OUDERENADVIESRAAD Amsterdam Oost

Verslag vergadering d.d. donderdag 8 mei 2014 tijd: 14-16.30 uur
Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Joke Krull, Dick Oosterbaan, Frank Stork, Sonja
Bhagwandin, Janny Leenders, Rinia Cromwell, Saar Boerlage, Afifa Tadmine, Nienke
de Waal, Marianne Westerneng, Ria van Gerven
Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes, Ankie Koeberg-Telder, Dini Eekhuis,
Ibrahim Görmez (ziek), Ria Klumper, Tjandra Rhagoenathsingh, Abdeslem el
Maharaoui, Gerard Vink, Jan Hangelbroek
Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Tonny Bonnee, Saskia Hubelmeijer,
Inge Tramm, Laetitia Kramp, Willemien Kuitenbrouwer (i.p.v. Arend Grotenhuis)Els de
Ruiter, Coen Valenkamp, Riwka Cohen, Marion Heeres, Annelies Teunissen
Verslag: Marianne Avontuur en Annelies Teunissen
Gast: Sharona Ceha
1. Opening, afzeggingen en vaststelling van de agenda
Een ieder wordt welkom geheten door voorzitter Tunny Jongejan en Joke Krull,
technisch voorzitter. De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. De doelstelling
van deze bijeenkomst is informatie uitwisseling onder betrokkenen en leden van de
OAR stadsdeel Oost. Presentielijst wordt rondgedeeld, er zijn afzeggingen van gasten
D66 en het Danspaleis.
2. Mededelingen en overzicht bijeenkomsten in mei 2014
2A. NOAR
Het Netwerk ouderen advies Raden(NOAR) heeft 9 mei een vergadering, de
subsidieaanvraag bij de centrale stad is een agendapunt. Dit netwerk voor ouderen wil
in 2015 weer meer voor heel Amsterdam gaan functioneren. OAR Oost is hiervan één
van de voortrekkers. De ontwikkelingen in de NOAR worden tevens op de agenda van
de algemene ledenvergadering OAR Oost gezet.1
2B.JAARVERSLAG OAR OOST
Het stadsdeel heeft het jaar jaarverslag van OAR OOST goedgekeurd onder
dankzegging! De resterende nog openstaande subsidie wordt overgemaakt, zie ook
punt 7 van dit verslag. Een exemplaar wordt per mail toegezonden. 2
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NOAR op algemene ledenvergadering OAR OOST zetten
jaarverslag toezenden
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2C. Activiteit DANSPALEIS
Het danspaleis heeft afgezegd, maar een informatiefolder is beschikbaar, 25 mei is er
een danspaleis in café Frankendael. Het is een soort disco voor ouderen en muziek op
maat.
2D Werkgroep ouderen WONEN en ZORG
•

•

•

•

•

•

•

De OAR heeft gesproken met een ambtenaar vanuit de Centrale Stad Juan Carlo
Joilo. Hij doet een vooronderzoek informatievoorziening voor ouderen omtrent
wonen en moet een communicatiestrategie uitrollen die ouderen beter voorziet van
informatie en ze verleiden met een campagne over woningaanpassingen in hun
woning, verhuismogelijkheden in hun eigen buurt of wijk, over mogelijke
wooncollectieven en sociale interacties op wijkniveau. In dit kader heeft Tunny met
hem gesproken over de plannen van de stichting “Eigenwijs met leegstand” en
Akropolis. Ideeën en suggesties hoe dit verder aan te pakken zijn welkom. Hij
wordt in elk geval uitgenodigd voor het debat over zorg d.d. 10 juni a.s.
georganiseerd door het politiek comité i.s.m. DWARS. 3
Huurdersvereniging Amsterdam heeft een brief 4gericht aan GroenLinks en D66
betreffende de ondergrens van het totaal aan sociale huurwoningen, het bestand
zou i.p.v. 45% toch zeker 58% moeten worden. Ook moet de huurgrens niet nog
meer stijgen, zodat de mensen met de kleine beurs ook nog kunnen verhuizen. De
OAR bereidt zich voor op een standpunt.
De ANBO heeft via brief laten weten veel vragen te verwachten van burgers over
de toekomstige zorgveranderingen n.a.v. het overhevelen van de AWBZ gelden
naar de gemeenten. Na 1 juli volgt er een inhoudelijke brief maar pas in oktober
zullen alle consequenties nog meer toegelicht kunnen worden
Stef Spigt (Amstelring) heeft Tunny benaderd n.a.v. de ontwikkelingen bij
OSIRA/Amstelring. Doordat verpleeghuis St. Jacob opgeheven zal worden, zal ook
het hieraan gekoppelde hospice verdwijnen, hij vraagt naar de mening van het
OAR. Amstelring zou graag deze voorziening in de Oost willen behouden. Mensen
die willen meepraten en meedenken graag aanmelden via Tunny. 5
Tunny is benaderd door de VU over deelname aan een onderzoek, in opdracht van
de gemeente Amsterdam en zorgverzekeringen over de beleving-, wensen- en
behoefte van -cliënten, tijdens de transfer van ziekenhuis naar huis.
Suggesties als - enquêteformulier aan de leden zenden, - koppeling aan eerdere
OAR-deelname van onderzoeken, - transitieafdeling OLVG en Open Hof betrekken,
Carecenter via Sharona, persoonlijke ervaringen- worden meegenomen. Allereerst
wordt besloten het oriënterende gesprek met de VU aan te gaan en dan volgen
verdere acties.6
‘Leergang Wibaut’ organiseert vrijdag 16 mei een excursie voor de betrokken
ambtenaren in het kader van ontwikkelingen in Jeruzalem. OAR betrokkenen die
ook mee willen, kunnen zich opgeven bij Tunny.
‘Eigenwijs met leegstand’(EML) is een project in ontwikkeling, geïnteresseerden
worden gezocht en kunnen zich melden bij Dini Eekhuis. Saar Boerlage neemt deel
aan een platformoverleg namens de OAR en geeft een terugkoppeling. Gezien de
vele informatie zal dit voortaan schriftelijk voorbereid worden in samenwerking
met Joke Krull en aan de OAR betrokkenen voortijdig gemaild. 7 Het contact tussen
EML met de nieuw gevormde bestuurscommissie moet nog formeel opgepakt
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Juan Carlo Joilo uitnodigen voor debat Dwars 10 juni a.s. door Joke informatieverspreiding Akropolis
Brief HVA doormailen aan de OAR-leden na vakantie Tunny, en standpunt voorbereiden.
5
Hospice opheffing/meedenken aanmelden bij Tunny
6
Deelname onderzoek VU inzake transfer van ziekenhuis naar huis, beleving etc. besluitvorming volgen
7
Terugkoppeling platformoverleg Saar voorbereiden voor OAR i.s.m. Joke Krull
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worden.
Tevens wordt besloten dat Janny de werkgroep Wonen gaat ondersteunen.
Cliëntenbelang Amsterdam organiseert donderdag 15 mei van 13-15 uur
bijeenkomst Ouderengezondheidszorg volgens artikel 5A, en GGD preventie. Janny
en Sonja gaan in elk geval. Saskia meldt ook dat de inventarisatie over thuiszorg
nog tot 15 mei door loopt. Inspraakronde WMO valt in de zomerperiode en
invoering informele zorg van 16 juni tot 1 september. Saskia stuurt verslagje van
ontwikkelingen naar Sharona, zodat zij dit weer mee kan nemen in de
besprekingen met de centrale stad. 8

3.a Notulen van de vergadering op donderdag 3 april 2014
Deze worden goedgekeurd zonder tekstuele wijzigingen met dank aan de notulist.
3.b Naar aanleiding van:
pagina 4, punt 7:
• Civic in Zeeburg is eveneens uitgenodigd om de OAR te informeren over hun visie
en acties op de ontwikkelingen in de mantelzorg, maar er is nog geen reactie
gekomen van mw. Ashraf.
• Aanvullende vraag over ‘ hoe de veiligheid van kwetsbare bewoners geregeld is, nu
men meer op zichzelf aangewezen is in de toekomst’ wordt doorgevraagd aan Jan
Hangelbroek van Dynamo9
Pagina 5, punt 11.
• Els meldt dat een bijeenkomst wordt georganiseerd voor houders van
scootmobielen die er niet in rijden, zie website www.iederin.nl
• Tonny zou graag meer informatie willen over het burgerinitiatief m.b.t. leegstaand
pand in de Fizeaustraat. Tunny zal de ontwikkelingen doorsturen aan Tonny, ze
neemt ook contact op met bewoners van Amsteldorp. (Amsteldorp Actief)10
4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van
de invoering transitie AWBZ gelden naar WMO en passend wonen.
Dick informeert de aanwezigen dat het de besluitvorming over de nieuwe zorgwet de
2e kamer is doorgekomen en dat het nu bij de 1e kamer ligt ter goedkeuring.
Vervolgens moet het dan naar de zorgverzekeraars voor de praktische uitwerking.
Deze hebben al aangedrongen op uitstel, want 1 januari 2015 is wat kort dag om tot
een goede uitvoering te komen. De OAR heeft contact met aantal stakeholders in dit
proces (Achmea, ouderenorganisaties etc.) en Erik van der Burg onderhandelt namens
de gemeente Amsterdam. Dick voorziet chaos, nu worden vernieuwingen in de
gemeentes vorm gegeven door de zogenaamde ‘ proeftuinen’.
Frank Stork meldt dat vanuit het overleg met het cliëntenbelang opgemerkt is dat er
veel geld naar jongeren en top 600 criminelen gaat, t.a.v. ouderen zijn geen garanties
gegeven, door aanwezigen is bezwaar gemaakt.
Het blijkt dat er al zorginstellingen gesloten zijn, vooruitlopende op het destijds door
de overheid gesloten compromis Lenteakkoord: mensen met een zorgzwaartepakket 3
thuis moesten blijven wonen. Dit is de consequentie van landelijk beleid en niet van
8

Doorsturen van info ontwikkelingen informele zorg door Saskia een Sharona Ceha van de bestuurscommissie
Doorvragen hoe veiligheid gewaarborgd kan worden bij kwetsbare bewoners, aan Dynamo
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Tunny stuurt info over bewonersinitiatief Fizeaustraat aan Tonny
9
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gemeentelijk beleid vult Saar aan. Dit naar aanleiding van de vraag van Els, of er nog
schadeclaims te verwachten zijn van zorginstellingen richting gemeente. De OAR heeft
tot nu toe weinig zicht op de ontwikkelingen als het gaat om de toepassing van de
nieuwe zorgwet bij de zorginstellingen zelf. Vanuit de gemeente komt nauwelijks
informatie over beleid, al heeft zij wel inbreng als het gaat om bestemming van
locaties. Een zorgorganisatie als Amsta heeft in samenwerking met stadsdeel Zuid en
een projectontwikkelaar, het vroegere Tabitha verkocht om daar betaalbare
huisvesting en diensten te ontwikkelen voor 70-80 jarigen. Ook zijn nu al diverse
dagopvangmogelijkheden, waaronder in het Dreeshuis opgeheven. Bewoners uit Oost
moeten nu soms uitwijken naar de Bijlmer, meldt Tunny.
De OAR en Sharona stellen voor actief te gaan participeren met deze partijen in de
zorg en te overleggen met de gehele vernieuwde bestuurscommissie van het
stadsdeel. Dit onderwerp zal ook een kwestie worden voor hun komende
kennismaking middels bezoekrondes.
Tunny heeft in het contact gehad met de betrokken ambtenaar van het centrum Juan
Carlos Juilo gesproken over de gevolgen van scheiden van wonen en zorg en zal
hierover ook weer contact opnemen met Thijs Reuten. Een afspraak met Nevin Özütok
zit ook in de planning.11
Saar zal in het overleg van 15 mei vanuit cliëntenbelang Amsterdam de gemeenteGGD te adviseren in het kader van de wet publieke gezondheidszorg, te honoreren dat
mensen die moeten verhuizen uit een instelling, zelf bepalen naar welke locatie deze
cliënt toe wil gaan, en dat niet de zorginstelling dit bepaalt.
5. De rol van de Informele Zorg als gelijkwaardige partner in de
Wijkzorgteams
De OAR heeft in de Indische buurt samen met sleutelfiguren uit de buurt en Sipi
(stichting interculturele participatie) een project geïnitieerd waarin mensen(mannen
en vrouwen) uit Oost, voornamelijk met een migrantenachtergrond, een cursus van
13 weken krijgen, over hun toekomstige rol als informele mantelzorger. Het doel is de
mantelzorgers onder die doelgroep zichtbaarder te maken en hun signaalfunctie uit te
breiden naar overleg en samenwerking met de formele zorg. Met het oog op komende
ontwikkelingen in de zorg, zal men toch een formele status krijgen en eventueel op
langere termijn door kunnen stromen naar een meer formeler (betaald) niveau in de
zorg. De communities, het MOC, De Bloem, etc. nemen deel. De opzet is om
steunpunten op de 5 pleinen te ontwikkelen vooral gericht op signalering, er wordt
samengewerkt met het formele wijkzorgteam op medisch gebied maar uitdrukkelijk
worden die verantwoordelijkheden niet overgenomen.
Een cursist wordt uitgenodigd voor de komende OAR vergadering, op initiatief van
Joke. 12
Rinia vraagt of mensen zich nog kunnen aanmelden. Dat kan, maar motivatie en
minimaal taal niveau 2 zijn vereist.
Op de vraag van Marianne hoe de vrijwilligers vergoeding eruit ziet zegt Tunny dat er
mogelijk per uur betaald gaat worden maar dat dit nog niet helemaal is uitgewerkt. Er
is in elk geval subsidie vanuit het stadsdeel toegezegd.
Tine meldt dat n.a.v. grote bijeenkomst in april van zorg, welzijn en informeel circuit
11
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Plan van aanpak hoe om te gaan met de consequenties van de invoering van de nieuwe zorgwet iom bestuurscie
Cursiste informele zorg Indische buurt uitnodigen voor OAR vergadering juni
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(buurtkamers etc.) activiteiten zijn gestart in de Indische buurt en het Oostelijk
Havengebied in de vorm van een pilot. Voor deze buurtinitiatieven is 2x E 50.000
beschikbaar gesteld door de Centrale Stad. Voor de initiatieven kan subsidie worden
aangevraagd uit deze gelden. Voorts is de pilot zo opgezet dat de aanvragen voor
bewonersinitiatieven en buurtactiviteiten beoordeeld worden aan de hand van
opgestelde criteria. Dit gebeurt binnen 2 weken, na de aanvraag, door een comité van
medebewoners. Wisselwerking met professionals en het informele circuit is ook een
doelstelling van deze pilot. Te zijner tijd moet het ingebed worden in een nieuw te
vormen organisatiestructuur (de term zorgcoöperatie is al gevallen) Een werkgroep,
onder leiding van Nienke Gasseling(kwartiermaker) is bezig met het toegankelijker
maken van de reeds bestaande sociale kaart, Tine maakt hier ook deel vanuit.
Wanneer dit alles wordt uitgerold naar andere buurten is nog niet bepaald.
Er wordt naar de rol van Dynamo t.a.v. Informele zorg gevraagd.
Tunny antwoordt: Dynamo werkt niet in dit pilotgebied, maar bereidt zich wel voor op
de ontwikkeling van “Wijkzorgteams” in wijken waar zij wel actief is. De
ontwikkelingen in het Oostelijk havengebied en de Indische Buurt vinden plaats en
zijn grotendeels gekoppeld zijn aan de pilot formele zorg in die gebieden. In het
Cruquiusgebied wordt onafhankelijk van de pilot met bewoners, jong en oud, een
buurtinitiatief ontwikkeld. Er zijn wel contacten over en weer.
Ter aanvulling: de OAR heeft zich sterk gemaakt om ook de informele zorg in de
beschrijving van de pilot IB/OHG op te nemen.
Iemand vraagt door over de informele zorg. De buurtkamers bijvoorbeeld zijn
opgericht als ontmoetingspunten maar vervangen niet de professionele dagopvang.
Deze zijn op voorhand gesloten door de zorginstellingen, maar de staatssecretaris
heeft hiervoor kortgeleden wel geld toegezegd. Hoe dit wordt ingezet is nog niet
duidelijk. Een alternatief is nog niet gewaarborgd. Een initiatief als servicepunt “De
Kraaipan” van Dynamo, ZGAO en VUmc zou op meerdere locaties ontwikkeld kunnen
worden. Joke stelt voor dit punt te agenderen voor de volgende OAR vergadering in
overleg met Els. 13
Sharona heeft Tunny gevraagd, een preventie project op te richten in de denktrant
van stadsdorpen: hoe kunnen wij samen oud worden met elkaar in de wijk,
vooruitlopend op de ontwikkelingen in de zorg en welzijn 14, zie ook www.oudestadt.nl
6. Informatie over de Bestuurscommissie Stadsdeel Oost Amsterdam
Sharona Ceha (Meerbelangen) licht toe n.a.v. de verkiezingen zijn we met 15
commissieleden vanuit de politieke partijen en vanuit dit midden is een dagelijks
bestuur uit gevormd door Nevin Özütok (GroenLinks), Thijs Reuten (PvdA) en Ivar
Manuel (D66). De namen van de commissieleden en het bestuursakkoord is na te
lezen via de website zie
http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/bestuur_en/2014/bestuursakkoord/
Hier zijn ook live de bestuurscommissievergaderingen te beluisteren.
Tot de zomer vergaderen ze om de week in de wijken op voorstel van Sharona. Ze
stelt ook voor donderdag 5 juni na de volgende reguliere OAR vergadering, om 16 uur
samen met de bestuurscommissie aanvullend te vergaderen.
6 juni is er een NOAR bijeenkomst. Ze beogen een wisselwerking, niet wij-zij maar wij
als gezamenlijke belangenbehartigers van ouderen.
13
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Buurtiniatief de Kraaipan agenderen voor OAR vergadering juni
Project stadsdorpen ontwikkeling in Oost
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Dinsdag 6 mei was er een commissievergadering waar veel bewonersinitiatieven
besproken zijn: GEB-huisje, de Valreep kwestie, het voorstel voor de vergroting van
het Oosterpark gaat opnieuw bekeken, terrasaanvraag Weesperzijde. Het verzoek om
de bestuursvergaderingen in de wijken openbaar te maken, zal Sharona meenemen,
maar verzoekt de OAR tevens een mail hierover aan de bestuurscommissie voorzitter
sturen.15
Janny vraagt hoe de OAR verder zal gaan met deze bestuurscommissie?
Sharona meldt dat er nog een reorganisatieronde onder de ambtenaren volgt. Het
bestuurlijk stelsel is weer monistisch geworden en moet zo democratisch mogelijk
uitgewerkt worden. Sharona stelt voor dat het OAR bestuur 2 maandelijks een overleg
inbouwt met Nevin Ozütok 16, als verantwoordelijk portefeuillehouder van welzijn,
zorg, maatschappelijke ondersteuning, subsidieverlening enz. De komende plenaire
vergaderingen van de OAR zullen weer plaatsvinden in het stadsdeelkantoor Oost, de
geplande verbouwing van de raadszaal gaat niet door.
7. Bespreking jaarverslag OAR 2013 in juni 2014
Het OAR jaarverslag 2013 staat op agenda van de OAR d.d. 5 juni en wordt nog rond
gezonden ter voorbereiding. Sharona stelt voor speerpunten uit dit jaarverslag te
halen en dit bespreekbaar te maken tijdens het overleg de OAR en de huidige
bestuurscommissie17
8. De 2 – minutenronde:
Laetitia vraagt wie de onderwerpen van de 2 minutenronde bepaalt. Tunny antwoordt
dat dit meestal het bestuur is over een onderwerp wat al geweest is, maar waar men
meestal achteraf verslag van wil doen.
8.1. Verslag over bijeenkomst buurt Ambonplein inzake angst en depressie d.d.
22/4 wordt door Laetitia verslag gedaan en gemaild en verspreid via de notulist
Marianne of Tunny.
Verslag over bijeenkomst Transvaaltbuurt volgt nog.18
8.2.Bijeenkomst “Ontwikkeling buurtkamerprojecten” 24/4/2014
Ontwikkeling van 5 “buurtkamerprojecten”:
• Buurtkamer Jeruzalem- gaat in 2015 over naar het nieuwe Blok M.
Nu 3 dagen per week ’s morgens, maandag met lunch (€ 1.50), donderdag met
bewegen en vrijdag met muziek door Ton de Rooij.
• Buurtsoos Java-eiland door Jip van Leeuwen: woensdag en vrijdagochtend van
10.00 tot 13.00 uur met gratis koffie.
• Teslatoren: woensdagochtend vanaf 11.00 uur, in de toekomst mogelijk met
goedkope lunch, door Dynamo
• GVB huisje Cruquiusgebied in samenwerking met stichting Blije Buren, wij blijven
de ontwikkelingen volgen.
• Martelaren van Gorcum kerk, Linnaeushof: op donderdag van 14.00 – 16.00 uur
met kaarten, sjoelen en biljarten.
Meer informatie via Frank Stork (020 – 6665 103) of cicogna@planet.nl
15

Mail aan bestuurscommissievoorzitter van de OAR inzake openbaarheid wijkbestuurscievergaderingen
OAR DB tweemaandelijks overleg invoeren met portefeuillehouder Nevin Özütok Welzijn, zorg etc.
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Jaarverslag speerpunten op dit overleg agenderen
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Verslag buurtbijeenkomsten Ambonpleinbuurt en Transvaalbuurt rondmailen aan de OAR leden en toehoorders
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9. Buurtkranten stadsdeel Oost
9.1. Dwars door de buurt: deadline 28 mei 2014, verschijnt 20 juni 2014.
Saar stelt voor verslag te doen van de 4 speerpunten van de OAR getoetst aan het
programma-akkoord van de nieuw ingestelde bestuurscommissie: huisvesting, zorg
en welzijn voor ouderen en gehandicapten, mobiliteit en inkomen en koopkracht voor
ouderen. 19 Ook kan dan verwezen worden naar de website van de OAR van de
stadsdeelsite?
9.2. De Brug: deadline 15 mei 2014, publicatie interview met Tunny volgt nog
Deze buurtkrant in IJburg schijnt goed gelezen te worden.
10. Speerpunten OAR Oost in april 2014:
De zienswijze van de OAR wordt gestuurd naar de bestuurscommissie betreffende de
sluiting van de diverse locaties dagopvang in stadsdeel Oost. Maandag wordt tekst
opgesteld tijdens de bestuursvergadering van de OAR. 20
Sharona meldt dat zorginstelling Cordaan in de Dapperbuurt de dagbesteding nog wel
opengehouden heeft. Maar het wordt een aandachtspunt voor de bestuurscommissie.
Tunny benadrukt nogmaals dat de Staatssecretaris kort geleden weer extra gelden
beschikbaar heeft gesteld aan de zorginstellingen en de OAR vraagt zich af of dit al
besteed wordt.
11. Rondvraag en sluiting
11.1.Lidmaatschap OAR
• Laetitia Kramp en Joke Krull willen actief aspirant lid worden voor de OAR, zij
melden zich aan via Dick Oosterbaan, secretaris van de OAR.
• Volgens de verordening mag de OAR 19 leden hebben, vertegenwoordiging uit alle
buurten in Oost. In september 2014 zijn er nieuwe wisselingen.
• De voorzitter Tunny beaamt de vraag van Saar of toehoorders/informele leden
van de OAR dezelfde rechten hebben als leden.
Wel is er een dagelijks bestuur van de OAR, deze is opgesplitst in Klein overleg op
de maandagen en groot overleg. Het kleine overleg bestaat uit Dick Oosterbaan,
Frank Stork, Tunny Jongejan-Maat en het grote bestuur bestaat uit 9 leden. De
bestuursvergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan ook deelnemen aan
werkgroepen.
• Marianne, 2 jaar toehoorder en lid, wil weer toehoorder worden.
• Els vraagt over haar lidmaatschap als Indische buurtbewoonster, wil zich
aanmelden als OAR lid via mail naar Dick.
• Ria wil zich ook terugtrekken als lid en wil weer toehoorder worden na 6 jaar,
vanwege tijdgebrek.21
11.2 Voorstel voor excursie OAR leden naar het Zeeburgereiland of Diemen
volgt nog opgesteld door Saar volgt22
11.3 Vergadering wordt gesloten onder dankzegging voor deelname om 16.21 uur.
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Dwars door de buurt verslaglegging toetsing speerpunten OAR aan bestuurscie-akkoord april 2014
Zienswijze OAR opheffingen dagbestedingen naar bestuurscommissie Oost toezenden
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Opgeven afzeggen lidmaatschap OAR bij Dick Oosterbaan via mail
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Voorstel excursie OAR door Saar volgt
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