1. Inleiding
Het jaar 2009 was een bijzonder jaar voor onze Stichting. Het was het 10e jaar waarin wij ons
hebben ingezet voor de burgers van Baarn met een fysieke beperking.
De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) is een begrip geworden zeggen anderen,
maar dat merken we zelf ook.
Met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers proberen wij onze medeburgers te
ondersteunen bij het zo goed mogelijk deelnemen aan en functioneren in onze maatschappij.
Helaas een kleine groep, want ook dit jaar hebben wij afscheid genomen van een aantal
bestuursleden van het eerste uur. Wij danken Anneke van der Hoeven en Atte Boek voor
hun inzet en bijdragen de afgelopen jaren. Het dit jaar aangetreden bestuurslid Mw. Margriet
Spil kon om persoonlijke redenen haar lidmaatschap niet voortzetten.
Dit brengt ons direct bij een onderwerp, dat ons ook in 2009 erg heeft beziggehouden. Het
vinden van nieuwe bestuursleden is niet gemakkelijk, en dat baart ons grote zorg. Dit
probleem delen wij met andere organisaties, die ook afhankelijk zijn van vrijwilligers, wat een
schrale troost is. Het zal duidelijk zijn, dat dit een beperking is bij het uitvoeren van onze
taken. Het doet ons deugd, dat wij twee nieuwe bestuursleden hebben kunnen aantrekken.
Dit zijn Margreet van der Stoep en Willem Daenen.
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) blijft de burger en de overheid bezighouden.
Als adviesorgaan van de gemeente spelen wij daarin ook een rol. Door de overgang van de
z.g. activerende en ondersteunende begeleiding van de AWBZ naar de Wmo is een extra
taak bij de gemeenten terecht gekomen. Het is onze taak de gemeente aan te spreken op
een juiste uitvoering van deze taak.
In overleg met de gemeente is besloten, dat er tot 1 januari 2010 geen Wmo-raad wordt
gevormd, die zou leiden tot het opheffen van de bestaande 4 adviesraden. Wel zullen de
raden op verzoek van de gemeente over beleidsonderwerpen een gezamenlijk advies
uitbrengen (onder de naam “Klavertje Vier”).
In november heeft een evaluatie samen met de andere adviesraden plaatsgevonden.
De uitkomst zal begin 2010 bekend worden gemaakt aan de adviesraden.
Leden van de SGB worden door gehandicapten terecht aangesproken op onderwerpen
waarbij van een gelijkwaardigheid voor iedereen geen sprake is.
Onze eigen SGB telefoon is daarvoor een goed hulpmiddel. Ook de SGB-website:
www.baarn.belangenorganisatie.nl bevat informatie bestemd voor onze doelgroep.
Aan de overheidsdienaren, maar ook aan de valide medeburger zouden wij willen vragen,
als u beslissingen neemt waarbij bijv. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid
in het geding zijn, denk dan ook aan de gehandicapten, met het credo: "Inclusief denken".
Met elkaar moeten we toch steeds weer een stapje verder kunnen komen.
U kunt, ook voor 2010, rekenen op de SGB.
2. Doelstelling
De SGB heeft als doel de bevordering van het welzijn van mensen met een beperking in de
gemeente Baarn. De SGB tracht dit doel te bereiken door:
a. Algemene belangenbehartiging van de doelgroep;
b. Gevraagde en ongevraagde advisering aan de plaatselijke overheid inzake
beleidsbepaling en beleidsuitvoering;
c. Ondersteuning van de individuen met betrekking tot al hetgeen rechtstreeks of
zijdelings verband houdt met een handicap.
3. Samenstelling van het Algemeen Bestuur
Op 31 december 2009 was het bestuur van de SGB als volgt samengesteld:
Hr. S. Verkade (voorzitter), Hr. N.Swaab (secretaris), Mw. T.Gomes, Mw. P. Verwoerd ,
Mw. M.v.d. Stoep, Hr. W. Daenen en Hr.D.Wentink.
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staand Margreet van der Stoep, Nico Swaab, Dik Wentink, Willem Daenen, en Simon
Verkade en zittend Petra Verwoerd en Trees Gomes.
De SGB kan gebruik maken van externe adviseurs.
In het verslagjaar 2009 waren dit:
Mw A.Kok
directeur FGBB Welzijn Ouderen
Hr. J. Kouwenberg
ex-voorzitter SGB
4. Organisatie en middelen
De SGB kent twee werkgroepen te weten:
- Werkgroep Vervoer/ Toegankelijkheid
- Werkgroep Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Voor klachten of vragen, die het directe welzijn van een gehandicapte aangaan, kunnen we
ook gebruik maken van, of verwijzen naar de diensten van MEE Utrecht, Gooi & Vecht.
Met regelmaat presenteert Mee zich ook op locatie in Baarn.
Voor de advisering maakt de SGB dankbaar gebruik van de diensten van dhr. Job Haug,
bouwkundig adviseur toegankelijkheid van de provinciale koepelorganisatie CliëntenBelang
Utrecht
5. Convenant gemeente Baarn met SGB
In het convenant met de gemeente worden de rechten en plichten van zowel de gemeente
als de SGB, als adviesorgaan, vastgelegd. Het huidige convenant had een looptijd van twee
jaar tot 1 januari 2010. Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden met de 4 adviesraden.
Een nieuw convenant zal worden getekend in februari 2010.
6. Vergaderingen
Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur hebben dit jaar 10 keer vergaderd.
Daarnaast kwamen de leden bijeen in werk- en taakgroepen.
7. De ouderenbus
De ouderenbus is voor (gehandicapte) ouderen zo belangrijk, dat we daarover graag een
stukje in ons jaarverslag schrijven.
Veel vrijwilligers, waaronder ook (oud-) bestuursleden van de SGB, zorgen via de
receptionistes van De Leuning, met hun twee bussen dagelijks voor het vervoer van
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(gehandicapte) ouderen. Het is voor deze mensen een uitkomst om uit hun isolement te
komen, maar ook om hun noodzakelijke bezoek aan ziekenhuis, arts, winkels etc. te doen.
De SGB heeft veel belang bij dit vervoer.
Het is niet alleen vervoer van adres naar adres. Van deur tot deur wordt men geholpen door
een begeleider/ster. Hulde!
8. Samenwerking adviesraden in Baarn
Al jaren bestaat er een goede relatie tussen de verschillende adviesraden in Baarn. Door de
door de gemeente gewenste gezamenlijke advisering op het terrein van de Wmo wordt dit
nog versterkt.
9. Cultureel Festival Baarn en 10-jarig bestaan SGB
Het jaarlijkse Cultureel Festival is door SGB aangegrepen om haar 10-jarig bestaan extra
luister bij te zetten. Dit door de SVB altijd prima georganiseerde evenement gaf ons een
goede gelegenheid aandacht te vragen voor de problemen die mensen met een beperking
ervaren. Via CliëntenBelang/VCP hadden wij de “Bus 1202” geregeld. In deze bus is
uitgebreide informatie aanwezig voor mensen met een beperking. Daar kunnen ook vragen
gesteld worden aan deskundige medewerkers. Bij de bus was een parcours uitgezet waar
ook “gewone” burgers geblinddoekt kort konden ervaren wat het betekent blind of visueel
beperkt door het leven te moeten. Ook wethouder De Wilde deed mee, wat door ons zeer
gewaardeerd is.

Wethouder loopt “visueel gehandicapt” naar Bus 1202
10. Veiligheid en burgers met een beperking
Dit onderwerp blijft op onze agenda staan. Vertrekpunt is de DVD “Niet bang maar
voorbereid”. In april is wederom een voorlichtingsochtend georganiseerd in samenwerking
met de lokale Brandweer. Burgemeester De Groot leidde de bijeenkomst en bleef de hele
ochtend aanwezig. Dit werd zeer gewaardeerd door alle aanwezigen en door de
organisatoren.
Deze bijeenkomst werd gehouden in De Speeldoos. Daarbij werd ook de BHV van de
Speeldoos ingeschakeld.
Rond 70 deelnemers mochten wij begroeten. Onderdeel van de bijeenkomst was ook een
voor de deelnemers onverwachte ontruiming na een alarm.
Dit was een goed leermoment voor deelnemers en voor de BHV, Brandweer en SGB.
De brandweer en de SGB hadden ieder een 10-tal rookmelders voor de deelnemers ter
beschikking gesteld.
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Brandweercommandant leidt de ontruimingsoefening
11. Brochure SGB
Al langere tijd bestond er behoefte onze doelstelling en activiteiten via een brochure een
grotere bekendheid te geven. Ons 10-jarig bestaan zagen wij als een goed moment deze
wens te realiseren. Met de uitstekende hulp van de afd. Communicatie van de gemeente is
de brochure gemaakt. Deze werd voor het eerst op uitgebreide schaal verspreid tijdens het
Cultureel Festival in september.
ACTIVITEITEN
12. Deelname aan overleg buiten de gemeente Baarn
12.1

CliëntenBelang Utrecht
CliëntenBelang Utrecht is ontstaan door nauwere samenwerking tussen
het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht (PGU) en vijf andere patiëntenen consumentenorganisaties in de provincie.
De samenwerking tussen deze zes organisaties verloopt op zich goed.
Zoals in het vorige verslag is aangegeven is er in 2009 verder gewerkt aan een nieuw
bestuursmodel, mede om doelmatig met de middelen om te gaan. Het is de bedoeling
dat dit nieuwe model op 1 januari 2010 in werking treedt.

12.2

Het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht (PGU)
Het PGU kent een bestuur en een participantenraad. De participantenraad wordt
gevormd door vertegenwoordigers van de lokale platforms binnen de provincie
Utrecht en vergadert tweemaal per jaar. Beide vergaderingen zijn bijgewoond door
een lid van de SGB.
In de voorjaarsvergadering is gesproken over:
• Bestuursmodel CliëntenBelang Utrecht
• Trendconferentie 2009, werkplan 2010
• Jaarverslag 2008
• Zorgen en knelpunten rondom kredietcrisis
Na de pauze kwam het project “Sterrensysteem Wonen” aan de orde, met een
inleiding van BAT/Job Haug.
De najaarsvergadering was gewijd aan:
• Bestuurlijke zaken/voordracht C. Boshuizen als voorzitter PGU
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•
•

het Werkplan 2010
Rapport adviezen Dromen zonder Drempels (TV-serie TV Utrecht)

Na de pauze was het Themadeel gewijd aan het onderwerp “Hoe bereiken we onze
allochtone medeburgers”, ingeleid door een vertegenwoordiger van de organisatie
Alleato. Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van de Allochtonenraad Baarn,
uitgenodigd door de SGB.
12.3

Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT)
De bouwkundig adviseur is sinds 1 januari 2006 ondergebracht bij CliëntenBelang
Utrecht. De functie werd in 2008 nog voor 100% door de Provincie gesubsidieerd. In
2009 wordt dit 75% en vanaf 2010 structureel 50%. Vanaf 2010 zal de bouwkundig
adviseur dus zoveel betaalde opdrachten binnen moeten halen, dat hij de helft van
zijn eigen salaris kan verdienen.

12.4 Regionaal overleg gehandicaptenplatforms Eemland
Deelnemers zijn de lokale platforms uit Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden,
Soest en Woudenberg.
De consulent voor mensen met een fysieke beperking van CliëntenBelang Utrecht is
adviseur/ondersteuner van dit overleg. Het overleg dat met name van belang is voor
het uitwisselen van ervaringen, is aan het verwateren. Door miscommunicatie heeft
de SGB geen vergaderingen bijgewoond.
13. Deelname aan overleg binnen de gemeente Baarn
13.1 Overleg met de wethouder J. de Wilde
Volgens het nieuwe Convenant met de gemeente moet minimaal eenmaal per jaar
overleg plaatsvinden tussen de wethouder en de SGB. Dit jaar is weer de ruimte
geboden om een aantal gesprekken te laten plaatsvinden, zowel in klein als in groter
verband. Er is twee keer formeel vergaderd in de vorm van het z.g. wethoudersoverleg.
13.2

Bijwonen en inspreken tijdens commissie- en raadsvergaderingen
Als onderwerpen aan de orde komen, waarbij de SGB direct betrokken is, worden
vergaderingen door SGB bezocht en waar nodig ingesproken.

13.3

Bespreking met ambtenaren van de gemeente
Over beleid en uitvoering vinden gesprekken plaats met betreffende ambtenaren.
Voorbeelden zijn: toegankelijkheid, vervoer, Sociale Zekerheid, verkeersknelpunten
en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarover onder de speciale rubriek
meer in dit verslag.
De speciaal daarvoor aangewezen beleidsmedewerker/contactambtenaar,
Mw. C.Neefjes ondersteunt gevraagd en ongevraagd het werk van de SGB.

13.4

Wijk- en buurtgericht werken
Bijeenkomsten, in het kader van wijk- en buurtgericht werken werden bijgewoond en
er werd advies gegeven. Dit jaar werden geen wijkschouwen georganiseerd door de
gemeente.

13.5

Overleg met de Seniorenraad
In verband met overlappende beleidsterreinen van onze beide organisaties zijn er
regelmatig contacten.

13.6

Overleg met de Allochtonenraad (AR) en de Jongerenraad "Jongeren in Baarn" (JIB)
De contacten met de Allochtonenraad waren dit jaar intensiever dan die met de JiB.
Een vertegenwoordiger van de AR is deelnemer in de Initiatiefgroep Wmo.
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13.7
13.8

13.9

Ouderenadviseur/FGBB
Met de ouderenadviseur Mw. M. Gijsen vindt overleg plaats over zaken die de SGB
en de adviseur aangaan.
WAC (Woon Advies Commissie)
In de WAC is de SGB vertegenwoordigd door bestuurslid D.Wentink.
Voor de inrichting of herinrichting van bijv. de Vogelbuurt, Villa Pera en andere
woningbouwplannen is deze commissie van belang.
Door de gemeente ingestelde commissie met als doelstelling:
a. de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving te bevorderen
(o.a. toegankelijkheid)
b. de belangen van woonconsumenten in het plan- en bouwproces behartigen.
Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving
De taakgroep kan lokale platforms ondersteunen bij de uitvoering van de Wmo
prestatievelden (van veiligheid en rampenplannen tot werkgelegenheid van
Wajongers). De taakgroep ondersteunt gemeenten ook bij het organiseren van z.g.
publieke debatten over de Wmo.

14. Werkgroepen
14.1

Werkgroep Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
-Algemeen
- De SGB is lid van de Koepel Wmo-raden, zodat inzichten en ervaringen op het
terrein van de burgerparticipatie kunnen worden uitgewisseld.
- De SGB heeft het Congres Welzijn Nieuwe Stijl bijgewoond, dat georganiseerd
was door het Ministerie van VWS en plaatsvond in de Amsterdamse RAI.
Toespraken werden gehouden door staatssecretaris Jet Bussemaker en oudburgemeester van Groningen Jacq Wallage. Kern van het nieuwe Welzijn is het
centraal stellen van de burger. De uitvoering dient vraaggericht en niet meer
aanbodgericht te zijn.
- Door twee bestuursleden is deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomst
Benchmark Wmo en tevredenheidonderzoek Wmo, georganiseerd door
BMC/SGBO
- Medio juni publiceerde de gemeente het tevredenheidonderzoek Wmo 2008; de
gemeente scoort daarbij in lijn met de landelijke uitkomsten
- Het door CB Utrecht uitgevoerde stimuleringsprogramma ‘Lokaal Centraal’ is eind
2008 afgesloten. Het overdragen van de opgebouwde kennis en methodieken is
in 2009 overgedragen aan de gemeenten en lokale platforms onder de naam
“Borging programma Lokaal Centraal Baarn”. Documentatie ligt ook vast op dvd’s.
CliëntenBelang had het z.g. Utrechtse model aanbevolen, dat in de
bijeenkomsten “Breed Overleg” is gepresenteerd. Vooralsnog is in Baarn niet voor
dit model gekozen.
- Versterking CliëntenPositie (VCP)
VCP is een samenwerking tussen Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad
Nederland en de Federatie van Ouderverenigingen. De VCP heeft door middel van
nieuwsbrieven en concepten van verordeningen veel voorlichting gegeven. Mede
hierdoor was het voor de SGB mogelijk richting gemeente goed onderbouwde
adviezen uit te brengen.
- Cliëntenparticipatie.
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De Initiatiefgroep Wmo, bestaande uit leden van de ANBO, PCOB, FGBB Welzijn
Ouderen, SGB en Allochtonenraad richt zich op het organiseren van de burger- en
cliëntenparticipatie m.b.t. de Wmo. De werkgroep is dit jaar één keer bijeengekomen.
De huidige participatie via de adviesraden wordt door de gemeente als voldoende
gezien. Afhankelijk van de inhoud van de nieuwe convenanten zal de Initiatiefgroep
haar positie opnieuw bepalen.
14.2

Werkgroep Toegankelijkheid/Vervoer
Algemeen
- Een bestuurslid en een oud-bestuurslid hebben deelgenomen aan de cursus
Verkeersregelaar. Dit in het kader van begeleiding van de scootmobieltocht.

-

De toegankelijkheid van het NS station na de reconstructie, maar ook ervoor heeft
veel aandacht gehad van onze organisatie. Bij de officiële ingebruikneming van
de liften zijn wij aanwezig geweest. In de nieuw te bouwen fietsenstalling zal ook
een invalidentoilet worden aangelegd.
In september is de SGB aanwezig geweest bij de officiële in gebruikneming van
het vernieuwde station en de directe omgeving. Dit gebeurde op een prachtige
zomerse dag. Door CB/BAT hr. J. Haug is een onderzoek gedaan naar de
looproutes. De aanbevelingen zijn aan de gemeente aangeboden.

-

Op ons verzoek heeft de gemeente de te schuine helling aan de Praamgracht
aangepast en beter berijdbaar gemaakt voor scootmobielers.

-

Bij de renovatie van de ‘oudbouw’ van het gemeentehuis hebben wij de
toegankelijkheid beoordeeld. Daarbij is de hr. Job Haug van CB/BAT
ingeschakeld. Het bleek, dat verschillende drempels aangepast dienden te
worden. Ook de nieuw aangelegde hellingbaan bij de hoofdingang was te smal. In
goed overleg met de gemeente zijn de gewenste aanpassingen uitgevoerd. Voor
de hellingbaan was dit helaas niet meer mogelijk.

-

De kwaliteit van de Regiotaxi wordt gevolgd door bestuursleden, die zelf
gebruikers zijn. Aandachtspunten worden doorgegeven aan de Regiotaxi
organisatie.

-

De tekeningen van de nieuwbouw van de Bestevaerschool en het Baarnsch
Lyceum zijn bekeken m.n. op de toegankelijkheid van de liften. Deze voldeden
aan de daarvoor geldende landelijke normen.

-

Samen met de CB/BAT (Hr. Job Haug) is met Eemland Wonen een gesprek
gevoerd over de toegankelijkheid van de nieuwbouw voor een Woongroep, m.n.
gericht op het aantal en de locatie van de scootmobielplaatsen bij de flats.

Jaarlijkse Toegankelijkheids Pluim
In de landelijke week van de Toegankelijkheid (12 t/m 16 oktober) is op 14 oktober
weer de Toegankelijkheidspluim uitgereikt door onze bestuursleden Mw. P.
Verwoerd, Mw. T. Gomes en dhr. D. Wentink.
Dit jaar was gekozen voor twee winkels in het centrum van ons dorp. Mado in de
Brinkstraat had het verkrijgen van het postagentschap aangegrepen om de winkel te
herinrichten. Hierbij was goed rekeninggehouden met de wensen van mensen met
een beperking. Voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel is de winkel
goed toegankelijk. Dit gold ook voor de vestiging van Gall & Gall aan de Brink. De
brede toegang is erg prettig, en ook staan de producten zo opgesteld dat er
gemakkelijk langs kan worden gereden.
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Uitreiking Pluim bij Mado door Trees Gomes en Dik Wentink
Gladheidbestrijdingsplan
Begin november 2009 heeft de SGB het gladheidbestrijdingsplan 2009/10 ontvangen
met bijbehorend protocol. Inhoud en toelichting gaven geen aanleiding tot het geven
van nadere informatie aan de gemeente.
MEE Utrecht/Gooi & Vecht
Voor deskundige informatie, advies en ondersteuning zijn Baarnaars met een
handicap, beperking of chronische ziekte aangewezen op MEE.
Eens per jaar komt een vertegenwoordiger van MEE de SGB bijpraten over de laatste
ontwikkelingen. Afspraken over deze ondersteuning zijn vastgelegd in een convenant
tussen MEE en de gemeente Baarn.
Scootmobieltocht
Begin juni is de jaarlijkse scootmobieltocht gehouden onder fraaie
weersomstandigheden. De tocht bracht de deelnemers dit keer door het omringende
poldergebied. In de route was de fietsbrug over de Eem opgenomen. Via Zuidereind
werd teruggereden. Bij de boerderij Netelenburg werd de traditionele koffie met gebak
genuttigd. Alle deelnemers hebben weer zeer genoten.

Jaarverslag 2009

8

Scootmobielcursus
In samenwerking met de FGBB Welzijn Ouderen, de ouderenbonden (PCOB en
ANBO), VVN afd. Baarn, De Leuning en SGB is voor de derde keer in september een
succesvolle scootmobielcursus (bestaande uit twee dagdelen) georganiseerd. In het
gebouw van De Leuning werd het theoriegedeelte gehouden. Het praktijkgedeelte
vond plaats in de Pekingtuin en enkele straten in de omgeving. Met ca. 25
deelnemers waren wij zeer tevreden.

15.

Educatie/deskundigheidsbevordering
- Door SGB- leden werd deelgenomen aan themabijeenkomsten o.a. over de Wmo.
- Literatuur, tijdschriften en naslagwerken worden aangeschaft en gelezen om onze
kennis op het gebied van gehandicaptenzaken verder te verbreden. Uiteraard
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van internet.
- De directeur H.v.d. Velden van Eemland Wonen heeft in onze vergadering het
beleid uiteengezet van zijn organisatie. Extra aandacht was er voor de
seniorenhuisvesting en bewoners die speciale zorg behoeven.
- Bij een vergadering van de Seniorenraad is een presentatie bijgewoond van de
gemeente (Hr. R. Hilhorst) over het gemeentelijk Rampenplan
- Twee bestuursleden hebben de informele informatiebijeenkomst “aanbesteding
Huishoudelijke Hulp” van de gemeente bijgewoond. Aangegeven is dat de cliënt
sturend dient te zijn bij de aanvraag. De hulp dient oog te hebben voor risico’s in
het huis van de cliënt (het z.g. “niet-pluis-gevoel”). Bij Alpha hulp (te weinig tijd) is
dit meestal niet het geval.
- Door een vertegenwoordiger van Beweging 3.0 (v/h Amant) is een inleiding
gehouden over de organisatie van de Huishoudelijk Hulp.
- Een voorlichtingsbijeenkomst WTCG werd bijgewoond door twee bestuursleden.
Deze Wet Tegemoetkoming ziektekosten Chronisch Zieken en Gehandicapten
vervangt de fiscale regeling “Buitengewone uitgaven”.

16. Relatie met de achterban
Aan de relatie met de achterban wordt onder andere vorm gegeven door:
- regelmatige publicaties in diverse kranten, huis-aan-huisbladen, in de
Gemeentelijke Nieuwsbrief Sociale Zaken en door reportages op Eemland RTV FM;
- het organiseren van een scootmobieltocht en het mede organiseren van een
scootmobielcursus;
- het rechtstreeks bereikbaar zijn via het SGB telefoonnummer 035-5423625 en
per e-mail sgbbaarn@planet.nl;
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- de SGB-website: www.baarn.belangenorganisatie.nl kon worden opgezet door
gebruik te maken van het programma VCP (Versterking Cliënten Positie) van de
Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad Nederland. Aan het verder uitbreiden van
de website wordt gewerkt;
- individuele contacten. Bij huisbezoek, als daarom gevraagd wordt en op straat
kunnen SGB- leden veel aan de weet komen over wat mensen met een
functiebeperking bezig houdt;
- geregeld zijn mensen verwezen naar het loket Zorg en Welzijn van de gemeente
Baarn.
17. De rol van de media
De rol van de media in de actuele berichtgeving over de SGB blijft belangrijk. In het bijzonder
noemen we de medewerking van de Baarnsche Courant, de Gooi en Eemlander, het huisaan-huisblad Baarns Weekblad, maar ook de lokale televisie Eemland RTV en de lokale
omroep Baarn FM en van de gemeente via de Nieuwsbrief Sociale Zaken.
Hierdoor zijn vele zaken goed, maar ook op tijd voor het voetlicht gebracht.
Ook de vermelding van de SGB in de adressenlijst van de FGBB en van de Baarnsche
Courant, in de gemeentegidsen en op de website van de gemeente is belangrijk.
De SGB is betrokkenen wederom erkentelijk voor de mogelijkheden die deze media ons
bieden.
18. Aanvullende activiteiten
Naast de vermelde activiteiten werden nieuwjaarsrecepties en bijeenkomsten van andere
organisaties bijgewoond ter verdere vergroting van onze bekendheid en het bevorderen van
onze deskundigheid.
Baarn, april 2010
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