
JAARPLAN 2023 
 

Inleiding 
Op 30 januari 2020 is door het bestuur van de SGNOV de 'Notitie aanpassingen organisatie 
Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost-Veluwe' vastgesteld. 
Bij dit besluit zijn een aantal werkgroepen opgeheven. Er zijn dan nog 2 werkgroepen, te weten: de 
werkgroep Activiteiten en de werkgroep Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH). 
Het PGH heeft een geoormerkte zetel in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente 
Heerde. 
 
Missie (Meedoen is vanzelfsprekend) 
De missie van het PGH is alle mensen met (functie)beperkingen of een chronische ziekte 
gelijkwaardige mogelijkheden te bieden voor maatschappelijke deelname. Het PGH zet zich in voor 
iedereen, jong of oud, met welke beperking dan ook. Het PGH (opgericht in 1994) is geheel 
zelfstandig en is onderdeel van de Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe. 
 
Voor de 2 werkgroepen is een document vastgesteld van de taken en bevoegdheden. Zie hierna de 
omschrijving voor het PGH. 
 
Taken en bevoegdheden 
* Het maken van een jaarplan, incl. begroting en deze ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur. 
* Het (eventueel in overleg met de penningmeester) maken van een financieel jaarverslag en dit ter 
goedkeuring voorleggen aan het bestuur. 
* Het adviseren van overheid, organisaties, instellingen en bedrijven. 
* Het positief beïnvloeden van particuliere en publieke opinie. 
* Het bepleiten van collectieve belangen bij overheid, organisaties, instellingen en bedrijven. 
* Het verrichten van praktijkonderzoek. 
* Het bevorderen van een open communicatie  voor de berichtgeving van geplande en gerealiseerde 
activiteiten met de bestuurder, belast met communicatie. 
* Het bevorderen van een onderling collegiale attitude en loyaliteit aan de stichting in z’n geheel. 
* Het regelen van een eigen werkorganisatie. 
* Het periodiek rapporteren aan het bestuur via de bestuursvertegenwoordiging. 
 
Binnen het PGH zijn 2 sub-werkgroepen actief, te weten: BTB en PR. 
 
BTB 
De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) adviseert over deze 
aspecten gevraagd en ongevraagd aan de gemeente. Ook draagt BTB onder andere zorg voor het 
eventueel schouwen van gemeentelijke panden en/of panden van winkeliers. 
 
PR 
De werkgroep Public Relations (PR) adviseert over deze aspecten gevraagd en ongevraagd. Ook 
draagt PR onder andere zorg voor het beheer van onze website 'www.pgheerde.nl' en het gebruik 
van sociale media. 
 
Financiën 
Van de gemeente Heerde wordt voor het jaar 2022 een bedrag van € 2.500,00 subsidie ontvangen 
voor de activiteiten en kosten van het PGH. (We gaan er vanuit dat we over het jaar 2023 hetzelfde 
subsidiebedrag ontvangen). 
 
 
 



Het bedrag is als volgt opgebouwd: 
 
Beleid en onderzoek   €   500,00 
Internetkosten   €   250,00 
Bank- en kantoorkosten €   345,00 
Jaarverslag   €   200,00 
Contributies   €     60,00 
Vergaderkosten  €   300,00 
Bestuurskosten  €   400,00 
Vrijwilligers bijeenkomst €   400,00 
Onvoorzien   €     45,00 
Totaal    € 2.500,00 
 
Voor het jaar 2023 worden de volgende intenties uitgesproken: 
 
BTB 

1) 3 tot 5 schouwen (mede afhankelijk van de vraag van de gemeente en de ondernemers). 
2) 4 x overleg (ambtelijk dan wel bestuurlijk) met de gemeente over BTB-aspecten. 
3) Waar nodig overleg met andere belangenorganisaties 
4) 4 x per jaar vergaderen 

 
PR 

1) beheren website www.pgheerde.nl 
2) afspraak maken wie sociale media activeert en wanneer 

 
 
Vastgesteld in de vergadering PGH van 22 september 2022, 
 
 
voorzitter, Kees de Blok 
 
 
secretaris, Jan Oosterbroek 
 


