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Jaarverslag 2018

Drempels Weg Uden
(v/h Stichting Platform mensen met een handicap Uden)

Als platform streven wij er steeds naar de positie van de mensen met een handicap in de gemeente
Uden te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen op het gebied van zorg, welzijn en
toegankelijkheid.
Positieve bijkomstigheid hiervan is, dat wanneer het goed geregeld is voor mensen met een handicap,
iedereen hier voordeel van heeft. Dit is een mooie spin-off, maar vraagt nog steeds veel tijd en
aandacht om alle beleidsmakers, plannenmakers en ook iedereen die bij de uitvoering van regelgeving
en projecten is betrokken van deze noodzaak te doordringen.
Op 14-06-2016 heeft de Nederlandse regering het VN-verdrag inzake de rechten voor de mensen met
een handicap geratificeerd. Het recht om niet gediscrimineerd te worden staat in de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte d.d. 1 januari 2017. Echter de implementatie
van dit verdrag en de wet op landelijk-, regionaal- en gemeentelijk niveau is nog maar amper gestart.
Vanuit de VNG wordt de gemeente geïnformeerd over diverse ontwikkelingen maar het lijkt wel of
iedereen op elkaar wacht!
Het woord verdrag is in deze misleidend, omdat het wel degelijk een wet is, waar iedereen zich in
Nederland aan te houden heeft. DWU heeft deelgenomen aan het symposium ‘1 jaar VN verdrag’.
De te houden 0-meting binnen de gemeente Uden is helaas niet uitgevoerd. Hierdoor kan in de jaren
na 2016 niet gemeten worden welke stappen er zijn en worden gemaakt.
Centraal in het VN-rapport staat het bevorderen van inclusie en participatie van personen met een
handicap. Zo komen we tot een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen! Gelijke
kansen, toegankelijkheid en respect voor waardigheid en persoonlijke autonomie.
In de praktijk zijn onze werkzaamheden sterk gericht op het verbeteren van de mogelijkheden voor
personen met een handicap om, in fysieke zin, volwaardig aan onze samenleving deel te kunnen
nemen. Wij letten vooral op BTBU, dit wil zeggen:
•
Bereikbaarheid
•
Toegankelijkheid
•
Bruikbaarheid
•
Uitgankelijkheid
Maar ook op het gebied van Zorg en Welzijn hebben we stappen gezet om drempels weg te nemen.
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SAMENSTELLING BESTUUR:
Voorzitter
Jeanny Rutten
Vice-Voorzitter
Ans Schoppema- van Wamel
Penningmeester
Wilma van Bommel- van Moorsel
Secretaris a.i.
Jeanny Rutten / VACATURE
Bestuursleden
Jurgen Minten (tot medio maart 2018)
Hans Joosten, voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid
Jeanne Joosten
Jan van Soest
Gerry van Houtum
Leen Tinga (vanaf mei 2018)
Jurgen Minten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen - maart 2018 - is Jurgen op voorkeurstemmen in de
gemeenteraad gekozen voor het CDA.
Om belangenverstrengelingen te voorkomen heeft Jurgen zijn bestuurstaken bij DWU neergelegd.
In 2018 kwam het bestuur maandelijks bijeen, met uitzondering van de vakantiemaand augustus.
De Werkgroep Toegankelijkheid vergaderde eveneens elke maand, m.u.v. augustus.
De vacature van secretaris is nog steeds niet ingevuld.
Na medio 2018 werden er geen acties meer ondernomen, gelet op de ontwikkelingen van de Adviesraad Sociaal
Domein, die per 01-01-2019 actief wordt.

WERKGROEPEN
• Werkgroep Toegankelijkheid, onder voorzitterschap van Hans Joosten.
• Werkgroep Zorg & Welzijn. Leden van DWU werkte in 2018 mee aan een aantal
projecten o.a. Eenzaamheid “oog voor elkaar”, Sport en Bewegen.
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De werkgroep Toegankelijkheid houdt zich met name bezig met de fysieke toegankelijkheid. Een afvaardiging
van deze werkgroep is in bijna alle projectgroepen (klankbordgroepen) vertegenwoordigd bij gemeentelijke
projecten van de afdeling Ruimte.
Vaak wordt gewerkt met normen en richtlijnen uit de ASVV 2012, deze zijn echter niet toereikend.
Getracht wordt in de ontwerpfase van een project al duidelijke input te leveren, zodat het eindresultaat voor
iedereen toegankelijk en bruikbaar is. Ervaring leert ons dat dit niet optimaal verloopt.
Met name de samenstelling van de project- en/of klankbordgroepen is niet in balans, waardoor de belangen van de
uitgenodigde partijen niet evenredig worden behartigd. Helaas is het ook vaak voorgekomen dat bewoners het
onderspit delven tegen de veel mondiger vertegenwoordigers van horeca en winkeliers!
Het “Convenant Openbare Ruimte” in 2017 opgesteld door DWU in samenwerking met de gemeente Uden (Uden,
beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen).
Dit Convenant is inmiddels opgenomen in de ARGU (Algemene Aanbestedingsregels van de Gemeente Uden).
We hebben nagenoeg in alle projecten moeten constateren, dat de afspraken gemaakt en ondertekend in dit
Convenant niet worden nagekomen.
Evaluatie met het hoofd van de afdeling Ruimte leerde ons dat m.n. de maatvoering lastig is voor de aannemers en
ook voor de toezichthouders van de gemeente Uden om werkzaamheden te controleren op de juiste maatvoering.
Helaas moeten we constateren dat de convenantafspraken zoals overeengekomen afmetingen en hellingshoeken
lang niet altijd wordt nagekomen!
De leden van deze werkgroep komen eenmaal per maand bij elkaar voor overleg, daarnaast zitten zij op
individuele basis in diverse project- en/of klankbordgroepen van de gemeente Uden. Er wordt veel op locatie
gekeken, overlegd met medewerkers van de gemeente en er zijn diverse rapportages opgesteld. Dit is een zeer
(tijds)intensief proces.
Om er een aantal te noemen:
• Lokale Inclusie Agenda / Inclusieve samenleving;
• Terraveenplein Odiliapeel, dient ook als pilot project voor (blinde) geleidelijn;
• Leerlingenvervoer;
• Nieuwbouw Politie en Brandweer, geadviseerd over toegankelijkheid in en buiten de gebouwen,
aansluitende voetpaden wordt door gemeente nog bekeken;
• Veghelsedijk, Birgitinnessestraat/St.Janstraat, Park Moleneind, Kruising
Industrielaan/Hoevenseweg, kruising Loopkantstraat/Kennedylaan, Land van Ravensteinstraat,
Park Moleneind, Germenzeel, deelname aan project- en werkgroepen;
• Geleidelijnen, er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden over de inzet van het gemeentelijke
budget. Nog geen voorstel ontvangen.
• Flyer voor winkeliers ivm het gebruik van geleidelijnen is door DWU beadviseerd. Niets meer van
vernomen;
• VOP’s, hiervoor is een adviserend rapport opgesteld door DWU. Met ambtenaar van gemeente
Uden op locatie gaan kijken. Er is een voorstel gemaakt voor een pilot door gemeente Uden;
• Maashorst diverse onderwerpen, o.a.: gebruik van “padvast” en/of “terrastab”.
Er is gestart met de opzet van een recreatievisie voor de Maashorst.
Het belevingsbos (kabouterpad) en het rolstoelpad zijn 17-06-18 officieel geopend. Gerapporteerd
over ontoegankelijkheid Belevingspad. Hierover heeft vooraf geen overleg plaatsgevonden,
waardoor overheidsgeld wordt verspild;
• Ziekenhuis Bernhoven, toegankelijkheid fysiek en digitaal. Onduidelijkheid over
verantwoordelijkheden en terughoudendheid bij Bernhoven;
• Velmolen/Losplaats (kruising) schouw gedaan en gerapporteerd;
• Veghelsedijk, eveneens schouw en rapportage gedaan. Aandachtspunt is een duidelijke aanduiding
in de bestrating met een logo ‘fietsstraat’.

3
Jaarverslag DWU 2017

secretariaat: Bisschop Bekkerslaan 1, 5401 AG Uden
www.DrempelsWegUden.nl
info@drempelsweguden.nl

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

06 – 53 22 60 54
0413 – 264 553

Bushaltes overleg gehad met gemeente Uden, n.a.v. onze rapportage. In 2018 is gestart met de
renovatie van diverse bushaltes adhv tekeningen die met ons zijn kortgesloten. Een schouw van de
uitvoering moet nog plaatsvinden;
Uitstallingenbeleid, terrassenbeleid, reclamebeleid: adviseren ontwerp beleid en MOR meldingen bij
gemeente vanwege hinder en onduidelijk beleid en toezicht daarop;
AGP’s en opheffen invalide parkeerplaatsen Odiliaflat/achter zwembad, zonder enig overleg;
MuzeRijk, in juni 2018 overleg gehad met VVE, inzake “toegankelijkheid openbare ruimten”. We
hebben digitaal een tekening ontvangen om voorstellen te doen. Afdruk hiervan nog steeds niet
ontvangen;
Maashorst, deelname aan Gebruikersoverleg Maashorst door twee leden van DWU; overleg met
KMBl Landerd over rolstoelroutes;
Terrassen Markt, advisering en bezwarenprocedure bij OCB. Na realisatie medio 2018 brief naar
gemeente gestuurd met kritische kanttekeningen t.a.v. aanleg. Toegezegd overleg heeft niet
plaatsgevonden;
Marktstraat, DWU wordt niet rechtstreeks betrokken in projectgroep. DWU heeft hiertegen
bezwaar gemaakt richting College en Raad. Nog geen antwoord ontvangen;
Voetgangersbrug nabij Bernhoven volgens convenant afspraken vooraf beadviseerd adhv
ontwerpen;
Diverse MOR meldingen gemaakt o.a. goals op hockeyvelden;
Woonvisie en convenant toegankelijk bouwen;
Toegankelijke stemlokalen;
Shared Space, discussie over toepasbaarheid. We wachten op rapport van de gemeente. Zou eind
2017 klaar zijn. Ambtelijk is ons vervolgens gemeld dat aan een mogelijke heroverweging verder
geen prioriteit aan wordt gegeven. Ondertussen hebben belangenverenigingen als Ieder(In),
Oogvereniging, KBO-PCOB en Per Saldo er bij de Nederlandse regering aangedrongen op een
“toegankelijke inrichting van de openbare ruimte” en niet teveel “shared space” ruimtes in te
richten, omdat nauwelijks rekening houden met de veiligheid van slechtzienden en minder mobiele
verkeersdeelnemers. Landelijk wordt de toepassing afgeraden. Gemeente herover geïnformeerd;
DICO terrein, advies aan de ontwikkelaars over ontwerp stedenbouwkundig plan;
Wonen met een handicap. Overleg met AREA om tot toegankelijke en duurzaam bruikbare
woningbouw te komen;
Opstellen van een “convenant openbare gebouwen” voor de binnenkant van de gebouwen. Wens
is dat een dergelijk convenant wordt opgesteld. Mede met het oog op de toegankelijkheid van het
gemeentehuis (o.a. ingang-West en verlichting in centrale hal bij binnenkomst).
Speeltuin de Wiebert is feestelijk geopend adhv toegankelijkheidstoets door de Speeltuinbende.
Een groot succes dankzij diverse subsidies, oa. van de gemeente;.
Met de IVN heeft overleg plaatsgevonden over de aansluiting van de knuppelbrug bij de
wijstgronden op een verder te ontwikkelen zo veel mogelijk toegankelijk padenstelsel.

In het algemeen kunnen we stellen, dat met de komst van het nieuwe College de samenwerking met de afdeling
Ruimte er niet beter op is geworden.
29-05-18 is hierover een gesprek geweest met het hoofd van de afdeling Ruimte.
Afspraken in het Convenant worden niet nageleefd, terwijl hier ook op geen enkele manier overleg over wordt
gevoerd met ons, zelfs geen melding gestuurd, indien er van het Convenant wordt afgeweken!
We zullen ons hier beperken tot 1 voorbeeld, omdat dit meerdere disciplines raakt en het belang onderstreept van
een integrale aanpak, dat iets nooit op zichzelf staat en altijd gevolgen heeft!
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Vanuit duurzaamheid heeft de gemeente Uden en aantal elektrische auto’s aangeschaft; geweldig.
De laadpalen zijn gemaakt aan de voorzijde van het gemeentehuis, op de plek waar de Invalide Parkeerplaatsen
waren en de geleidelijn liep.
Gevolgen:
1.
De geleidelijn heeft geen vrije ruimte meer van 60 cm links en rechts, waardoor deze onbruikbaar
is geworden voor blinden en slechtzienden;
2.
Fietsnietjes “opgeofferd”, waardoor er nu onvoldoende plaatsen zijn om fietsen te parkeren;
3.
Invalideparkeerplaats gemaakt op plek waar fiestnietjes stonden. Deze parkeerplaats staat vaak vol
met fietsen en kan door invaliden niet gebruikt worden;
4.
Geen handhaving op de nieuwe situatie.
Resultaat: De elektrische auto’s hebben een goede plaats, maar alle anderen moeten wijken!
We hebben hierover op 28-02-2018 onze eerste melding gemaakt aan de gemeente. Nooit een reactie
teruggekregen!!!!

Eind 2018 zijn er nog een aantal brieven waarop we van de gemeente geen antwoord mochten ontvangen, t.w.:
•
28-02-2018 Mail inzake AGP voor gemeentehuis die altijd vol met geparkeerde fietsen staat;
•
11-06-2018 Brief “Markt prijst zich uit de markt”. Herinnering gezonden 19-11-2018;
•
18-10-2018 Brief aangaande stand van zaken diverse projecten met als peildatum 01-10-2018;
•
13-11-2018 Brief participatie DWU bij project Marktstraat, inz. Brief aan de Raad.
Wij hopen oprecht dat de themagroep Toegankelijkheid van de ASD-Uden in 2019 een gedegen, weloverwogen en
inclusief antwoord mag ontvangen op bovengenoemde brieven. We staan ook open voor constructief overleg in
deze op basis van onze gezamenlijke convenantafspraken.
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De werkgroep Zorg & Welzijn houdt zich bezig met een divers aantal onderwerpen, zoals daar zijn:
•
•
§
§
§
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe leverancier WMO-hulpmiddelen (nieuws stond al in de krant, voordat de gebruikers op de
hoogte waren gesteld!) Positief: nu keuze mogelijkheid uit 2 leveranciers;
Burgerbegroting;
Nieuwe wijze van afvalscheiding en ophalen (rotzooi op straat) gemeld bij de gemeente en aan
gebiedsplatform. Meer taak van gebiedsplatform dan van DWU;
Website gemeente Uden, m.n. toegankelijkheid;
Inzake WMO-dossier door cliënten zelf;
2-persoons appartementen in verzorgingshuizen;
Web site van de gemeente Uden toetsen op toegankelijkheid en feed back geven;
Sporten met een handicap (toegankelijkheid verenigingen en sportaccommodaties);
Alzheimer / Dementie;
Voorlichting geven op scholen;
Kleinschalige zorg (in de eigen buurt);
Mantelzorg en verzekering van mantelzorgers;
Alzheimer en dementie;
Keukentafelgesprek (zorgkant, maar ook het maatschappelijk functioneren);
Eenzaamheid (na naamswijziging nu “Oog voor Elkaar”).

Een van de leden van DWU is ook lid van Alzheimer Nederland. Hierdoor blijven we op de hoogte van de
ontwikkelingen op dit gebied.
22-02-2018 In samenwerking met het Rode Kruis is er in de Samen op Wegkerk een presentatie gegeven aan een
groep gehandicapten, die zelfstandig wonen. We hebben geluisterd waar ze tegenaan lopen en getracht hen
informatie te geven, waarmee ze verder kunnen. Eén van de aanwezigen hebben we persoonlijk geholpen bij haar
probleem.
18-04-2018 In samenwerking met het Rode Kruis in de Nieuwe Pit een informatiemiddag georganiseerd over
“risico’s in en om het huis”. De opkomst viel helaas tegen.
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BESTUURLIJK en AMBTELIJK OVERLEG MET GEMEENTE UDEN
Elk overleg vindt normaal tweemaal per jaar plaats. Het bestuurlijk overleg wordt steeds voorafgegaan door het
ambtelijk overleg.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is er slechts eenmaal een kennismakingsgesprek geweest met de
wethouders.
Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met wethouders en beleidsambtenaren, waar specialistische
onderwerpen het thema waren. Er werd gesproken over de uitsluiting van DWU bij de klankbordgroep Markstraat
en Inclusieve samenleving.

ROG Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms
In het ROG zijn de platforms voor mensen met een handicap vertegenwoordigd uit Noordoost-Brabant.
Er wordt viermaal per jaar een vergadering van het ROG bijgewoond, door twee leden van DWU.
Op toerbeurt wordt er in één van de aangesloten plaatsen vergaderd.
De volgende items zijn aan de orde geweest, o.a.: shared space, WMO-hulpmiddelen; VN-verdrag in implementatie
hiervan; participatiewet, omgevingswet, APP Wheelmap.org (brengt toegankelijkheid van gebouwen en plaatsen
gratis in kaart), sporten met een handicap, regio taxi.

REIZIGERSPLATFORM
DWU stuurt namens de WMO-raad Uden een vertegenwoordiger naar de vergaderingen van het Reizigersplatform.
Een lid van DWU, die alle vergaderingen bijwoont en zelf gebruiker / ervaringsdeskundige van de regiotaxi is, heeft
de eerste helft van 2018 de vergaderingen bijgewoond. Daarna zijn de vergaderingen door de voorzitter bezocht.
Het contract met vervoerder ZCM is niet verlengd.
Er waren nogal wat problemen t.a.v. de regio taxi o.a.
•
•
•
•

Behoorlijk wat klachten, die in de loop van 2018 wel redelijk goed zijn aangepakt;
Tablet in de taxi, waarmee de terugrit geboekt kan worden;
Mogelijkheid om te kunnen pinnen in de taxi (chauffeur beschikt niet over wisselgeld)
36 taxi-points zijn nog niet gerealiseerd in 11 gemeenten.

Er is een nieuwe aanbesteding geweest.
Per 01-01-2019 komt er een nieuwe vervoerder.
We mogen niet vergeten dat mensen met een handicap afhankelijk zijn van de regio-taxi voor hun vervoer. Elke
klacht is er eigenlijk één teveel!
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WMO-RAAD UDEN
Er is een goed contact met de voorzitter van de WMO-Raad Uden.
De WMO-Raad schakelt DWU in voor advies over specifieke onderwerken. In 2017 werd DWU ingeschakeld bij het
proces voor de nieuwe aanbesteding WMO-hulpmiddelen. Hiertoe zijn een aantal bijeenkomsten bezocht en is een
aanbeveling geschreven.

AANBESTEDING TRAPLIFTEN
Op 30-09-2018 DWU heeft advies geschreven, dat via de WMO-Raad aan de gemeente Uden is gezonden.

COÖRDINATIE OVERLEG on te komen tot een ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN UDEN:
Sinds eind 2016 woont de voorzitter van DWU deze gesprekken bij.
Per januari 2018 heeft PMU nieuwe voorzitter. Deze heeft zijn medewerking toegezegd.
Er zijn vele varianten van een Adviesraad Sociaal Domein bekeken. In Uden willen we een
democratische ASD oprichten.
Met behulp van Zorgbelang Brabant is er een organisatie structuur opgezet.
Op 12-09-2018 is een presentatie gegeven aan alle leden van de adviesraden. Hierbij waren twee
wethouders en diverse beleidsambtenaren aanwezig.

VERKIEZINGSDEBAT 14-03-2018
Vanuit het coördinatie overleg ASD is dit debat samen met FNV opgezet in Eigen Herd. Zowel de
politieke partijen, als de inwoners van Uden waren goed vertegenwoordigd. Er was een goede
gespreksleider, die het geheel strak hield. Het ging over de inhoud.

BREED BERAAD UDEN
Het Breed Beraad, een halfjaarlijks evenement dat altijd door de WMO-Raad werd georganiseerd,
werd ook in 2018 opgezet vanuit het coördinatieoverleg van het sociaal domein.
In het voorjaar was het thema “verwarde personen.
Het Breed Beraad van het najaar is uitgesteld, omdat er teveel werkzaamheden dienden te worden
verricht om de Adviesraad Sociaal Domein op te zetten.
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FIETS FORUM UDEN
Een lid van DWU is vertegenwoordigd in het Fiets Forum Uden.
Er komen steeds meer duo-fietsen, voor hen zijn bepaalde fietspaden ontoegankelijk, doordat er paaltjes zijn
geplaatst, te steile inritconstructies, ed.
FFU en DWU hebben op een aantal punten gemeenschappelijke belangen: veilige en goede aansluitende
fietspaden in de gemeente Uden.

GEBRUIKERSOVERLEG MAASHORST
Met name de rolstoeltoegankelijkheid is een item dat kritisch wordt bekeken. Er is Maashorst-breed een lijst met
knelpunten opgesteld. De beheerders, gemeenten en leden van dit overleg bekijken hoe deze knelpunten
verholpen kunnen worden. Voor grote aanpassingen is apart budget nodig, maar men probeert een aantal zaken
op te lossen vanuit het reguliere onderhoudsbudget.
Door deze kleine aanpassingen, die voor rolstoelgebruikers net het verschil maken of ze wel of geen gebruik
kunnen maken van dit prachtige recreatiegebied, wordt de Maashorst in zijn algemeenheid toegankelijker voor
iedereen. Ook personen, die met een kinderwagen dit natuurgebied ingaan hebben hier profijt bij.
Ook de speelmogelijkheden in de Maashorst werden onder de loep genomen. Zodat deze ook bruikbaar zijn voor
kinderen met een beperking.
Twee leden van DWU wonen de bijeenkomst van deze groep bij. Eén van hen is ervaringsdeskundige, omdat ze
zelf rolstoel gebonden is.
Samen met Landerd is een werkbezoek gemaakt aan plaatsen waar “terrastap” is gebruikt. Dit is een mooi
alternatief voor “padvast”.

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID
Dit is een landelijk evenement, dat jaarlijks in oktober wordt gehouden.
De feestelijke heropening van speeltuin De Wiebert vond plaats in deze week.
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SPEELTUIN DE WIEBERT
Doel: een veilige speeltuin in Uden, die toegankelijk is voor kinderen met en zonder beperking, waar ze samen
kunnen spelen, lachen en huilen én waar ze al jong kennis kunnen maken met elkaar.
Deze speeltuin kan dan ook als voorbeeld dienen voor andere speelvoorzieningen in Uden.
Het rapport, dat in oktober 2016 door de Speeltuinbende (onderdeel NSGK) is gemaakt, vormde de basis voor het
plan van aanpak. In 2017 werd door aantal leden fondsen geworven voor de aanpassingen.
In 2018 hebben we samen met enkele vrijwilligers van speeltuin de Wiebert een programma van aanpak gemaakt,
zijn we betrokken geweest bij de routing, keuze van aangepaste speeltoestellen.
Het was een goede en constructieve samenwerking, die in oktober heeft geleid tot een feestelijke heropening van
de speeltuin. De kinderen van de Speeltuinbende waren ook aanwezig en waren zeer enthousiast.
Wethouder Maarten Prinssen heeft de handelingen voor de heropening verricht.

SYMPOSIUM “SPORTEN MET EEN HANDICAP”
We willen graag een symposium organiseren waarin het thema “sporten met een handicap” centraal staat.
We denken aan een dag met workshops en clinics, waar men zelf kan ervaren hoe het is aan een sport deel te
nemen.
De toegankelijkheid van verenigingen (denk hierbij aan speciaal opgeleide trainers en begeleiders), maar ook van
accommodaties, zal ook onder de aandacht komen.
Door gebrek aan menskracht en omdat we geen “kartrekker” voor dit project hebben kunnen vinden, is besloten
de gereserveerde gelden hiervoor als “bestemmingsreserve sportsymposium” over te hevelen naar de ASD-Uden.
Het is nog steeds onze bedoeling een dergelijk symposium te organiseren.

Uden, 25 januari 2019
Namens de leden van Drempel Weg Uden

Jeanny Rutten,
Voorzitter.
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secretariaat: Bisschop Bekkerslaan 1, 5401 AG Uden
www.DrempelsWegUden.nl
info@drempelsweguden.nl

06 – 53 22 60 54
0413 – 264 553

Financieel verslag, behorend bij het jaarverslag 2018
INKOMSTEN

UITGAVEN

Saldo

€

570,80

Ontvangsten

€ 2.719,00

Kruispost Spaar- naar Lopende
Rekening

€ 1.501,09

Noodzakelijk te maken kosten
Bankkosten,
Vergaderkosten
Notulering
Onkosten vrijwilligers
Deskundigheid-trainingen
Bezoek symposia en workshops
Representatie
Website en PR
Administratie / materialen /
Abonnementskosten

€ 333,59

Saldo per 31-12-2018

€

Bestemmingsreserve Sportsymposium: *
Overgeheveld naar ASD-Uden
t.b.v. opzet Symposium Sport

TOTAAL

€ 4.790,89

€ 2.585,12

TOTAAL

0,00

€ 1.872,18

€ 4.790,89

* Bestemmingsreserve Sportsymposium.
De organisatie van een Sportsymposium met workshops en clinics waar mensen met een
handicap kennis kunnen maken met diverse sportmogelijkheden in Uden en de regio wordt
overgedragen aan de ASD-Uden.

De bankrekening van DWU is per 31-12-2018 opgeheven.
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