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Postadres: 
Stichting Gehandicapten Platform Berkelland, 
Kerkstraat 30, 
7151 BW Eibergen. 
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Jaarverslag 2011 
 
Ook dit jaar weer werd de maatschappij doorlopend geconfronteerd met de perikelen 
rond een zorgzame naar een zelfzorgzame samenleving. De vele vraagtekens die 
steeds gezet werden bij welke hulp, wanneer en hoe kan het goedkoper op welke 
manier dan ook, blijft steeds een terugkerende onzekere factor. 
Of het nu gaat om een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking; het GPB probeert op te komen voor zaken die van belang zijn voor 
iedereen in de gemeente Berkelland. 
Het Platform probeert dit te realiseren door: 

• Beleidsbeïnvloeding, 

• Gevraagde en ongevraagde advisering, 

• Incidentele individuele ondersteuning, 

• Voorlichting. 
 
In dit verslag wordt door de afzonderlijke 
commissies beschreven welke activiteiten 
zij hebben ondernomen om de kwaliteit 
van wonen en leven voor mensen met 
beperkingen in Berkelland te handhaven 
of te verbeteren. 
 
Dit jaar hebben we onder invloed van de gemeentelijke politiek de ondersteunende 
paraplu van de welzijnsorganisatie Betula moeten verlaten en zijn een zelfstandige 
stichting geworden. 
 
Het bestuur: 
 
De samenstelling van het bestuur bestond in 2011 uit: de voorzitter, de 
penningmeester, secretaris en de voorzitters van de verschillende commissies. 
Het bestuur vergaderde in 2011 tien maal om praktische redenen in het Kulturhus  
‘t Spieker in Eibergen. 
Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde en informeren 
de commissievoorzitters elkaar over het doen en laten binnen hun commissie. 
Verder is er overlegd met de portefeuillehoudende wethouder, ambtenaren en 
instanties.  
Na protest van het platform op de sluiting van de pluspunten in Neede, Eibergen en 
Ruurlo is op 15 februari een vervolggesprek geweest met de ambtenaren Albert 
Habing en Wim Vermeer.  
In verband met de mogelijke cumulatie van de eigen bijdrage WMO en AWBZ is er 
op 3 maart met goed gevolg overleg geweest met de beleidsambtenaar Tiny Hoezen. 
Op 8 april hebben we aan de fractieleider van de PVDA in de tweede kamer Job 
Cohen onze bezorgdheid kenbaar gemaakt over het effect en voortbestaan van het 
kulturhus ’t Spieker naar aanleiding van de bezuinigingen op subsidie door de 
gemeente. 
 
Op 29-september 2011 hebben we na jarenlange inzet afscheid genomen van 
Antoon van der Velde die om gezondheids redenen de vergaderingen niet meer 
goed kon bijwonen.  
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Dit jaar hebben wij door overlijden van Bert Nijhuis als platformvrijwilliger en Hinke 
Zijda als regioconsulent van het programma Versterking Cliënten Positie (VCP) ook 
afscheid moeten nemen. 
  
In oktober hebben twee leden (max.) de workshop “vrijwilligers werven en behouden” 
gevolgd. Deze workshop werd aangeboden onder auspiciën van het vrijwilligers 
informatiepunt (VIP) van de welzijnsorganisatie Betula. 
 
 
Dagelijks Bestuur (DB) 
 
Deze bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. 
Als voorbereiding op de vergaderingen is het DB in de week voorafgaande aan de 
bestuurvergaderingen bij elkaar gekomen of heeft er een uitwisseling via e-mail en 
per telefoon plaats gevonden.  
Het gemeentelijk subsidiebeleid dat heeft geleid tot een bezwarenprocedure en het 
wijzigen van een vrijwillig burgerinitiatief naar een stichting hebben veel aandacht 
gevergd. 
 
Contacten met de gemeente 
 
Het Wethoudersoverleg is op 20 februari gehouden waarbij het platform de 
problematiek op de verschillende gebieden welke we belangrijk vonden en extra 
aandacht nodig hebben voor mensen met een beperking aan de orde stelde.  
Zaken die in februari zoal aan de orde kwamen waren: 

• Onze brief aan B&W over eventuele cumulatie van eigenbijdragen bij AWBZ 
en WMO verstrekkingen,  

• Uitvoering van de kanteling WMO door de Pluspunten,  

• (BTB) aanleg nieuwe busstation volgens ABIS-richtlijnen,  

• (BTB) toegankelijkheid en toiletten voor mindervaliden tijdens (grotere) 
evenementen en controle hierop door de gemeente,  

• De onduidelijkheid in de rol van het GPB bij het vanuit de gemeente 
ingebrachte "kern- en wijk gericht werken",  

• Het verslag van de bijeenkomst op 30 november 2010 over hulpmiddelen met 
motor. 

 
Het platform bestaat uit vrijwilligers en heeft geen betalende leden. Zij is daarom 
afhankelijk van subsidie en giften. Door gemeentelijk beleid zouden we gekort 
worden. De te ontvangen subsidie zal dan in 2011 100%, 2012 50% en 2013 0% 
bedragen. Hiertegen heeft het platform op 16 juni ingesproken tijdens de 
commissievergadering sociaal en bezwaar gemaakt over de gang van zaken met 
betrekking tot het de eenzijdige annulering van het convenant en het intrekken van 
de subsidie. Er is daarna bezwaar aangetekend welke op 1 september met succes 
door de bezwarencommissie kamer sociaal in behandeling is genomen. Na 
aanleiding van deze procedure heeft het college beslist dat we alsnog eenmalig in 
2012 100% ontvangen en daarna niets meer. Dit betekent wel dat toekomstig het 
platform andere vormen van inkomsten zal moeten aanboren. In plaats van het 
convenant zal er een afsprakenlijst in overleg met het platform worden opgesteld. 
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Contacten met relaties 
 
Ans ten Harkel en Antoon van der Velde zitten namens het GPB in de (GRA) 
“Gebruikersgroep Regiotaxi Achterhoek”.  
Betsie Wijna vertegenwoordigde het platform in de Cliëntenraad Wwb Berkelland. 
(Wet werk en bijstand) 
Tot haar opheffing in juni is Cor Dekker vertegenwoordiger van het platform in de 
Wmo-raad Berkelland geweest. (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
 
Bij de bijeenkomsten van het Achterhoeks Netwerk zijn meerdere leden van het 
bestuur aanwezig. Dit Achterhoeks Netwerk is een samenwerkingsverband van De 
Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG ), Landelijke 
Organisatie Cliëntenraden (LOC) en Zorgbelang Gelderland met diverse 
vrijwilligersorganisaties en organiseert bijeenkomsten rond een actueel thema.  
Zo is er op 7 april het thema “Eigen regie in de gezondheidszorg” en op 13 oktober  
“Bevolkingskrimp en gevolgen voor zorg en welzijn” behandeld 
 
Verder komt er fysieke en schriftelijke ondersteuning door de:  

• VCP (Versterking Cliënten Positie) en  

• Zorgbelang Gelderland in de vorm van actualiteiten, maandelijkse nieuwsbrieven, 
cursus aanbod en handreikingen voor belangenbehartigers.  

Dit is over het algemeen nuttige informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Pagina 7 van 16 

Commissie BTB 
 
Zet zich in voor het BTB - beleid t.b.v. mensen met beperkingen in de gemeente  
Berkelland.  
 
Onder BTB wordt verstaan: 
Bereikbaarheid· Kunt u in de gemeente Berkelland komen waar u naar toe wilt? 
Toegankelijkheid; Kunt u zelfstandig bij openbare en andere gebouwen naar binnen? 
Bruikbaarheid; Dit houdt in dat iedereen gelijkwaardig gebruik moet kunnen maken 
van voorzieningen o.a. toilet en vergaderruimte. 
 
De werkgroep Toegankelijkheid is actief in het bevorderen van de toegankelijkheid  
binnen de gemeente Berkelland op alle terreinen. Het gaat daarbij Om de  
Toegankelijkheid van gebouwen, wegen, straten en overige openbare ruimte, waarbij  
specifieke aandacht is voor mensen met beperkingen. De werkgroep onderzoekt,  
gesignaleerde problemen en bespreekt deze met de gemeentelijke dienst Beheer en  
Onderhoud en/of andere verantwoordelijke instantie(s) en doet voorstellen om de  
problemen op te lossen.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen om gebouwen en infrastructuur. Ook producten,  
diensten, Internet en informatie moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor 
 mensen met een fysieke beperking.  
Het is van belang dat ambtenaren ‘toegankelijkheid’ direct meenemen in de 
ontwikkeling van plannen, de aanleg van straten en bij bouw- of renovatieprojecten.  
 
Vergaderingen 2011. 
In dit jaar vergaderde de werkgroep BTB acht keer, t.w.: 
11 januari, 1 maart, 5 april, 17 mei, 28 juni, 27 september, 11 oktober en 15 
november. 
 
In bespreking c.q. in voorbereiding en uitvoering. 

• Ramsbeekweg Eibergen 

•  Nobelstraat Borculo  

•  Blomsgaarden Eibergen  

• Koolmeesstraat Neede 

•  Bibliotheek Ruurlo  

•  Trottoirs bij Schuurman / Intersport Borculo 

•  Scherm Pizzeria Oudestraat Neede  

•  Oprit / straat t.p.v. RABO bank Eibergen 

•  Volksfeesten Gemeente Berkelland, aanpassingen o.a. ingangen en toiletten 

•  Vrije doorgang op de trottoirs in geheel Berkelland, sommige winkels 
versperren 50% van het trottoir 

•  Artsenpost Neede; aanlag gehandicapten parkeerplaats. 

•  Dorpshuizen Rietmolen en Geesteren 
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Doorlopende projectactiviteiten 2012. 

• Nieuwbouw Andriessenhuis; afhandeling restpunten 

• Aanpassing NS station te Ruurlo. Overleg met betreffende projectambtenaar. 

• Quick Scan winkels te Eibergen 

• Overleg parkeervoorzieningen voor mensen met een beperking nieuwe 
gemeentehuis Borculo - volgens tekening er 1 parkeerplaats ingetekend. In 
het ambtenarenoverleg is toegezegd in 2 parkeergelegenheden te voldoen 
volgens van toepassing zijnde normen. 

 
Contacten gemeente 

• Per week worden we via email geïnformeerd over aanvraag 
bouwvergunningen. Deze informatie voorziening stelt ons in staat om 
vroegtijdig contact op te nemen met de eigenaar c.q. opdrachtgever. 

• Periodiek overleg met de afdeling Beheer en Onderhoud (24 januari, 18 
april, 4 juli en 10 oktober). 

• Indien van toepassing, overleg met de verantwoordelijke wethouder.  
 
 Gemeentelijke gebouwen 
Opgenomen verbeterpunten voor toegankelijkheid van inwoners met een beperking  
( lijst 2009) worden in enkele meerjaren activiteitenplan opgenomen. Uitwerking 
voortgang en planning niet bekend. 
 
Festiviteitenbeleid 
In overleg met de wethouder in de evenementenvergunning de volgende tekst op te 

 nemen; "Evenementen moeten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor  

mensen met een functiebeperking, Bij melding van evenementen of bij het 

aanvragen van  

vergunningen wordt hierop getoetst. Wanneer organisatoren hieraan niet blijken te  

voldoen worden zij hierop gewezen. Wanneer plannen vervolgens niet worden 

bijgesteld, 

 verleent de gemeente Berkelland op geen enkele wijze (financieel of in de vorm van  

verdere dienstverlening) medewerking aan het evenement en worden eventuele  

vergunningen niet verleend". 
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Lopende activiteiten 
De volgende activiteiten zullen worden voortgezet; 
- Meldpuntfunctie; vragen/opmerkingen/klachten, die via het meldpunt en de website 
  binnen komen, worden geïnventariseerd en afgehandeld. 
- Deelname aan diverse klankbordgroepen. 
- Deskundigheidsbevordering van BTB leden middels het volgen seminars en/of  
  cursussen. 
 
Vrijwilligers werven 
De BTB werkgroep heeft eind 2011- i.s.m. de PR commissie GPB - een grote  
wervingsactie opgezet via Radio Berkelland, Courant Tubantia, aanbrengen van 
Posters, 
 Flyers en netwerken. We hopen daar in 2012 onze vruchten te plukken.  
Omdat we zo ‘gemeentebreed’ willen werken, gaat de voorkeur uit naar vrijwilligers 
uit alle dorpskernen. Het streven blijft om de bezetting met een aantal mensen uit te 
breiden, die vooral ook op beleidsmatig terrein zich kunnen inzetten. 
 
Voorlichting. 
BTB verstrekt voorlichting over haar organisatie en activiteiten via: 
- Flyers  
(o.a. te vinden in: bibliotheken, buurthuizen, huisartsen, fysiotherapiepraktijken e.d.) 
- op verzoek telefonisch en /of per e-mail 
- Toegankelijkheid in bouwbesluit, normblad NEN 1814.  
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Commissie scholen 
 
Gastlessen ”Leven met een beperking”.  
 
Doelstelling  
Wij vinden het belangrijk om te vertellen over mensen die moeten leven met een 
beperking. Er bestaan hardnekkige vooroordelen over deze mensen. Om dit te 
kunnen veranderen is het belangrijk om aan de kinderen uit te leggen dat mensen 
met een beperking net zo gewoon zijn als jezelf.  
De vrijwilligers van deze commissie hebben zich ingespannen om dit jaar een 
goede les neer te zetten. De lessen werden enorm gewaardeerd. 
 Vooral de meerwaarde van een gastdocent die zelf een beperking heeft en in 
gesprek gaat met de leerlingen leidde tot meer begrip en respect.  
De ideeën die aangegeven werden voor verbetering door leerkrachten en leerlingen 
werden in het programma opgenomen.  
Hiervoor werd een Tiptop formulier  
ontwikkeld en geïntroduceerd. Leerkrachten 
willen hun leerlingen vaak meegeven dat 
iedereen anders kan zijn en dat daar begrip 
en acceptatie bij hoort. Dit sluit naadloos 
aan bij onze doelstelling.  
 
Aantal scholen. 
In het schooljaar 2011 zijn er in Berkelland 
13 lessen gegeven aan leerlingen van het 
basisonderwijs. De lessen werden vooral 
gegeven aan de bovenbouw groepen  
6, 7 en 8.  
  
Aantal vrijwilligers 
De groep heeft versterking gekregen van 2 personen en bestaat nu uit 5 dames en 4 
heren. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Zij worden ingewerkt als 
gastdocent of verrichten ondersteunende diensten.  
Werkbijeenkomsten 
Er zijn 5 werkbijeenkomsten geweest. Hierin werd het programma besproken, 
bijgeschaafd en afgestemd op de omstandigheden in iedere school. De indelingen 
werden gemaakt en verdeeld over de gastdocenten. Spelmateriaal werd besproken 
en ook nieuwe spellen werden ontworpen. 
  
Contacten 
In 2011 werd er contact gelegd met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind (NSGK). Onze groep is opgenomen in de landelijke lijst van gastdocenten.  
Deze is te vinden op www.gastlesseninfo.  
 
Financiën 
Dit jaar zijn we begonnen met het vragen van een bijdrage van 25 euro per les.  
Men heeft begrip voor deze kosten. Voorlopig is deze bijdrage nog voldoende om de 
kosten die wij maken te financieren. 
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Materialen 
Deze worden verzorgd door de werkgroep. Via de maatschappelijke stage is er 
praktische hulp voor het onderhoud van de rolstoelen.  
 
Communicatie 
Gedurende dit jaar hebben we ook een eerste aanzet gemaakt om meer digitaal te 
communiceren. We zullen dit in 2012 nog meer gaan doen en verwachten hierdoor 
efficiënter te kunnen plannen.  
 
Tot slot. 
Om tot een blijvend effect te komen is het van belang dat de lessen herhaald 
worden. Ze kunnen ingebed worden in het schoolprogramma.  
Om deze reden gaan we de scholen nu eerder benaderen en zijn de digitale 
mogelijkheden op de website van het GPB uitgebreid.  
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Commissie WMO. 
 
De commissie heeft op zich genomen om uitvoering door de gemeente van De Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met kritische ogen te volgen en waar 
mogelijk door advies deze te beïnvloeden. 
 
Door het vertegenwoordigen in de Wmo-raad is dit op gedegen wijze gedaan. 
Echter in juni van dit jaar is deze adviesraad opgeheven in het kader van een 
gemeentelijk politiek coalitieakkoord om een toekomstige welzijnsraad te formeren. 
Tevens heeft de gemeente het convenant dat zij had met het GPB eenzijdig 
beëindigd. Dit heeft onzerzijds geleid tot een protest tijdens de behandeling door de 
gemeenteraad. 
 
Door het voornemen om deze raad alleen maar op strategisch niveau advies te laten 
uitbrengen ziet het GehandicaptenPlatform deze adviesraad zich niet echt bezig 
houden met de problemen van de afzonderlijke burger in het kader van de Wmo.  
Ziet zij deze adviesraad eerder als een drempel in overleg met B&W.  
Dit betekend dat toekomstig de invloed van het GPB op de uitvoering in het kader 
van de Wmo zich zal moeten richten op het informeren en adviseren van de 
gemeenteraad m.b.t. beïnvloeding op de uitvoering door de gemeente. 
 
Met het oog op de nieuwe verordening Wmo 2012 is er een zwart gat ontstaan in 
overleg/inspraak en wel doordat de Wmo-raad is opgeheven, de nieuwe welzijnsraad 
er nog niet is en het GPB niet wordt geïnformeerd. Op deze manier zal volgend jaar 
het inzien en kunnen reageren wellicht alleen maar in een wettelijke inspraak termijn 
mogelijk zijn. 
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De Commissie Vervoer 
 
De commissie vervoer bestaat ook in 2011 uit twee leden, te weten Lidy van de 
Water en Ans ten Harkel. 
 
In 2011 zijn aan de volgende zaken aandacht besteed: 
 

• De conclusies van de bijeenkomst van 30 november 2010 worden meegenomen 
naar de gemeente met het advies meer controle uit te oefenen op het contract met 
Harting Bank. 

• Per 1 maart is er een nieuwe oproepbus operationeel in het gebied van de 
voormalige gemeente Neede. 

• Ans ten Harkel en Lidy v.d. Water zijn naar een bijeenkomst geweest met als 
onderwerp: OV met WMO indicatie. Er is door een persoon geprobeerd met 
scootmobiel in de bus te komen.  

• Erin was een minder groot probleem als eruit komen. Dit vergde veel 
stuurmanskunst. Aan de toegankelijkheid van stations en opstapplaatsen wordt 
hard gewerkt. In 2012 moet de toegankelijkheid zo goed als gereed zijn. 

• Ans heeft een student van de Hogeschool Windesheim in Zwolle bereid gevonden 
om onderzoek naar het leerlingenvervoer te doen. 

• Ze gaat een inventarisatie maken van de knelpunten. Aan het onderzoek doen de 
Leeuwerikschool, school voor zeer moeilijk lerende kinderen, en de Diekmaat 
school een school voor moeilijk lerende kinderen, uit Neede mee.  

• In het voorjaar van 2012 wordt het onderzoek afgerond. 
 
De gebruikersgroep. 
 
Namens de commissie vervoer bezoekt Ans de bijeenkomsten van de 
gebruikersgroep van de Regiotaxi Gelderland. 
Ans heeft deelgenomen aan een excursie naar het provinciehuis in Arnhem bij de 
afdelingklachten telefoon. 
Ans heeft zich bezig gehouden met het probleem, gemeld door Erno van de Heuvel. 
10 kinderen werden door 10 taxi’s gebracht bij de maandag avond club.  
Helaas kan dit probleem niet worden verholpen omdat bij bedoelde rit vaak door de 
verschillende aanvragers verschillende tijden gebruikt worden. 
 
Er zijn vier bijeenkomsten geweest in 2011. 
De volgende punten kwamen aan de orde: 

De provincie en de gemeenten hebben dit jaar besloten om de samenwerking met 
regiotaxi Gelderland voort te zetten. 
De uitgangspunten zijn: duurzaamheid, toegankelijkheid, bezuinigingen en de 
klachtenafhandeling. 

 
* Yvonne van Geel van het Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar 
Vervoer. (ROCOV) heeft op 20 april een presentatie over het ROCOV gegeven. 
Een sterkte/zwakte analyse heeft uitgewezen, dat de tevredenheid over stiptheid en 
om rijtijd op 95% staat en dat er een dalende lijn is van het aantal klachten. 
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Commissie PR  
 
De commissie PR verzorgt de publiciteit/persberichten voor het bestuur, de 
commissies en de werkgroepen die bijeenkomsten organiseren. Tevens is zij 
aanwezig bij evenementen.  
Wederom is de commissie PR ook dit jaar weer bezig geweest met het werven van 
vrijwilligers voor de verschillende functies binnen het Gehandicapten Platform. En 
met succes!!! 
De commissie zorgt ook voor het actueel houden van gegevens over het GPB. 
Omdat het Gehandicapten Platform Berkelland in dit jaar een Stichting gaat worden 
heeft er geen vernieuwing van de flyers van het platform. Verder is de flyer van het 
platform nog actueel. 
 
De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website: Vorig jaar is 
er een begin gemaakt aan een nieuwe vormgeving van de website, 
www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl, van het platform. Dit jaar is de nieuwe 
website de lucht in gegaan. Een website die meer mogelijkheden heeft voor de 
verschillende commissies. We hebben via het Vrijwilligers Informatie Punt een 
vrijwilliger gevonden die onze website de huidige vorm heeft geven en deze ook 
beheerd.  
 
Verder heeft de commissie zich bezig gehouden met het alert reageren op actuele 
zaken . 
De brieven die we vorig jaar naar de gemeente hebben geschreven over de sluiting 
van de pluspunten en de ongewilde cumulatie van eigen bijdragen bij een PGB voor 
Wmo en AWBZ hebben gesprekken opgeleverd met de verantwoordelijke 
beleidsmedewerkers van de gemeenten. 

 
Begin juni heeft het bestuur een 
interview  gehad met Dagblad 
Tubantia over het eenzijdig 
opzeggen van het convenant door 
de gemeente en de stopzetting 
van de gemeentelijke subsidie. Dit 
heeft een groot artikel met foto 
opgeleverd in de krant. 
 
De PR-commissie heeft een 
publiciteitscampagne voor de 
BTB-commissie opgezet voor het 
zoeken van vrijwilligers. 
 

Half december hebben alle vrijwilligers van het platform deel kunnen nemen aan een 
vrijwilligersbindings-/saamhorigheidsdag. Dit om de vrijwilligers in de verschillende 
commissies van het gehandicaptenplatform met elkaar in contact te brengen en te 
bedanken voor het vele werk dat verzet is het afgelopen jaar. Daarnaast om 
gedemotiveerde vrijwilligers een hart onder de riem te steken, omdat zij opkomen 
voor de burgers van Berkelland en zich niet gehoord voelen door de ambtenaren van 
de Gemeente Eibergen. 
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Financieel overzicht 2011  
 

 

Omschrijving begroting 2011 werkelijke uitgaven 2011 
Vergaderingen 900,00 415,03 

Reiskosten 500,00 0,00 

Bestuur en commissies 400,00 415,03 

 

Bureaukosten 1.475,00 1.024,65 

Declaraties (bestuurs)leden 725,00 418,00 

Doorberekende organisatiekosten Betula 250,00 250,00 

Kopieerkosten 150,00 0,00 

Abonnementen(vakliteratuur) 100,00 160,35 

Bureaukosten (organisatie) 250,00 164,40 

Deskundigheidsbevordering 0,00  31,90 

 

Aktiviteiten 1.275,00 831,38 

Bijeenkomsten met achterban 375,00 519,40 

BTB-commissie 250,00 116,09 

ScholenProject 250,00 195,89 

Jaarverslag 150,00 0,00 

Commissie Vervoer 150,00 0,00 

PR-commissie (55+ beurs) 0,00 0,00 

Website 

 

Representatie 150,00 251,79 

Vrijwilligers 150,00 251,79 

 

Saldo 31-12-2011  1.277,15 

 

Totaal kosten 3.800,00 3.800,00 
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Vrijwilligers  
 
Op 31 december waren volgende vrijwilligers actief in de commissies van het GPB: 
 
 
Bestuur 
Dhr. Cor Dekker Eibergen Voorzitter 
Dhr. Martin Louwers Eibergen Secretaris 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen Penningmeester 
Dhr. Wim Jansen Borculo 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen 
Mvr. Ans ten Harkel -klein Bruinink Eibergen 
Mvr. Betsie Wijna Neede 
 
BTB 
Dhr. Wim Jansen Borculo Voorzitter  
Dhr. Arie van Ommeren Eibergen Secretaris 
Dhr. Antoon van der Velde Eibergen  
Dhr. Bernard Kormelink Eibergen  
Dhr. Huub Ras Eibergen  
Dhr. Henk Jansen Neede  
Dhr. Rudie van de Esschert Geesteren Adviseur 
 
Scholen 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen Voorzitter 
Dhr. Ivy Vriezen Beltrum 
Dhr. Koos Sluiter Eibergen 
Dhr. Harry Bruil Eibergen 
Mvr. Wil Hummel Eibergen 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
Mvr. Elisa Hermes Eibergen 
Dhr. Wim Jansen Borculo 
Mvr. Roelie Wessels Eibergen 
 
WMO 
Dhr. Cor Dekker Eibergen Voorzitter 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen 
 
Vervoer 
Mvr. Ans ten Harkel-Klein Bruinink Eibergen Voorzitter 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
 
PR 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen  Voorzitter 
Dhr. Cor Dekker Eibergen 
Dhr. Gerrit Jonge Poerink Eibergen Websitebeheer 
 
 


