd worden door de vrijwilligers die op de
dag zelf Onder Dak gingen vertegenwoordigen bij de onderhandelingen.
Zowel training als Beursvloer zelf waren leuk, ontspannen en leverden meerdere voordelige
transacties op voor Onder Dak. Een dagje uit voor de scootmobiel- en fietsclub, een nieuwe
opzet van ons adressenbestand door Jan Doeksen, het aanbod van een voorlichtingsmiddag
of –avond over veranderen van arbeidsplaats dan wel een arbeidsplaats bemachtigen door
Triskellon en vier maal gratis vergaderen door ons Werkgroepenoverleg in De Meerpaal
inclusief koffie en thee. Een mooi resultaat.
In november had het OBD een avond georganiseerd over het VN-verdrag in relatie tot de
nieuwe Omgevingswet, die er over enige tijd gaat komen. Een ontzettend leerzame avond.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn we ook op gesprek geweest bij
politieke partijen om te vertellen wat wij belangrijk vinden en wat wij van politici verwachten
op lokaal niveau.
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Verslag van de penningmeester
Het financiëel jaarverslag ziet er anders uit. Dit komt doordat op 5 oktober 2017 Judy Koopman
en Jaap Lont (resp. voorzitter en penningmeester van de stichting) een overleg hebben gehad
met Kees van Oosten van Gemeente Dronten. Dit hield een aanzienlijke verschuiving in van de
toerekening van kosten en inkomsten vergeleken bij voorgaande jaren.
De vermelde jaarcijfers van 2016 betreffen daardoor ook de herziene cijfers van na dit gesprek.
Bij de verantwoording 2017 is hier uiteraard gelijk rekening mee gehouden.
In 2017 is € 5.506,- subsidie over 2016 terugbetaald aan de gemeente. Dit betrof € 3.000,subsidie voor de huur (pand is niet hele jaar in gebruik geweest) en € 2.506,- te veel ontvangen
subsidie voor de activiteiten.
Jaap Lont, penningmeester
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22-02-2018
Jaarrekening 2017 Stichting Onder Dak Dronten
jaar

2017

2016

bestuurskosten t.b.v de werkgroepen
kosten van de activiteiten
totale kosten

1.063
14.395
15.457

4.788
13.724
18.513

subsidie op activiteiten
subsidie voor bestuurskosten
subsidie voor huur gebouw
terugbetaalde huursubsidie
inkomsten bijdragen deelnemers (in 2016 opgenomen bij de
exploitatiekosten)

11.670
341
nvt
nvt

11.257
369
12.000
-3.000

inkomsten giften en advertenties (in 2016 opgenomen bij de
exploitatiekosten)
totale inkomsten
Inkomsten min kosten (resultaat)
het bedrijfsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden, en bestaat
uit:
restwaarde inventaris & computers
saldo vooruitontv.-vooruitbetaald
mogelijk nog terug te betalen huursubsidie
saldo bank en kas
vermogen
specificatie van de bestuurskosten t.b.v de werkgroepen
huur gebouw Lancasterdreef 61A
huisvestingskosten
kantoorkosten
reclames en advertenties t.b.v activiteiten (in 2017 opgenomen bij de kosten
van de activiteiten)
algemene kosten
afschrijvingskosten
bankkosten
bijdragen deelnemers werkgroepen, dekking exploitatie (in 2017 opgenomen
bij de activiteiten)
overige inkomsten, dekking van exploitatie (in 2017 opgenomen bij de
activiteiten)
buitengewone lasten
buitengewone baten
Totaal bestuurskosten t.b.v. de werkgroepen
specificatie van de kosten van de activiteiten:
Huur opslagruimte
Administratieve kosten van de activiteiten
Vrijwilligersbedankje
Kosten vrijwilligers
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3.444
1.609
17.064

20.626

1.607

2.113

303
-33
nvt
10.200
10.470

558
290
-3.000
13.723
11.570

nvt
0
554

9.000
4.309
1.222

51
254
107

1.278
440
1.942
126
-4.033

-2
98
1.063

1.186
307
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-8.816
0
-680
4.788

932
303
360
386

extra kosten i.v.m. de uithuizing uit pand Lancasterdreef 61A

nvt

405

1.310
0
4.268
1.969
1.845
684
0
1.461
0
235
582
350
199
14.395

0
434
4.259
2.052
1.066
775
50
1.427
467
180
564
65
13.724

specificatie bijdragen deelnemers
Inkomsten kinderclub
Inkomsten zwemmen KMB
Inkomsten teken- en schilderlessen
Inkomsten scootmobielclub
Inkomsten computerclub
bijdragen deelnemers

0
2.551
515
378
0
3.444

47
2.917
450
325
294
4.033

specificatie overige inkomsten
Inkomsten giften
Inkomsten advertenties
Inkomsten zaalverhuur
Inkomsten verkoop consumpties
totaal overige inkomsten

1.200
409
nvt
nvt
1.609

3.750
555
4.484
27
8.816

0
0
0
0
0
0

212
943
1.512
1.519
124
4.309

224
90
60
180
554

2016 niet
gespecificeerd

Advertentiekosten activiteiten (in 2016 opgenomen bij de kosten van beheer)
Kosten Kinderclub
Kosten zwemmen KMB
Kosten (K)Letskrant
Kosten teken- en schilderlessen
Kosten BTB
Kosten AV activiteiten
Kosten scootmobielclub
Kosten computerclub
Kosten scholenproject
Kosten WWZ
Kosten voorlichting
Kosten WGO-overleg
totaal kosten v.d. activiteiten

specificatie van de huisvestingskosten
Huur postbus 2016 (in 2017 onder kantoorkosten geboekt)
Schoonmaakkosten
Beveiliging
Gas, Water en Elektra
Overige lasten huisvesting
totaal huisvestingskosten
specificatie van kantoorkosten
Huur postbus
Internetkosten
Automatisering
Overige algemene kosten bestuur
totaal kantoorkosten
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Afkortingenlijst
Ango
BTB
CMO
DB
KMB
OBD
VN
WGO
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Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Dagelijks bestuur
Kinderen met een beperking
Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten
Verenigde Naties
Werkgroepenoverleg
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