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Voorwoord van de voorzitter
Een terugblik op een jaar zorgt voor verwondering, frustratie en tevredenheid.
Als altijd neem ik dan namelijk eerst het jaarverslag van het voorgaande jaar door.
En ontdek dan dat sommige zaken verholpen zijn door een combinatie van zelf veel zeuren
en een actieve opstelling van de winkeliersvereniging in het centrumgebied. Verwondering dus
dat ik me heel vaak vervelend heb moeten gedragen tegenover winkeliers die maar continu
vlaggen bleven plaatsen op de looplijnen voor blinden en slechtzienden, waarna ik me opeens
realiseerde dat al die vlaggen helemaal verdwenen waren. Blijdschap gecombineerd met
verwondering dus.
Frustratie omdat de problemen op het gebied van wachtlijsten bij de Ggz nog steeds niet
opgelost zijn.
En tevredenheid omdat de meeste winkeliers mij kennelijk zat waren en nu hun borden niet
meer midden op de looplijnen voor blinden en slechtzienden zetten.
Een ander punt om tevreden over te zijn: de mate waarin Onder Dak werd meegenomen in
allerlei processen bij nieuwe zwembad, gemeentehuis en OFW.
Ook was het fijn om te merken dat de samenwerking in Dronten op het gebied van het Sociaal
Domein niet meer alleen bedoeld is voor organisaties met beroepskrachten, maar dat ook
vrijwilligersorganisaties daar hun plek hebben kunnen vinden.
Vanuit de gemeente zijn ook bouwbijeenkomsten gehouden waarbij in kleinere en grotere
groepen bijscholing werd gegeven en we gezamenlijk met onderwerpen aan de slag gingen
om de leefbaarheid in onze mooie gemeente nog beter te maken.
Uit deze bijeenkomsten zijn ook veel mooie samenwerkingsverbanden ontstaan, waardoor ook
voor ons de lijnen veel korter werden als we advies nodig hadden, onze hulp wilden aanbieden
of als we simpelweg een goedkope ruimte nodig hadden voor een activiteit.
Ging dan zoveel goed in 2019? Ja.
Ging alles dan zo goed in 2019. Nee.
Er was veel ontevredenheid over de leverancier van hulpmiddelen binnen Dronten.
Aangezien dit een contract was dat door meerdere gemeentes samen was aangegaan met de
leverancier was het niet eenvoudig om een oplossing te vinden. Op het allerlaatst is een
gevonden oplossing niet doorgegaan omdat de oorspronkelijke leverancier vasthield aan het
contract.
Hopelijk zorgen zij er voor dat ze in 2020 alle fouten goedmaken en we ons opeens
verwonderd gaan afvragen waarom we ook weer zo ontevreden waren.
Maar heel optimistisch ben ik op dit gebied nog niet.
Wel ben ik heel benieuwd naar het nieuwe zwembad.
Voor mensen met een heel brede rolstoel zal het erom spannen of zij gebruik kunnen maken
van de kleedkamer voor mensen met een beperking. Op de tekeningen leek die deur namelijk
nogal smal. Hij voldoet aan de eisen van het oude werkboek voor toegankelijkheid, maar sinds
het verschijnen van dit boek is de gemiddelde Nederlander dikker geworden en dus breder.
En een breder persoon heeft ook een bredere rolstoel nodig. Afwachten maar, want
onderhandelen is niet gelukt. Ik zeg het niet vaak, maar ik hoop dat we ongelijk hadden, dat
die deur problemen kon opleveren.
Onze plek binnen Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Overlegorgaan Belangenbehartiging
Dronten OBD) hielp ook om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
Voor zover u nog niet precies weet hoe het werk van ASD en Onder Dak precies in elkaar
zetten, zal ik mijn oude, vertrouwde uitleg gebruiken.
Bij ASD controleren we de gemeente. Wij kijken of nieuwe verordeningen wel voldoen aan
onze verlangens en verwachtingen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de mening
van alle organisaties, die zitting hebben in ASD én met de mening van alle cliënten die namens
Wmo, Ggz, et cetera in ASD zitten.
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Al die meningen bij elkaar leveren gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente op.
Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, kunt u nalezen in het jaarverslag van ASD.
Als Stichting Onder Dak zijn we niet altijd 100% blij met de adviezen. Dat kan ook niet, want
alle partijen doen water bij de wijn om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
In geval van echte lacunes laten wij dat vanuit Onder Dak weten aan de gemeente.
Maar … soms is Onder Dak heel tevreden over de resultaten en dan voldoen de regels toch
niet voor een inwoner van onze mooie gemeente.
Dan meldt zo iemand zich bij mij in mijn rol als sociaal adviseur.
En dan bekijken we samen waarom en hoe de regels niet voldoen voor deze inwoner.
Vervolgens zorgen wij dan samen dat we daarover in gesprek gaan met (meestal) een gids
van de gemeente.
De uitkomst is heel vaak zeer positief, omdat regels en wetten nooit voor iedereen passend
zijn. En de gemeente zorgt dan voor een passende oplossing.
Drie momenten en manieren dus om onze achterban te kunnen helpen.
Zeer bevredigend en soms ook wel zeer frustrerend, want zelfs als we het heel logisch vinden
dat iemand een bepaalde voorziening krijgt, lukt dat niet altijd. Twee mensen in exact gelijke
omstandigheden krijgen soms niet allebei dezelfde uitkomst bij een bezwaarprocedure. En dat
kan knap vervelend zijn.
Maar het is zoals het is en je kunt niet alles winnen.
Dit jaarverslag wordt geen onophoudelijke stroom van informatie, maar we hopen wel een
beeld te kunnen schetsen van onze activiteiten van afgelopen jaar.
Inclusief de financiële verantwoording uiteraard.
Als je werkt met geld van de gemeenschap, moet je ook laten zien wat je met dat geld doet.
En hopelijk vindt u dat we dat geld verstandig gebruikt hebben.
Wij wensen u een goed 2020 toe.
Judy Koopman
Voorzitter Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten
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Algemeen
Overzicht van het bestuur:

Begin 2019

eind 2019

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Judy Koopman
Mariska van Ruitenbeek
vacant
Leo Arnoldus
Wil van den Dungen

Judy Koopman
Mariska van Ruitenbeek
Theo den Hartog
Leo Arnoldus
Wil van den Dungen

Vergaderingen
- Het Dagelijks Bestuur bestond in 2019 uit eerst 4 en daarna uit 5 leden. Heel fijn om weer
een volledig bestuur te hebben.
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 2019 4x overleg gehad in De Open Hof. Tijdens het WGO
in april hebben we tevens het jaarverslag besproken en heeft de kascommissie haar
bevindingen met ons gedeeld. Er is decharge verleend.
- De werkgroepen hebben hun vergaderingen bij vrijwilligers thuis gehouden.
- Overleg met wethouder Van Bergen en zijn beleidsmedewerker Jeroen Verburg vond
maandelijks plaats tijdens de vergaderingen van ASD. Daarnaast waren er vele informele
contacten met de wethouder tussendoor. Met Jeroen Verburg waren er nog veel meer
contacten bij bouwbijeenkomsten en andere grote bijeenkomsten.

Werkgroepen in 2019
Adviseur
De adviseur krijgt het ieder jaar drukker.
De regels worden kennelijk voor veel mensen steeds lastiger en ook heeft men moeite met de
weg vinden naar de juiste organisatie.
Het is wel opvallend dat er zeer weinig bezwaarschriften geschreven hoefden te worden.
Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen: mensen zijn steeds beter op de hoogte van het
recht op een cliëntondersteuner (o.a. via Meerpaal Welzijn, MEE en CMO) en
bezwaarschriften konden regelmatig voorkomen worden door een informeel gesprek met een
gids of een juridische afdeling.
De bereidheid van sommige medewerkers bij de gemeente om gewoon bij een kopje koffie bij
iemand thuis of op het gemeentehuis samen een goede oplossing te zoeken, was voor veel
inwoners met problemen een verademing.
Een groot deel van het werk bestond dit jaar uit het begeleiden van mensen in thuissituaties
in afwachting van professionele hulp of als aanvulling op professionele hulp.
Dit is absoluut niet het werk van een adviseur, maar er vindt duidelijk een verschuiving plaats
van werkzaamheden van adviseur naar ondersteuner.
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
- De toegankelijkheidsgroep (BTB) heeft dit jaar vooral informeel zaken opgelost. De
problemen met de containers zijn overgeheveld naar ASD. Niet dat daarmee alle problemen
weg zijn, maar de meeste zaken zijn aangepakt.
Het grootste probleem: inkoop van een compleet verkeerd soort container is helaas niet meer
te verhelpen.
Er waren in Dronten al ondergrondse containers die gebruik maakten van een draaiopening.
Daardoor kon je met rolstoel, rollator of scootmobiel vlak voor de klep staan en de zak er
makkelijk in laten glijden. Helaas is er gekozen voor een container waarvan de klep naar buiten
draait met ook nog een soort afschermingskap waardoor je op grotere afstand moet staan en
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dan ook nog de zak over de kap heen moet zien te tillen. Maar zoals gezegd, daar moeten we
mee leren leven.
- OFW heeft ons gevraagd om mee te kijken naar het interieur van MFC in Swifterbant. We
hopen snel iets te horen over de plannen, want men is al begonnen en we hebben nog geen
tekeningen gezien.
- OFW heeft ons ook gevraagd om mee te kijken het stallen van scootmobielen in
verzamelgebouwen. Dat is niet altijd even simpel en er zijn een hoop voorschriften van de
brandweer waaraan iedereen uiteraard moet voldoen. Maar tegelijkertijd wil Onder Dak
natuurlijk niet dat die scootmobielen ergens veilig staan, maar dat de afstand tussen
scootmobiel en eigen huis niet te overbruggen is voor de gemiddelde scootmobielgebruiker.
- Dit jaar hebben we op verzoek van OFW lijstjes samengesteld voor toekomstige
bouwplannen. In die lijsten wordt enerzijds rekening gehouden met aanpasbaar wonen en
anderzijds met de mogelijkheid dat mensen met een handicap gewoon op bezoek kunnen
komen en dan een toilet kunnen gebruiken. In de nieuwe bouwplannen zal telkens gekeken
worden in hoeverre die lijstjes van toepassing zijn afhankelijk van het soort bouwplannen.
Computerclub
Er was dit jaar wel belangstelling voor computerles, maar het lukte niet om de diverse
belangstellenden op dezelfde tijd op dezelfde plek bij elkaar te krijgen.
Daarom is besloten dat we komend jaar desnoods één op één gaan werken en dan gewoon
bij de computerleraar thuis. De eerste zal aan het begin van 2020 starten.
Scholenproject
Het Scholenproject kon met kunst- en vliegwerk dit jaar blijven doorgaan. Doordat de
werkgroep maar een beperkt aantal leden heeft en vanwege uitval door persoonlijke
omstandigheden (o.a. ziekte) kon de werkgroep niet optimaal functioneren.
Er wordt nog gewacht op een nieuwe hulphond die eerst helemaal gewend en getraind moet
zijn voor deze bij het scholenproject kan worden ingezet. Gelukkig was een vrijwilliger uit
een andere werkgroep bereid om te helpen met laden en lossen van de materialen, want de
deelnemende werkgroepleden kunnen dit niet door eigen beperkingen.
Bij de scholen hebben de leerlingen de handjes uit de mouwen gestoken, maar bij de opslag
hadden we die extra handen hard nodig. We zijn dus blij dat het op deze manier opgelost
kon worden. Hopelijk krijgen we binnenkort weer wat extra aanmeldingen voor vrijwilligers bij
deze groep, want het is heel belangrijk dat kinderen al jong leren dat ook mensen met een
beperking gewoon kunnen meedoen in de samenleving als we met elkaar rekening houden.
Iedereen heeft zijn eigen talenten. In 2019 werden ‘De Duykeldam’ in Swifterbant en ‘De
Brandaris’ in Dronten bezocht.
Er is overleg geweest met een medewerkster van De Meerpaal, die jeugdige mantelzorgers
in haar pakket heeft (had, want zij is inmiddels vertrokken). Bedoeling is om samen te
werken en elkaar te versterken. Helaas bleek hun programma onvoldoende aan te sluiten
op ons project. We blijven ook in 2020 zoeken naar een oplossing.
Scootmobiel- en fietsclub
Bij deze bloeiende club was deels vervangende leiding nodig vanwege privéomstandigheden
van de ‘gewone’ leiding. Dit is prima gelukt, maar we hopen onze vertrouwde dame weer
spoedig te mogen verwelkomen.
Ook is er proefgedraaid met een langzame groep, zodat ook mensen in een elektrische rolstoel
en mensen die niet zo hard durven of kunnen op een scootmobiel af en toe een tochtje kunnen
maken.
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Voorlichting
De voorlichting bestaat uit een aantal onderdelen:
a. De (K)Letskrant. Ook dit jaar zijn veel actuele onderwerpen besproken. De agenda van
organisaties van buitenaf was soms lastig bij te houden, aangezien de organisaties het zeer
op prijs stellen dat wij hen vermelden, maar men denkt er zelden aan om wijzigingen door te
geven. Wij kunnen dus niets anders dan hopen dat wij alles goed bijhouden.
b. de voorlichters hebben dit jaar vooral één op één voorlichting gegeven over onderwerpen
die van belang waren voor één of meer personen. Daarnaast hebben we op diverse
voorlichtingsmarkten gestaan. Dag van de Ouderen was weinig succesvol omdat de mensen
vooral vanwege de optredens kwamen. Tussendoor was er veel muziek, waardoor gesprekken
lastig te voeren waren.
c. persberichten. Stichting Onder Dak heeft vooral de pers gehaald op momenten dat de
(K)Letskrant net verschenen was. Zodra men het voorwoord van de voorzitter gelezen had,
kwamen er telefoontjes en mailtjes met vragen om nader toe te lichten. Dit blijkt een goede
manier te zijn om te communiceren met de pers.
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 goed 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).
Een belangrijke verandering is het toelaten van mensen die geen gebruik mogen maken van
de diensten van de fysiotherapeut. Er mag namelijk nooit sprake zijn van twee
fysiotherapeuten tegelijkertijd. Als je dus fysio nodig hebt voor je conditie, dan mag je voor je
spieren of gewrichten niet in warm water oefenen via onze fysiotherapeut. Daarom laten we
iedereen toe om deel te nemen aan de gezamenlijke oefeningen, maar mensen die al fysio
elders krijgen, krijgen bij ons dan niet apart nog extra aandacht. Maar op deze wijze kunnen
we wel meer mensen toestaan om deel te nemen aan dit warmwaterzwemmen.
Zwemles voor kinderen
De lessen zijn nog steeds een enorm succes. De jeugdgidsen hebben eindelijk ook de weg
naar ons gevonden en daardoor liepen de wachtlijsten op. Dit vonden we geen goede situatie,
dus in overleg met de instructrice zijn we een derde groep gestart. En dan nog kunnen we niet
alle kinderen altijd gelijk plaatsen bij opgave. Maar de wachttijd is hierdoor wel aanzienlijk
kleiner geworden.

Overige activiteiten
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-De belastingadviseur is weer vanuit Almere naar Dronten gekomen om voor onze achterban
op afspraak de papieren in te vullen.
-Via de ASD hebben we ons verdiept in tal van onderwerpen. Hiervoor verwijzen wij liever naar
het jaarverslag van de ASD.
- In het vorige jaarverslag was er sprake van dat we in het gebouw van de Odd Fellows
zouden gaan vergaderen met ons WGO. Helaas hadden zij geen ruimte vrij op de dagen dat
wij konden, dus uiteindelijk zijn we uitgeweken naar de Open Hof.
- Via ZamenEen zijn we actief op het gebied van eenzaamheid en zijn we extra alert op
situaties die op dit gebied om meer aandacht vragen.
- We hebben een verkeersdag gehouden in samenwerking met VVN. Wethouder Korting was
zo vriendelijk om te komen openen én om tegen het einde nogmaals langs te komen om met
de deelnemers te praten over hun ervaringen.
- Er zijn meerdere sessies georganiseerd om te zorgen dat de publieksruimtes van het
gemeentehuis na de verbouwing beter bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Bij
deze sessies werd nauw samengewerkt door ambtenaren en organisaties zoals Onder Dak.
- In het kader van de samenwerking in het Sociaal Domein zijn meerdere grote
bijeenkomsten gehouden met telkens een ander thema. Er was veel ruimte voor alle partijen
om ruim inbreng te hebben.
- De doordecentralisatie in de gemeente Dronten gaat uiteraard net als elders in Nederland
gewoon door. Via ASD werd ook Onder Dak goed op de hoogte gehouden en gevraagd om
input.
- De achteruitgang van Coloriet De Regenboog werd afgesloten om daar een kapsalon te
kunnen realiseren. Dit betekende tegelijkertijd dat de enige veilige plek om in en uit een taxi
te stappen verdwenen was. Er is overleg met Coloriet geweest en daar is men in conclaaf
gegaan met gemeente en OFW aangezien de stoepen niet van Coloriet zijn. Kennelijk is dit
een lastige kwestie want dit jaar is geen oplossing gevonden.
- Gezonde leefstijl, kwetsbare groepen is een samenwerkingsverband waarbij gezocht wordt
door heel veel partijen naar meer mogelijkheden om laagdrempelig te bewegen ongeacht de
beperking van de deelnemers. Inmiddels zijn er subgroepen ontstaan waarbinnen men
activiteiten opzet.
- We hebben een lunch georganiseerd voor mensen die door extreme vermoeidheid vaak
niet mee kunnen doen aan activiteiten. De groep mocht niet te groot zijn, de bijeenkomst
mocht niet te lang duren, absoluut geen vaste agenda hebben en de mensen moesten zich
vooral ontspannen en op hun gemak voel. Dat alles is aardig gelukt. Er werden openhartig
ervaringen uitgewisseld en informatie gedeeld. Deze bijeenkomst voor deze doelgroep gaan
we zeker herhalen.
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Verslag van de penningmeester
2019 Was voor de stichting en met name voor de penningmeester een bewogen jaar.
In januari nam Wil van den Dungen afscheid als penningmeester en bleef als algemeen lid
bij Onder dak daarom heb ik, Theo den Hartog, het stokje overgenomen.
Over het algemeen was het in financieel opzicht een rustig jaar voor Onder Dak.
Financieel waren er geen grote problemen (met dank aan de subsidie van de gemeente) en
daardoor hebben we weer alles kunnen doen wat belangrijk was. Zo hebben we voor onze
grootste afdeling, de scootmobiel- en fietsclub, weer een leuk uitje kunnen realiseren.
De vrijwilligers vonden het wel eens lastig om declaraties in te dienen, maar toch is dat
belangrijk: vrijwilligerswerk mag immers geen geld kosten aan de vrijwilliger. Maar de
penningmeester kan alleen betalen wat gedeclareerd wordt en dus werd daar met enige
regelmaat even aan herinnerd. De declaraties moeten voorzien zijn van de benodigde
bewijsmateriaal.
Zoals elders in dit jaarverslag al te lezen was, habben we een gezonde financiële situatie. Mede
hierdoor hebben we ook dit jaar de vrijwilligers weer een bedankje kunnen geven in de vorm van
een babecue. Vrijwillgers zijn kostbaar en daar zijn we dan ook zuinig op. En daar hoort zolang het
financieel kan een beloning bij.
Het bestuur kijkt vol vertrouwen uit naar komend jaar. De werkgroepen draaien goed en hopelijk
blijven de declaraties met enige regelmaat binnenkomen, zodat er altijd financieel overzicht
behouden kan worden.
Theo den Hartog, penningmeester
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Jaarrekening 2019 Stichting Onder Dak Dronten
jaar
2018
2019

0817300
0817310
0817320
div nr
div nr

Beheers- en bestuurskosten
Kosten van de activiteiten
Totale kosten

477,00 3.984,43
12.646,00 8.917,83
13.123,00 12.902,26

Subsidie op activiteiten
Subsidie voor bestuurskosten
subsidie Gemeente WWZ
Inkomsten bijdragen deelnemers
Overige Inkomsten giften en adv.
Totale inkomsten

12.040,00 10.075,00
400,00
354,00
0,00
792,00
3.320,00 2.455,00
680,00 1.514,80
16.440,00 15.190,80

Inkomsten min kosten (resultaat)

025015
116610
134000
133000
133001
133002
140460
134050

0430200
0499000
025915
0461000
0431000
0451000
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3.317,00

2.288,54

Het bedrijfsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden
Restwaarde computers
199,00
0,00
Saldo vooruitontv.-vooruitbetaald
-50,00
124,49
kas
275,02
15,02
Saldo bank en kas
13.550,98 3.809,09
Spaarrekening 4141.94.470
5.386,07
Spaarrekening 4594,69,622
6.070,27
Voorschotten algemeen
0,00
135,45
Reservering voor Scootmobieldag met VVN
1.000,00
150,75
Vermogen
14.976,00 15.691,14
Specificatie van de beheers- en bestuurskosten:
Kantoorkosten
239,00
Algemene kosten
0,00
Afschrijvingskosten
104,00
Bankkosten
134,00
Communicatiekosten
0,00
Representatiekosten
0,00
Buitengewone lasten
0,00
Buitengewone baten
0,00
Totaal beheers- en bestuurskosten
477,00
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539,15
1.006,67
199,00
144,00
132,00
1.963,61
0,00
0,00
3.984,43

0410100
0816504
0450000
0134050
0816505

0816522
0816536
0816537
0816507
0816999

Specificatie van de kosten van de activiteiten:
Huur opslagruimte
1.204,00
Kosten vrijwilligers
1.121,00
Advertentiekosten activiteiten
442,00
Reservering Scootmobieldag met VVN
1.000,00
Kosten zwemmen KMH
3.830,00
Kosten bijscholing
36,00
Kosten teken- en schilderlessen
0,00
Kosten BTB
151,00
Kosten AV-activiteiten
0,00
Kosten scootmobielclub
1.705,00
Kosten computerclub
476,00
Kosten scholenproject
209,00
Kosten WWZ
541,00
Kosten voorlichting = incl.(K)
1.912,00
Kosten WGO-overleg
20,00
Totaal kosten v.d. activiteiten
12.646,00

Specificatie bijdragen deelnemers
0810505 Inkomsten zwemmen KMH
Inkomsten teken- en schilderlessen
Inkomsten scootmobielclub
Inkomsten computerclub
Bijdragen deelnemers

1.227,84
24,86
539,65
-150,75
4.771,40
0,00
0,00
0,00
0,00
450,29
0,00
50,08
432,00
1.489,26
83,20
8.917,83

2.975,00
0,00
255,00
90,00
3.320,00

2.455,00
0,00
0,00
0,00
2.455,00

Specificatie overige inkomsten
Inkomsten giften
0810500 Inkomsten pas van Dronten
0810515 Inkomsten advertenties
Totaal overige inkomsten

125,00
0,00
555,00
680,00

366,65
666,15
482,00
1.514,80

Specificatie van kantoorkosten
0431100 Huur postbus
0491000 Internetkosten
Overige algemene kosten bestuur
Totaal kantoorkosten

236,00
0,00
718,00
954,00

253,50
35,40
0,00
288,90
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Afkortingenlijst
BTB
B&W
DB
KMB
MFG2
OBD
OFW
WGO
Wmo
WWZ
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Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
Burgemeester en Wethouders
Dagelijks Bestuur
Kinderen met een beperking
Multifunctioneel Gebouw 2
Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten
Oost Flevoland Woondiensten
Werkgroepenoverleg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
warmwaterzwemmen
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