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Januari 2004
Evaluatie Plan van Aanpak
2002‐2004
Nadat het nieuwe afdelingsbestuur van start was gegaan op 24 april 2002 hebben we onze
ambities verwoord in een plan van aanpak dat een looptijd had van mei 2002 tot mei 2004.
We noemden dit de “Opbouwfase”.
Nu de looptijd van dit eerste plan van aanpak bijna is afgelopen is het goed om te bezien
hoeveel van deze ambitie is gerealiseerd en om uiteindelijk te kijken wat het vervolg moet
zijn.
De bedoeling is dat deze inventarisatie uitmondt in een nieuw plan van aanpak dat ook een
looptijd zal hebben van 2 jaar. Dit wordt de “Uitbouwfase”.
De hierna genoemde doelen vormen de kern van het werk van de VOGG afdeling Alphen
aan den Rijn – Leiden e.o.
• Ontmoeting tussen leden.
• Informeren van ouders en verwanten
• Ondersteunen van ouders en verwanten
• Belangenbehartiging
• Streven naar optimale leef- en werkomstandigheden
• Deskundigheidsverhoging
Onderdelen
a. Communicatie
• Internet
• Pers en media
b. Ledenwerving
c. Netwerken
d. Samenwerken
e. Financiën Informatie en Archief
• Informatiecentrum
• Archief
f. Ontspanning
• Uitgaansdag
• Contactavond
• Sportieve ontspanning
• Thema-avonden
• Ontspanning bestuur
g. Onderzoek
h. Scholing
De onderdelen contactavonden, sportieve ontspanning en onderzoek waren bij het begin van
de looptijd van het plan van aanpak van de lijst gehaald. Deze onderdelen kunnen in een
volgend plan van aanpak weer op de lijst worden geplaatst.

Nemen we alle onderdelen in het plan van aanpak dan kunnen we concluderen dat 50% is
gerealiseerd. Houden we rekening met het gegeven dat 3 onderdelen al snel van de lijst zijn
gehaald, zoals de contactavonden, sportieve activiteiten en onderzoek dan is de score zelfs
60%.
Bij de presentatie van het eerste Plan van Aanpak werd dit vaak gekwalificeerd als wel erg
ambitieus. Onze verdediging was: dat we onze ambities bewust hoog stelden en dat als de
helft werd gerealiseerd we tevreden zouden zijn.
Het is nu de uitdaging om het enthousiasme en de inzet vast te houden en mogelijk zelfs uit
te activeren. Belangrijk is verdere uitbreiding van het aantal actieve mensen. Lukt dit niet dan
zullen we ons moeten beperken tot het continueren van de bestaande activiteiten.
Alles natuurlijk binnen de mogelijkheden van elk individueel bestuurslid of medewerker(ster).

23 maart
Workshop woonvormen

Op de eerste pagina’s vindt u een samenvattingen van de verschillende voorbeelden van
wonen die op onze thema-avond van dinsdag 23 maart 2004 centraal stonden.
Op de avond waren er, naast de bestuursleden, 20 VOGG leden en 23 niet VOGG leden
aanwezig. Daarbij waren mensen die de diverse tafels bemensten en enkele statenleden.
“Gewoon wonen”
Al vele jaren bestaat in de gemeente Alkemade de wens bij mensen met een
verstandelijke handicap (en hun verwanten), ook in hun eigen gemeente kunnen
blijven wonen, dichtbij hun familieleden, bij hun vrienden, in de buurt waar zij zijn
opgegroeid. Tot nu toe bestaat die mogelijkheid nog nauwelijks, zeker niet als de
woonvorm aangepast moet zijn en/of als er de nodige begeleiding en ondersteuning
nodig is. Er zijn in de afgelopen jaren wel pogingen gedaan om te komen tot een
woonvoorziening, maar die liepen om uiteenlopende redenen op niets uit.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002, is een enthousiaste groep mensen bij elkaar
gekomen die deze wens nieuw leven wilden inblazen. In de werkgroep hebben naast de
verantwoordelijke wethouder ook een vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging, het
GGK (Geef Gehandicapten een Kans), MEE en iemand uit de dagelijkse zorg zitting
genomen. Er is een essentieel verschil met voorgaande pogingen: deze keer zal de wens
van de mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten bepalend zijn voor de
voorzieningen die er mogelijk zullen komen. De werkgroep heeft als doel te onderzoeken
welke vragen er op het gebied van wonen leven, welke woonvormen wellicht te realiseren
zijn in de gemeente Alkemade. De werkgroep zal niet zelf als zorgaanbieder gaan optreden.
Oktober 2003 heeft in het gemeentehuis van de gemeente Alkemade een informatieavond
plaats gevonden. Hoewel de opkomst niet echt hoog was, hebben de reacties naderhand
reden gegeven hoopvol te zijn.
Er is een wensenformulier ontwikkeld. Daarvan zijn er 19 terug gestuurd waarin mensen met
een handicap en/of hun verwanten, te kennen hebben gegeven het streven naar een of meer
woonvoorzieningen van harte te steunen en er mogelijk ook gebruik van te willen maken.
De wensen zijn zeer divers, maar er lijkt toch een (woon)vorm in zicht te komen die op veel
van de wensen een antwoord lijkt te kunnen geven.
Concreet wordt gedacht aan het opzetten van een steunpunt (gezamenlijke ruimte), met
daaromheen verschillende wooneenheden voor mensen met een intensieve zorgvraag.
Vanuit dat steunpunt kan dan ook begeleiding worden gegeven aan mensen die met minder
ondersteuning toe kunnen.
We zijn er nog lang niet, maar we zijn nog steeds heel enthousiast en zeker hoopvol!

“ ‘t Huis als thuis”
“ ‘t Huis als thuis” is een initiatief van vier ouderparen, die met behulp van een
Persoons Gebonden Budget (PGB) de woonwens van hun kinderen realiseren.
Thomas, Pascal, Tjakko en Erik zijn vier jongens met een verstandelijke handicap en
autisme.
Vanwege hun specifieke zorgvraag was het niet langer mogelijk om de kinderen bij hun
ouders thuis te laten wonen. Sinds december 2001 wonen de jongens samen in een huis,
waar de ouders in nauwe samenwerking met een begeleidingsteam van zeer deskundige
mensen werken aan hun gezamenlijke doel: de kinderen een thuis bieden dat de
gezinssituatie zoveel mogelijk benadert. Waar zij zich veilig en geborgen kunnen voelen en
waar er ruimte is om zich naar eigen mogelijkheid te kunnen ontwikkelen. Dit alles vanuit de
visie: ” Gewoon waar kan, speciaal waar moet.”
“Alles in 1 woning”
Alex van Loon heeft samen met de gemeente Leiden een nieuwe aangepaste woning
gebouwd voor zijn gezin met een gehandicapt kind (7). Hiermee heeft hij het heft in
eigen hand genomen om een oplossing te realiseren voor zijn woonprobleem. Bij de
presentatie ging Alex in op het initiatief, het ontwerp en de financiering (o.a. WVG) van
het woningproject. Zijn ervaring is ook bruikbaar voor mensen die een bestaande
huur- of koopwoning willen aanpassen.
Al in een vroeg stadium, eind 1998 toen zijn dochter Minze 2½ jaar oud was, hebben ze het
toekomstige woonprobleem bij de gemeente aangekaart. Het zag er toen naar uit dat we in
de toekomst meer en meer hulpmiddelen in huis zouden krijgen om Minze te verzorgen. Er is
een rolstoeltoegankelijke woning nodig met veel ruimte op de begane grond om een
slaapkamer, badkamer, bergruimte en extra bewegingsruimte te realiseren. Echter de
bestaande woningvoorraad voldoet hier niet aan of is niet of moeilijk aanpasbaar. Daarom
hadden ze bij de gemeente het idee geopperd om een nieuwbouwwoning te bouwen die
volledig is afgestemd aan de eisen voor het functioneren en verzorging van Minze. Hiermee
zijn deze als ouders met thuishulp in staat om Minze in het gezin te houden. Naar hun
mening mag de woning overigens nooit de aanleiding zijn om het kind uit huis en daarmee
uit de gezinssituatie te moeten plaatsen! Het aanpassen van de woning levert bovendien na
1 á 2 jaar al economisch voordeel op doordat een kostbare instellingsplaats wordt
uitgespaard.
Gelukkig zijn er mogelijkheden om via de WVG een bijdrage te ontvangen in de kosten van
woningaanpassing te krijgen. Helaas voeren de gemeenten hierin een verschillend beleid. In
hun geval werd de woningaanpassing slechts voor een kwart vergoed, maar met succes
hebben ze via de particuliere fondsen een aanvullende bijdrage gekregen. Het resterende
bedrag is in 2003 en 2004 aftrekbaar van de belasting, evenals de hypotheekrente. Nadat de
gemeente in 1999 op hun verzoek was ingegaan zijn ze gezamenlijk opgetrokken om de
woning met onze eisen te realiseren. Hiervoor hebben zij o.a. een architect-adviseur
woningaanpassing ingeschakeld. In september 2003, 5 jaar na hun initiatief, is de
nieuwbouwwoning opgeleverd. En dat was op het nippertje want Minze woog toen al meer
dan 20 kilo waardoor de thuiszorg in verband met de ARBO verplicht was om met de
voorgeschreven hulpmiddelen te werken. Deze hulpmiddelen hadden zij overigens ruim 9
maanden voor de verhuizing besteld maar werden pas ruim een maand na de verhuizing
geleverd.
“Project ambulante Dienstverlening”
In de regio Leiden biedt het PAD (Project Ambulante Dienstverlening)
woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap die individueel of bij
familieleden thuis wonen.
Het PAD wil cliënten zo ondersteunen dat zij hun leven zo veel mogelijk zelf kunnen
invullen.

Dat doen we graag op een manier die de cliënt als prettig ervaart, met speciale zorg voor de
aspecten die moeilijkheden opleveren. De vraag van de cliënt staat altijd centraal. De
ondersteuning kan variëren van een aantal uren per dag tot een aantal uren per week.
Wanneer een cliënt gebruik wil maken van onze dienstverlening volgt er eerst een kennismakingsgesprek. Daarna maken we afspraken waarin omschreven staat waar de begeleiding
zich op gaat richten en hoe we dat gaan doen. Deze afspraken zetten we in het
ondersteuningsplan dat we regelmatig met de cliënt evalueren. We werken zoveel mogelijk
met vaste begeleiders. Sommige cliënten geven er de voorkeur aan met anderen samen te
wonen. Voor hen is er de mogelijkheid om te gaan wonen in één van de huizen die de
Gemiva-SVG Groep onderverhuurt. Cliënten bepalen zelf wat ze al of niet samen willen
doen. Om het samenwonen goed te laten verlopen, tekenen de cliënten een
gebruikerscontract. Hierin staan de huisregels en de afspraken over het gebruik van de
woning.
Stichting De Haardstee.
Al jaren bestaat er een band tussen de VOGG en deze stichting.
Binnen ons bestuur werd tot 2 jaar geleden een kwaliteitszetel bezet door een
vertegenwoordiger van de federatie van ouderverenigingen (hierin is de VOGG
vertegenwoordigd). Ruim 40 jaar geleden is de stichting begonnen met het realiseren
van een gezinsvervangend tehuis wat toen nog een tehuis voor werkende mannen
genoemd werd. De stichting had ook een andere naam Stichting Tehuizen voor
geestelijk gehandicapten(STGG). Tot 1985 woonden er dan ook alleen maar mannen in
het GVT aan de Witte Singel. Vanaf 1985 is er gemengde bewoning gekomen doordat
de woonlocatie na een verbouwing plaats kon bieden aan 28 cliënten. Dit bleek
achteraf gezien de start van een langzame groei van het aantal cliënten dat begeleidt
werd door de stichting op verschillende locaties.
In 1989 werd er een dependance voor 4 cliënten opgericht.
In 1993 gevolgd door een nevenvestiging voor 3 cliënten. In 1995 werd opnieuw een
nevenvestiging gehuurd voor 3 cliënten die samen wilden wonen. In 1997 gevolgd door 2
nieuwe nevenvestigingen: het huren van 1 woning voor een stelletje en 1 woning voor
iemand die graag alleen wilde wonen. Al deze ontwikkelingen waren het gevolg van het op
een andere manier omgaan met de hulpvragen van de cliënten. Er heeft een
woonwensenonderzoek plaatsgevonden waarmee de behoefte van de cliënten in kaart
gebracht werden, maar ook om het beleid van de stichting voor de toekomst in kaart te
kunnen brengen. Toen werd ons duidelijk dat de indeling van het bestaande GVT haar
langste tijd had gehad. Er ontstond ook een discussie over het in eigen beheer hebben van
panden. Kortom er was veel te doen over de manier waarop we invulling wilden en konden
geven aan de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten. Er is hard gewerkt aan het
opzetten van een organisatie die een grote diversiteit in het begeleidingsaanbod heeft aan te
bieden. De cliënt centraal is gekozen als motto voor het begeleidingsaanbod. Dit alles heeft
ertoe geleid dat we nu op zo’n 37 adressen in de stad begeleiding aanbieden. De organisatie
heeft een viertal zorgclusters.
De woonlocatie KorteLangestraat (24 uurs aanwezigheidszorg)
De woonlocatie Witte Singel / Molensteeg (24 uurs bereikbaarheidszorg) De woonlocatie
Morspoort(24 uurs bereikbaarheidszorg)
De ambulante zorg( naast de 24 uurs bereikbaarheidszorg een grote diversiteit aan
begeleidingsaanbod en BZW.)
In het totaal begeleid de stichting zo’n 75 cliënten op 37 adressen in de stad. Deze adressen
zijn voornamelijk in en rondom het centrum gesitueerd.
41 cliënten werken bij de zijlbedrijven, 2 in het vrije bedrijf, 5 bezoeken het dagcentrum, 5
hebben een alternatieve vorm van dagbesteding en 5 cliënten zijn met pensioen.
De stichting werkt samen met de andere aanbieders zoals de Gemiva / Svg Groep, De
Bruggen en Philadelphia in de verstandelijk gehandicapten zorg. Daarnaast met aanbieders
uit de regio W. v.d. Bergh, Bollenstreek en Ipse. We werken samen met
woningbouwverenigingen en organisaties in de ouderenzorg.

Waar we het vroeger alleen deden zijn we nu meer op zoek naar samenwerking met andere
aanbieders in de regio met als doel zo maximaal mogelijk in te kunnen spelen op de
hulpvragen van onze cliënten.
Ik kan u nog heel veel vertellen over de manier waarop we proberen een antwoord te geven
op al die verschillende vragen. Samengevat kun je zeggen dat de individuele vraag
uitgangspunt van ons handelen is om vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te
brengen. We doen dit op basis van de persoonlijke begeleidingsplannen die we regelmatig
in overleg met de cliënt en zijn verwanten evalueren
Aanvullend verslag avond “Wonen, dat wil toch iedereen”op 23 maart j.l.
Op de avond waren er, naast de bestuursleden, 20 VOGG leden en 23 niet VOGG leden
aanwezig. Daarbij waren mensen die de diverse tafels bemensten en enkele
statenleden.
uitslag van de enquête
Er werden in totaal 22 formulieren (gedeeltelijk) ingevuld, waarvan 7 VOGG-leden. Op basis
van de antwoorden kan worden geconcludeerd dat het grotendeels een geslaagde
bijeenkomst was. De avond als geheel werd door 14 invullers als “goed” beoordeeld, en door
6 als “voldoende”. Ook over de locatie en verzorging was men tevreden: 17 “goed” tegen 3
“voldoende”.
Over de workshops waren velen erg tevreden, waarbij door enkelen werd opgemerkt dat er
behoefte was geweest aan meer tijd. Het best beoordeeld werd de workshop “ambulante
dienstverlening”, met 14 “goed”, 2 “voldoende” en 1 “matig”. Deze workshop werd ook nog
vier maal expliciet genoemd als het interessantste van de avond. Hierop volgde de workshop
“alles in 1 woning”, met achtereenvolgens 6 “goed” tegen 1 “voldoende”. Deze workshop
werd een maal expliciet genoemd als “het interessantste”. Dan volgde de workshop “’t huis
als thuis”, met 6 “goed” tegen 3 “voldoende”. Deze workshop werd twee maal expliciet als
“het interessantste” genoemd.
Het minst scoorde de workshop “gewoon wonen”, met 4 “goed”, 3 “voldoende” en 3 “matig”.
Het is uit de toelichtingen op de enquête niet duidelijk waarom de workshops als beter of
minder goed werden beoordeeld; in het geheel waren er weinig toelichtingen of aanvullende
opmerkingen.
Naast de workshops “ambulante dienstverlening”, “’t huis als thuis” en de “alles in 1 woning”
werden als het interessantste van de avond genoemd: “de openhartigheid”, “eigen
initiatieven”, en “de vele informatie die werd gegeven”.
Er werd een heel aantal thema’s als mogelijk vervolg genoemd, zoals politieke beïnvloeding,
deeltijd-wonen en vraag-gestuurd werken. De overige thema’s die werden genoemd waren
ouderinitiatieven zoals in de workshops “alles in 1 woning” en “gewoon wonen”. Vijf keer
werd als vervolgthema genoemd (particuliere initiatieven in) begeleid zelfstandig/kleinschalig
wonen.
Tenslotte nog een paar bemoedigende opmerkingen: “boeiend om mee te mogen doen…als
het nog eens nodig is…”(door een van de sprekers), “prima avond (oriënteren op
toekomstige voorziening)” en “interessante avond – heeft zicht gegeven op de
mogelijkheden”.
4 september
Uitgaansdag

Een (tevreden) terugblik op onze uitgaansdag.
Zaterdag 4 september j.l. was het dan zover……………., onze allereerste uitgaansdag
waarop zowel de leden vanuit de regio Alphen aan den Rijn als de leden vanuit Leiden
en omgeving er gezamenlijk een dagje erop uit gingen.

Het totale “deelnemersveld” viel het organisatiecomité best wat tegen, zeker nadat er ook
nog eens 11 personen op het laatste moment afbelden.
Met uiteindelijk 34 blije gezichten reden wij met de voor rolstoelers aangepaste touringcar
van BOVO Tours, richting Europa’s grootste speeltuin de Linnaeushof in Bennebroek.
De ontvangst was aller hartelijkst met koffie of limonade + een traktatie, die bestond uit
appeltaart met slagroom, een saucijzenbroodje of een gevulde koek.
Nadien was iedereen vrij om zich uit te leven in o.a. de rupsbaan, de draaimolen of de
botsautootjes. Ook was de midgetgolf baan en de waterspeeltuin al vlug ontdekt.
Om 13.00 uur stond er een prima lunch op ons te wachten; weliswaar geen 4-gangen diner
maar toch een heel feestelijk gebeuren met patat, kipstukjes of kroket, een frisje en ijs toe.
Na deze smakelijke happening ging ieder weer zijn eigen weg en deed waar men zin in
had; de één zag je voorbij vliegen op de karterbaan, de ander fietste zich op het water in het
zweet, terwijl anderen heerlijk keuvelend met elkaar een schaduwplekje hadden opgezocht.
De zon deed immers geweldig zijn best en droeg er toe bij dat wij op een zeer geslaagde
dag kunnen terug kijken. Er heerste dan ook volop tevredenheid, wat wel bleek uit de kus die
ik op de terugweg spontaan op de wang gedrukt kreeg.
Als organisatiecomité leg je ook op zo’n dag je oor te luister, om zo ieders interesse te
polsen voor de uitgaansdag 2005. Varen blijft een stille wens van velen en wij zullen dan ook
zeker die wetenschap meenemen.
Tot slot bedank ik Marijke van Egmond en Lia van Berkel, waarmee ik samen deze
uitgaansdag op poten heb gezet. Hopelijk kunnen wij dit driemanschap voortzetten.
Allen die met ons mee waren heb ik gevraagd hun enthousiasme niet onder stoelen of
banken te steken; opdat wij in 2005 met veel meer leden dit festijn kunnen beleven. Ook
ontvangen wij van U graag nog nieuwe bestemmingssuggesties, opdat wij volgend jaar met
velen erop uit kunnen trekken.
Met een hartelijke groet
Piet Berkhout

5 oktober
Algemene ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober 2004
Van het bestuur aanwezig:
Bas Roeleveld, Marijke Roeleveld, Marijke van Egmond, Huub van Schie, Lia van Berkel,
Joke Schrijvers, Piet Berkhout.
Van de leden aanwezig:
Joke van der Hout, Henk de Reuver, Paul Pardon, Desirée Pardon (regio-consulente
VOGG),
Arnold van Dijk
Opening om 20:10 door de voorzitter.
Het afdelingsbestuur:
Aftredende leden:
Lia van Berkel (niet herkiesbaar)
Lian van Loon (herkiesbaar)
Bas Roeleveld (herkiesbaar)
Er zijn geen tegenkandidaten, dus Bas en Lian maken weer deel uit van het bestuur.
Jaar verslag van de activiteiten 2003-2004
Het afdelingsbestuur is 9 keer bijeengekomen, waarvan een bijeenkomst een informeel
overleg was samen met de vrijwilligers. In deze periode is het volgende tot stand
gekomen:Vier maal is het informatieblad “Nieuws van de afdeling” uitgebracht. Het blad is
essentieel voor het informeren van onze leden en zal zeer zeker worden gecontinueerd.

Daarnaast is informatie verspreid via diverse regionale bladen. De afdeling is actief geweest
met het ledenwerven. Dit heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat. We zullen deze
inspanning continueren. We zijn ook actief geweest met het opzetten van het netwerk: Van
ouders Voor ouders. Een begin is er. Het netwerk zal geleidelijk aan moeten worden
uitgebouwd. Samenwerking is er in de periode actief geweest met de Philadelphia afdelingen
Alphen a/d Rijn en Leiden. Een gezamenlijke uitgaansdag is georganiseerd en de leden zijn
uitgenodigd op de door de VOGG afdeling georganiseerde themadagen. De uitgaansdag
2003 betrof een bezoek aan het Archeon en was, zoals ook de voorgaande malen, een
succes. Er is een start gemaakt met het informatiecentrum en er zijn twee thema-avonden
georganiseerd: Een thema-avond over wonen en een thema-avond over het vernieuwde
PBG. De laatste thema-avond is gecombineerd met de jaarvergadering van de voorgaande
periode.
Financiën
De penningmeester, Marijke van Egmond, geeft een toelichting op de jaarbalans en de
begroting. Zij geeft aan expliciet de bijdrage aan het centraal bureau van de VOGG zichtbaar
te maken. Het centraal bureau is het daar niet mee eens.
Kascontrole
De controle op de kas is uitgevoerd door de heren Rob Oldersma en Piet Schroot. Het
resultaat is positief en de boeken zijn akkoord bevonden.
Het plan van aanpak
Deze wordt door de voorzitter toegelicht. Het oorspronkelijk plan van de avond was eerst de
jaarvergadering en daarna alleen met de bestuursleden een brainstorm over wat we
eventueel kunnen gaan aanpakken. Tijdens de toelichting ontstond spontaan een brainstorm
en bleek dat er onder de aanwezige leden een flinke hoeveelheid kennis aanwezig was,
bijvoorbeeld ten aanzien van het opzetten van een netwerk rondom het gehandicapte
familielid.
Een belangrijk punt dat is geopperd: hoe maak je een netwerk.
Je kan met behulp van PGB zorg inkopen. Je kan starten met het putten uit een bestaand
netwerk (bijvoorbeeld vrienden, voormalige zorgverleners ) en dat geleidelijk aan uitbouwen.
De regio-consulente, Desirée geeft aan dat cursussen bestaan die je leren een dergelijk
netwerk op te zetten. Zeker is dat je niet moet schromen om ergens op af te stappen.
Het opzetten van een netwerk is een zeer actueel onderwerp.
Het sluit ook aan op de vraag: Hoe regelen wij zorg als wij (ouders) er niet meer zijn.
Financieel kan wel alles zijn geregeld. Een persoonlijk netwerk moet ook zijn geregeld en dat
zal zichzelf in stand moeten houden.
Een ander belangrijk punt is de belangenbehartiging. De gemeente wordt, zeker als de WMO
doorgaat, een belangrijk orgaan. In het kader van de WVG zijn er reeds lokale platforms.
Deze richten zich in de praktijk echter primair op de lichamelijk gehandicapten. In Leiden
wordt binnenkort volgens een nieuw model gewerkt en zijn verstandelijk gehandicapten ook
vertegenwoordigd. Als we dit ook in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Alphen, willen
realiseren, kunnen we dit het beste aan de orde stellen via de RFVO. We zullen moeten
navragen hoe zij hiermee omgaat.
Een volgend punt is het onderwijs: Hoe krijg je je kind op een reguliere school?
We zien een lichte daling van het aantal leden als gevolg van de vergrijzing. De familieleden
nemen veelal het lidmaatschap niet over. Bij opzegging van een lidmaatschap vanwege
overlijden zal de secretaris de familie er opmerkzaam maken dat de VOGG voor zowel
ouders als verwanten is. We zouden via de “brusjes” willen groeien in ledenaantal.
Rondvraag:
Een van de aanwezigen geeft aan dat het taxivervoer naar de school bij logeren in een
logeeropvang niet meer vergoed wordt. De gemeente van de logeeropvang vergoed niet
meer en verwijst naar de gemeente van de school en ook die wil niet vergoeden. Bestuurslid

Lia van Berkel geeft aan dat de persoon in kwestie precies tussen twee regelgevingen in
valt. Dit wordt als aandachtspunt gezien voor de RFVO, het consumentenplatform en
Wonen, Zorg en Welzijn.
Desirée Pardon merkt op dat de eerstvolgende landelijke ledenvergadering van de VOGG
als titel heeft “Het Roer moet om”. Na onderzoek van de commissie TOF (Taakgroep
Opdracht Financiën) blijkt dat de VOGG, wil zij nog lang blijven bestaan, flink moet gaan
veranderen.
Sluiting:
Om 22:07 sluit de voorzitter de vergadering

