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1.

Opening en vaststelling van de agenda

1.1. Alvorens de vergadering geopend wordt onder een hartelijk welkom, komt een
delegatie van de afdeling Sociaal Domein van Stadsdeel Oost - de aftredende voorzitster
Tunny Jongejan-Maat hartelijk bedanken voor haar inzet als voorzitter OAR met een
grote bos bloemen.
2.

Mededelingen + overzicht bijeenkomsten najaar 2014 en n.a.v. overzicht

bijeenkomsten netwerken OAR-Oost
2.1. Ouderen en dementie Sinds juli worden er in de Tesla servicecentrum, Middenweg
333 (hoek Kruislaan/Middenweg) woensdag tussen 10-14 uur i.s.m. het Odensehuis
wekelijks lunchbijeenkomsten gehouden voor dementerende ouderen en mantelzorgers.
2.2. In de Meevaart, wordt 24 oktober een buurtgala georganiseerd. Het doel van het
Gala is om nieuwe verbindingen met verschillende partijen uit de buurt tot stand te
brengen en elkaar te inspireren. Het adres van de Meevaart is Baliestraat 48 A.
2.3. (Punt C): tentoonstelling "Het andere verhaal" : informatie over
dialoogbijeenkomsten , 9 en 18 september in de bibliotheek op het Javaplein voor alle
bewoners , jong en oud m.b.t. de verhouding tussen moslims en joden. In deze
tentoonstelling wordt teruggeblikt op een vergeten aspect uit de 2e wereldoorlog, toen
ook moslims zich ingezet hebben voor redding van joden. Riwka Cohen vertelt dat vooral
de jongere deelnemers erg geϊnteresseerd op haar overkwamen.
2.4. (Punt H) beleidsgroep Buurtkamer Jeruzalem en blok M.
De zorggroep Amsta is bezig de locatie aan het Inghouszhof te verkopen. De buurtkamer
was hierdoor noodgedwongen enige weken niet te bezoeken en komen nu bijeen in een
kleinere ruimte. Ook is het nog onduidelijk waar bewoners met een minder zwaar
zorgpakket geplaatst gaan worden. Dit is met een aantal bewoners van het Dreeshuis
precies hetzelfde. Annelies Teunissen heeft een huidige bewoonster gesproken van in de
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90 jaar, die nog niet weet waar ze geplaatst zal worden en het verschrikkelijk zou vinden
als ze uit haar oude buurtje weg zou moeten. Ze is geϊnformeerd over het feit dat de
OAR Oost voor hun belangen probeert op te komen. Graag wil ze op de hoogte gehouden
worden en weet van de petitie. De beleidsgroep komt na de vakantieperiode bijeen, en
Willeke Jansen van Habion (zie www.habion.nl) specialist in ouderenhuisvesting, wil
buurtgericht en op langer termijn gaan denken in samenwerking met Amstelring en
Amsta. Ook Lieke Thesing (voormalig pfh sociaal domein en vastgoed van stadsdeel
Oost/Groen Links) wil meedenken. Nevin Őzűtok (huidig pfh sociaal domein, zorg en
duurzaamheid /Groen Links)wil gaan praten met de ouderen in het Dreeshuis.
Ook D'66-2e kamer wil proberen nog iets te doen voor de ouderen die te maken hebben
met een opnamestop (de zogenaamde wenswachtenden); er is geld, er staan kamers
leeg in ouderenzorginstellingen en toch zijn er wachtlijsten. Omdat niemand tot nu toe
daar antwoord op kon geven, heeft staatssecretaris Martin van Rijn brancheorganisatie
ActiZ opgedragen daar onderzoek naar te doen meldt Dick Oosterbaan. Mogelijk ligt de
oorzaak binnen een hiaat in de communicatie door de bureaucratie veroorzaakte
veranderede wetgeving, de zorgverzekeraars en zorginstellingen .
Tunny meldt dat er in elk geval meer geld voor dagopvang voor ouderen beschikbaar
wordt gesteld door dit kabinet,w.w.w.w (wie wat waar wanneer waarom) nog onduidelijk.
Janny vraagt wie er eindverantwoordelijk is voor het beleid, bouw en beheer van blok M.
Tunny Jongejan-Maat noemt de betrokken partijen van het huisvestingsoverleg. De
woningbouwvereniging Rochdale is verantwoordelijk voor de bouw van Blok M en Habion
voor de financiering en het beheer van blok M. Zie ook deze website link voor de stand
van zaken:
http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/buurtnieuws/watergraafsmeer/tuindorpfrankendael/jeruzalem/stand-zaken-0/#h3_2
De OAR Oost wil de mensen die zich afgemeld hebben voor het wonen in Blok M, nog
gaan bezoeken t.b.v. wederzijdse informatieuitwisseling

1

en doorverwijzing,

ondersteuning.
2.5 ( Punt J) Participatiebijeenkomst Transvaal ; is een ontmoetingsproject van
1

Bezoeken van 10 personen die afwijzing hebben ingestuurd mbt wonen in blok M door OAR leden
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bewoners, ondernemers en professionals sinds 2013 om zichtbaar te maken wat er
allemaal in de buurt is en om nieuwe en bestaande netwerken te versterken.
2.6 (Punt F) De bijeenkomst " pilotgebieden transitie AWBZ-WMO "maandag 8
september zal gaan over de vraag of clienten tevreden zijn over de nieuwe aanpak van
zorg.
2.7. (Punt O + R) de presentatie 15 september om 15 uur in het Stadsdeel zal gaan over
Versterking Sociaal Domein ; over de bevoegdheden en procedures besluitvorming van
de nieuwe bestuurscommissie in relatie tot de centrale stad, nu de stadsdelen opgeheven
zijn. Deze bijeenkomst is overlegd met Jette Bolle en Bianca Hein en georganiseerd ter
voorbereiding van Bestuurleg Overleg met pfh Nevin Őzűtok 17 september a.s.Janny
Leenders merkt op dat de huidige ambtenaren ook andere functies krijgen, ook in het
kader van een reorganisatie/bezuiniging.
2.8. (Punt W) Informatiemarkt Watergraafsmeer exacte adres: Koningskerk
Watergraafsmeer d.d. 3 oktober a.s. van ’t Hofflaan 20 (hoofdingang)
2.9. Tine Wiegman, bewoonster Oostelijk Havengebied heeft te maken met
Welzijnsorganisatie CIVIC, die regelmatig bijeenkomsten organiseert, bijvoorbeeld over "
angst & depressie" 28 augustus jl. Hoe zit het met de communicatielijnen over de PR
tussen CIVIC en de OAR? Tunny zal contact opnemen met Nynke Gasseling
Kwartiermaker 'Proeftuin Wijkzorg V&V Indische Buurt en Oostelijk Havengebied'
2.10 Frank Stork meldt onlangs contact te hebben gehad met An Tierens, voormalig OAR
lid. Zij is aktief voor de buurtsoos op het Java-eiland, elke woensdag tussen 10-13 uur.
Thijs Reuten komt daar19 september, op de agenda staan thema's als Sail 2015, zorg
en wonen, er kunnen vragen gesteld worden, zie ook
https://www.facebook.com/BuurtSoosJavaeiland?fref=ts
Andere onlangs opgerichte communities als Stadsdorp KNSM http://stadsdorpknsm.nl/
en Corperaties Entrepotdok (stadsdeel Centrum?) zouden eveneens meegenomen
moeten worden in de PR van het OAR beaamt Frank.
3.

2

Notulen van de vergadering op donderdag 3 juli 2014

3.0 Aktiepunten Pagina 1 tot 10
- 2.3 Geri de Boer (PvdA) en Monique Bijsterveld (VVD) worden apart uitgenodigd voor

2

Andere communities en buurten meenemen in de PR van de OAR en activiteitenlijst, Frank Stork
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een OAR bijeenkomst van het bestuur omdat zij altijd op donderdag verhinderd zijn.

3

- 2.2.De OAR wil de mensen die zich afgemeld hebben voor het wonen in Blok M, nog
gaan bezoeken t.b.v. wederzijdse informatieuitwisseling, zie voetnoten

punt 1.

- 3.5 Overleg Amstelring/ inrichting hospice Oostpoort, rapport Betondorp via J.Leenders
meenemen

4

- 4.1. 5Excursie OAR e-cars doorgeschoven i.o.m. Saar Boerlage
- 8.1. PR OAR, het plan om een website via Post Oost te laten bouwen wordt te duur, de
raming bleek E 3000,=.
Laetitia Kramp, aspirant OAR lid, heeft ervaring met websites bouwen en is bereid een
cursus Addpress te gaan volgen via Cybersoek voor E 500,= om een site te kunnen
bouwen voor de OAR. Een tijdsplanning is nog niet gemaakt. De OAR visitekaartjes en
informatieboekjes volgen hierna, zodat het websiteadres hieraan gekoppeld kan worden.
6

3.1. Tekstuele wijzigingen notulen OAR 3 juli jl.
Pagina 2:
2.7 Het adres van de informatiemarkt WGM (Watergraafsmeer) in de Koningskerk
Watergraafsmeer d.d. 3 oktober a.s. is van ’t Hofflaan 20 (hoofdingang)
2.8 Janny Leenders is vertegenwoordigster van het buurtbeheer Betondorp en
bewoonster van die wijk.
2.9. Saskia Hubelmeijer is aanwezig bij de OAR namens organisatie Onze Hoop
http://stichtingonzehoop.blogspot.nl/, die weer lidorganisatie is van CBA (Clientenbelang
Amsterdam; belangenbehartiging)zie http://www.clientenbelangamsterdam.nl/
3.2.Notulen; naar aanleiding van
2.10 WMO voorzieningen: nieuwe regeling hulp bij huishouden
Wegens miscommunicatie heeft Ellie van de Mortel voor niets het CBA bezocht dd. 10
juli. De afspraak bleek vervroegd naar 8 juli jl. en ook Saar heeft Ellie niet tijdig kunnen
informeren, met excuses. Ellie wilde juist gaan reclameren over in eigen praktijk ervaren
3

Geri de Boer (PvdA) en Monique Bijsterveld uitnodigen voor OAR DB, door Dick Oosterbaan.

4

Inrichting Hospice overleg met Stef Spigt Amstelring, rapport Janny (Betondorp) meenemen door Tunny

5

Excursie E-cars met OAR leden en toehoorders organiseren i.s.m. Saar Boerlage

6

Stavaza website OAR; Laetitia Kramp gaat Adpress cursus volgen t.b.v. zelf bouwen van site OAR Oost
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staaltje bureaucratie WMO als het gaat om eenvoudige zaken als het aanvragen van
keukenlaadjes i.p.v. keukenkastjes. Niet de kosten spelen een rol -maar het toekennen
van een indicatie en de aanvraag- bleek een 18 pagina's afwijzingsbrief op te leveren
(inclusief dossierinzage).
Tunny Jongejan-Maat denkt ook dat de aanvragen van voorzieningen WMO te
bureaucratisch worden, en zodanig onbereikbaar worden voor onmondige ouderen. Het
punt over de keukenlaadjes zal zij meenemen naar het bewonersoverleg blok M, waar
zelfs Habion nog niet op de gewenste laadjescultuur ingesteld blijkt te zijn.7
Els de Ruiter verwijst naar een mogelijke rol van MO zaak als het gaat om de
communicatie tussen het WMO loket, woningbouwverenigingen en zorgaanbieders;
http://www.mozaak.nl
Pagina 5 3.11 Proeftuinen Zorg in de Buurt Oostelijke havengebied
Tine Wiegman meldt dat er de 2e ronde 12-13 initiatieven ingediend zijn, welke allen zijn
goedgekeurd. Er is nu nog budget over van de E 100.000, waardoor een 3e en 4e ronde
aanvragen volgen per 1 november en 1 december. Informatie over het project
http://www.civicamsterdam.nl/nieuws_doorklik.php?var_news=343
Subsidieaanvragen project:
http://www.civicamsterdam.nl/popup_nieuws_doorklik.php?var_news=345
4.

Stand van zaken landelijk transitie AWBZ naar WMO en passend wonen

in de gemeente Amsterdam
4.1. Tunny meldt dat er landelijk toch meer geld vrijgemaakt is voor hulp in de
huishouding, maar gemeentelijk is het Nieuw Amsterdams Zorgstelsel nog niet
geformuleerd, zie DWARS nr. 174 pagina 23. Ook blijken er veel ouderen te wachten op
opname in een verzorgingstehuis, de zogenaamde wenswachtendenlijst. Dick licht toe
dat de zorginstellingen bij de komst van de transitie op voorhand gehandeld hebben door
vast geld te reserveren. Door allerlei voorzieningen te sluiten en personeel te ontslaan
zijn er nu wachtlijsten ontstaan. Er blijkt nog geen goede regie en communicatie gevoerd
te worden in de overgang tussen decentraal en centraal. De zorginstelingen werken
nauwelijks samen, de eigen winkel eerst redden staat centraal in het handelen.

7

Laadjesprobleem keukenblokken aankaarten in overleg Blok M, door Tunny Jongejan-maat
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5.

Stand van zaken NOAR-reactie dd 29-8-2014 over inspraak versie WMO-

verordening
5.1. Tunny Jongejan-Maat heeft de opgestelde zienswijze m.b.t. behoud voorziening
dagopvang voor ouderen wijd en ver uitgedragen aan diverse doelgroepen en
beleidsmakers WMO.
Frank, Dick, Saskia en Saar hebben in samenwerking met de NOAR en de
ouderenbonden een hoorzitting bezocht en een gezamenlijke inspraak reactie ingestuurd
n.a.v. de nieuwe WMO verordening. Hierin wordt o.a. gevraagd de definitie van
begrippen zoals "gebruikelijke zorg, aanvullende openbaar vervoer" exact toe te lichten,
zodat deze voor eenduidige uitleg vatbaar zijn.
Janny Leenders complimenteert het OAR bestuur met de ondernomen acties.
6.

Reglementair aftreden/herbenoemen OAR leden

6.1.Herbenoemen en benoemen leden OAR Oost
Een overzicht van d.d. 24 augustus op de achterzijde van de agenda wordt
doorgenomen. Er zijn maximaal 19 lidmaatschappen mogelijk.
6.1.1. De leden sinds juni 2011 : Tine Wiegman, Frank Stork en Afifa Tadmin, stellen
zich opnieuw beschikbaar voor de komende 3 jaar dus tot juni 2017.
6.1.2. De volgende leden OAR treden reglementair af september 2014 , na 6 jaar OAR lid
te zijn geweest en worden weer toehoorder OAR: Rinia Cromwell,Marianne Westerneng,
Ibrahim Gormez, Ankie Koeberg, Ria van Gerven, Tunny Jongejan . Men moet 1 jaar
wachten voordat men weer lid kan worden van de OAR.
6.1.3. Leden sinds 2012 tot 2015: Dick Oosterbaan, Sonja Bhagwandin, Carla de BoerRaes, Nienke de Waal.
6.1.4 Leden herbenoemd september 2013 tot september 2015: Saar Boerlage, Janny
Leenders, Abdeslem El Mahraoui.
6.1.5.Aspirant lid gekozen 4 september 2014: Joke Krull, Laetitia Kramp, Els de Ruiter,
Riwka Cohen * (laatste graag haar motivatie nogmaals toezenden aan de secretaris Dick
Oosterbaan)
6.1.6. Sasia Hubelmeijer zal nadenken over lidmaatschap van de OAR, zij is nu
toehoorder.
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6.2. Functieomschrijving leden, bestuursfuncties OAR, taak toehoorders en
vergoedingen.
De inmiddels afgetreden voorzitter (- ad interim) Tunny Jongejan-Maat komt met een
voorstel voor de OAR - functieomschrijvingen, verwachtingen en - vergoedingen op basis
van de statuten en het reglement OAR Amsterdam Oost de volgende vergadering op 2
oktober a.s.

8

Zij roept mensen op zich aan te melden als OAR lid of bestuurder of toehoorder op basis
van "doe wat je leuk vind en waar je goed in bent"! Meedenken voor oplossingen in
praktische zaken in je wijk, als ogen en oren in je buurt.
Een kandidaat heeft zich op eigen initiatief aangemeld voor de vacature van voorzitster
OAR Oost, ze komt uit Amsteldorp.
Joke Krull blijft technisch voorzitter OAR- Amsterdam Oost.
Janny Leenders voorstel -om de volgende vergadering gezamenlijk te beslissen over de
functieomschrijvingen en vergoedingen -wordt aangenomen (besluit) B 1
6.3.Verslag kascontrole commissie OAR:
De kascommissie wil nog voor de volgende OAR ledenvergadering bijeenkomen. De
subsidie-aanvragen OAR voor 2015 komen dan ook aan de orde. Tine Wiegman,
Marianne Avontuur, Frank Stork en Tunny Jongejan-Maat komen bijeen. Riwka Cohen is
reserve kandidaat.9
7.

De 2 – minutenronde:

7.1.Saskia Hubelmeijer heeft n.a.v. een bijeenkomst bij het CBA alle veranderingen van
de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) naar ATCG per 1 januari
2015 op een rijtje gezet. De regeling wordt namelijk nu in posten opgedeeld en op
maandbasis vergoed en uitgevoerd door DWI en WSZ, op basis van ingeleverde bonnen.
Om in aanmerking te komen, moet men eerst gekeurd worden door de GG&GD. Er zijn
meerdere tegemoetkomingen die blijven bestaan. Het gratis OV voor ouderen komt
8

Voorstel functieomschrijvingen /vergoedingen/oar leden en toehoorders door Tunny Jongejan-Maat/gezamenlijke
goedkeuren binnen OAR ledenvergadering
9

Kascommissie: bijeenkomst plannen voor 2 oktober, subsidie aanvraag 2015
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terug. Voor verder informatie zie ook de website via deze link
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B2DB386A8-72FB-429D-ADC2F7837FDD51F5%7D.
Tunny en Dick vullen aan dat ouderen meer belasting gaan betalen, en dat het eigen
risico voor de zorgverzekering ook voor iedereen omhoog gaat. De ANBO publiceerde een
artikel over onderzoek van het Nibud, in opdracht van de CG-Raad en het platform VG
dat gepensioneerden en ook mensen met een chronische ziekte flink worden gedupeerd
door de stapeling van maatregelen. Zie artikel via link
http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/inkomensstijging-2010-2013juist-dramatisch
8.

MEDIA in Amsterdam Oost

8.1 De krant Dwars door de buurt, nummer 174 verschijnt vanaf 12 september 2014
pagina 23. Saar Boerlage heeft o.a. geschreven over de wijze van invoering door de
gemeente van de nieuwe WMO en de bouw van woningen voor ouderen op
Zeerburgereiland en Watergraafsmeer. Vorige Dwars exemplaren zijn ook digitaal
leesbaar via http://www.oost-online.nl/index.php/voorpagina/welkom/dwars-door-debuurt/dwars-door-de-buurt
8.2 Krant De Brug
Deze krant is niet op 24 juli verschenen maar wel op 28 augustus 2014. Gezien het
adverteren nogal duur is, is door het DB OAR besloten korte duidelijke stukjes te gaan
publiceren.
9.

Speerpunten OAR Oost in september 2014

9.1. Speerpunt Financien/koopkracht en armoede
Janny Leenders vraagt de OAR leden met elkaar mee te denken over ideeën en met
concrete voorbeelden te komen met betrekking tot armoedebestrijding , ook in
Betondorp. De vraag is hoe juist deze mensen te bereiken en te benaderen. Aspecten
van schaamte en respecteren van de privacy van gegevens zijn nu een blokkade.
Tunny Jongejan-Maat doet de volgende suggesties:


Ouderenwerkers zouden weer generalisten moeten worden (breed inzetbaar) en weer

preventief huisbezoek moeten voeren, achter de voordeur en onder 4 ogen. Dit heeft een
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meer vertrouwelijk karakter en valt toch onder de taken van welzijnsorganisaties. Maria
Zeestraten (Dynamo) kent veel ouderen, Ellen Geerdes?


via de maaltijdvoorziening in het Brinkhuis zouden ouderen misschien benaderd

kunnen worden


via ondersteuning schuldhulpverlening dat er op die manier inzicht en ingang

gevonden kan worden?


Flyeren in Betondorp; Annelies Teunissen heeft zelf de ervaring dat hiermee vaak wel

een praatje aangeknoopt kan worden en dat mensen dan zelf kunnen kiezen of ze willen
reageren.


Sonja Baghwandin heeft de ervaring dat het gemeentelijk meldpunt Zorg en Overlast

haar aanmelding bagateliseerde en dat er geen schot in de situatie van die persoon
ontstond, Sonja kent die bewoner al jaren.


Tunny denkt dat aanmelding via de huisartsenpraktijk ook een ingang kan zijn.



Afifa Tadmine meldt dat De Bloem, intercultureel ontmoetingscentrum voor Vrouwen

in de Transvaalbuurt begin oktober bijeenkomsten gaat organiseren die vrouwen uit hun
sociaal isolement (stille armoede) wil halen: alle contact begint met het vertrouwen
hebben/krijgen in de ander. Volgens haar informatie blijkt dat veel vrouwen met
kinderen rond moeten komen van E 64 per week. Migrantenouderen worden in
verhouding weinig bezocht door de ouderenwerkers.


Riwka Cohen signaleert in de Oosterparkbuurt ook een toename van ontkenning van

armoede onder ouderen, vooral bij ouderen van een andere etnische afkomst. Er wordt
steeds meer gesproken in termen van "de eigen verantwoordelijkheid".


Frank Mannes hoort steeds vaker dat mensen hun medicatie niet meer ophalen omdat

ze ondanks een goede verzekering toch moeten bijbetalen. Dick Oosterbaan zegt dat
huisartsen eveneens deze gang van zaken signaleren, en dat de staatssecretaris hiermee
geconfronteerd is middels een opgesteld rapport. Wordt vervolgd.
Het DB-OAR Oost heeft de bestuurscommissie geadviseerd niet te bezuinigen op
armoedebestrijding, maar hier juist meer geld voor uit te trekken.
9.2 Speerpunt Wonen en zorg voor ouderen
Dick Oosterbaan verwijst naar een talkshow over de Amsterdamse Woonkwestie , in
pakhuis de Zwijger d.d. 22 september a.s., gratis toegang, aanmelding via hun site,
vooral interessant voor OAR leden die zich met werkgroep wonen en zorg gaan
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bezighouden.
9.3. Speerpunt Eenzaamheid
Er zijn 31 wijken in Oost, en een aantal buurtpunten,maar ook buurtkamers met
professionele begeleiding. Via dit kanaal zijn buurtbewoners ook te bereiken, het is de
bedoeling dat professionals signalen oppakken, zegt Frank Stork. Tunny vraagt zich af of
signalen in beeld gebracht kunnen worden zonder dat daarbij de privacy van bezoekers
aangetast wordt.
9.4. Speerpunt mobiliteit en toegankelijkheid
In Amsteldorp bestaat er nog steeds de mogelijkheid om via de buurtbus boodschappen
te doen en er worden nog steeds mensen gevraagd die vrijwillig willen ondersteunen zie
http://www.amsteldorpactief.nl/amsteldorpactieffull.htm
10.Rondvraag en sluiting
10.1 Betondorp/koken in het Brinkhuis: Frank Stork meldt dat er een vrijwilliger wordt
gevraagd, voor meer informatie kunt u bij hem terecht.
10.2 Werkgroepen OAR: Els de Ruiter vraagt naar de stand van zaken oprichting van de
werkgroepen OAR Oost; ( w.w.w.w.w) Tunny stelt voor vast met 1 werkgroep te
beginnen; “ouderen-zorg en -wonen”. Een best gecompliceerd onderwerp, waar mogelijk
ook professionals bij betrokken moeten worden.10 (Deniece Hanser van Steunpunt
Wonen Oost zal nog alle nieuwe regelingen m.b.t. wonen en ouderen op een rijtje zetten
voor de OAR Oost).
10.3 Afifa meldt dat buurtcentrum de Bloem weer van start is gegaan met werkgroepen
in september. En er zijn 2 groepen gestart met de cursus mantelzorgers Oostelijk
Havengebied en Indische Buurt i.s.m. de Alliantie. Zij zelf zal vanaf 25 september 1
maand afwezig zijn, i.v.m. een bedevaart naar Mekka. Zij zal de gegevens van haar
plaatsvervangster doorgeven aan Tunny en aan de secretaris van de OAR Oost.
10.4 Ankie Koeberg-Telder vraagt naar de gezondheid van Rinia, Tunny vraagt na en
neemt contact op.11
10.5 Tonnie meldt dat de wandelpaden achter de Open Hof bij de Zwaardemakersstraat
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zwaar verwaarloosd zijn, het lijkt kwa beheer niemandsland. Er zijn veel gaten in de weg
waardoor haar broer er is gevallen en zich flink bezeerd heeft. Via de site MORA kan er
een melding gemaakt kan worden, binnen 24 uur wordt deze dan verwerkt
http://www.opdekaart.amsterdam.nl/mor12
10.6 Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 16.25 uur . De afgetreden OAR leden (nu
toehoorders) worden hartelijk bedankt voor hun inzet afgelopen jaren.
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