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Bereikbaarheid van de Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) 
 
Postadres: 
Gehandicapten Platform Berkelland, 
Kerkstraat 30, 
7151 BW Eibergen. 
 
E-mail: gpb@gehandicaptenplatform-berkelland.nl  
 
Internet: www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl 
 
Telefoon contactpersoon: 0545-473571 
 

mailto:gpb@gehandicaptenplatform-berkelland.nl
http://www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl/
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Jaarverslag 2013 
 
Inleiding: 
 
De overheid heeft verschillende wetten en regels gemaakt zodat mensen met een 
beperking zoveel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen.  
Daarnaast is deze overheid bezig de regelgeving van haar verantwoordelijke zorg te 
decentraliseren (transities) naar gemeentelijk niveau. 
Door verschraling van toekenning in verband met de beschikbare financiën en het 
inzicht over die zorg bij de verschillende gemeentes neemt ons inziens het aantal 
mensen met een beperking dat in de samenleving meedoet, af in plaats van toe.  
 
Zo blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer 
te reizen of zijn gebouwen nog steeds ontoegankelijk. 
Daarnaast wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk, de samenleving doorlopend 
geconfronteerd met de experimenten in de zorg over welke hulp, wanneer en hoe 
kan het goedkoper.  
 
Of het nu gaat om een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking, het Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) probeert op te komen voor 
zaken die van belang zijn op de kwaliteit van leven 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 over en met welke 
activiteiten zij invloed hebben uitgeoefend op de kwaliteit van leven voor mensen 
met beperkingen in Berkelland. 
 
Het bestuur: 
 
De samenstelling van het bestuur bestond in 2013 uit: een voorzitter, 
penningmeester, secretaris en de voorzitters van de verschillende commissies. 
Het bestuur vergaderde in 2013 negen keer om praktische- en financiële  redenen in 
het Kulturhus ‘t Spieker in Eibergen. 
Tijdens deze vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde en 
informeren de commissievoorzitters elkaar over het doen en laten binnen hun 
commissie. Ook komt de actuele stand van “onze” financiën aan bod. 
Verder wordt er regelmatig overlegd met ambtenaren en instanties.  
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Zo is er:  
Op 8 januari 2013 samenspraak geweest tussen een afvaardiging van het bestuur, 
de welzijnsraad en beleidsambtenaren inzake het innemen van de regiotaxi-
vervoerspassen en de eventuele alternatieven hiervoor. 
Hierbij heeft het Platform afgesproken door middel van inloop middagen de regiotaxi 
te promoten in de vier grotere kernen van Berkelland 
Op 6 februari informeel overleg geweest met de regiovertegenwoordiger van 
Zorgbelang Gelderland. 
Op 26 februari, ingesproken in de Gemeenteraad i.v.m. het intrekken van de Wmo-
vervoerspas van mensen die de pas weinig gebruiken. 
Op 21 maart en 17 oktober is een afvaardiging aanwezig geweest bij de 
themabijeenkomst van het Achterhoeks netwerk over Informele Zorg en 
Burgerinitiatieven in de Zorg. 
Op 27 juni wederom overlegt met de beleidsambtenaar over alternatieven met 
betrekking tot de toewijzing van pasjes voor de regiotaxi. 
Op 1 juli is er een afvaardiging geweest naar een bijeenkomst in Lichtenvoorde over 
de decentralisatie Awbz/Wmo. 
Op 24 juli en de vervolg datums, heeft een afvaardiging van het Platform zich 
ingespannen bij het opstellen van conceptplannen voor Wmo-kernteams in 
Berkelland. 
Zijn contacten geweest richting Welzijnsraad en Senioren Platform en andere 
initiatiefnemers met betrekking tot onze samenleving. 
Op 18 oktober samenspraak geweest met de secretaris van de Welzijnsraad met 
betrekking tot misverstanden en onduidelijkheden in onze samenwerking met deze 
raad. 
Op 11 december heeft een bestuurslid het huiskamergesprek over de “Voormekaar-
teams” bezocht. 
Verschillende bestuursleden hebben informatieve bijeenkomsten en workshops  
bijgewoond van Club Vooruit, o.a. over bezuiniging en sponsoring. 
Is er gewerkt in het kader van onze ANBI-toekenning aan het produceren van een 
meerjarig beleidsplan. 
 
 
Dagelijks Bestuur (DB): 
 
Deze bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. 
Als voorbereiding op de vergaderingen heeft het DB in de week voorafgaande aan de 
bestuurvergaderingen persoonlijk- of via e-mail overleg.  
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Commissie BTB: 
 
Onder BTB wordt verstaan: 
Bereikbaarheid:  Kunt u in de gemeente Berkelland komen waar u naar toe wilt? 
Toegangkelijlheid:  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 commissie BTB zet zich in voor een BTB-beleid ten behoeve van mensen met een 
beperking in de gemeente Berkelland. 
 
Werkgroep Toegankelijkheid. 
 
Inleiding: 
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. Daarbij 
is speciaal aandacht voor mensen met beperkingen. De werkgroep onderzoekt 
gesignaleerde problemen en bespreekt deze met de gemeentelijke dienst Beheer en 
Onderhoud en/of andere verantwoordelijke instanties en doet voorstellen om de 
problemen op te lossen. Toegankelijkheid gaat niet allen om gebouwen en 
infrastructuur. 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 
en aanleg van straten en bij bouw -of renovatieprojecten. 
 
Samenstelling: 
In 2013 bestond de werkroep BTB uit de 8 leden. 
Halfweg 2013 heeft de heer van Ommeren de BTB werkgroep verlaten. Hij is 
opgevolgd door de heer M. Louwers. Deze zal ook de secretariaatswerkzaamheden 
op zich nemen. 
 
Vergaderingen 2013. 
In 2013 vergaderde de commissie BTB acht keer en wel op: 
23 januari; 08 maart; 15 mei; 27 juni; 08 augustus; 26 september; 28 oktober en 
28 november. 
 
Afgehandelde projecten. 
Parkeervakken bij het gemeentehuis in Borculo; Op en afritten in de Wilhelminastraat 
in Neede. De balie van het gemeentehuis. Het straatwerk bij de brug op de Maat in 
Eibergen. Schampblokken aan de Beltrumseweg in Eibergen werden wit gemaakt. 
Aanduiding op- en afritten op de Brink in Eibergen werden wit gemaakt. De oprit 
naar de Huve is rolstoelvriendelijk gemaakt. De oprit bij de Rabobank in Eibergen. De 
ingangsdeur van de bibliotheek in Ruurlo. De brug over de spoorbaan in Ruurlo.. 
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Niet afgehandelde projecten. 
Diverse gebouwen in Berkelland. Buspleinen in Borculo en Neede. De op– en afritten 
van de Koppeldijk in Borculo. Op- en afrit bij Veemarktbrug in Borculo. 
Parkeervakken bij de Hema in Borculo. Het afschot van het trottoir in de Prins 
Hendrikstraat in Borculo. Stoep/trottoir aan de Blomsgaarden in Eibergen. Problemen 
voor leerlingen van de Leeuwerikschool in Neede om het dorp in te gaan. 
 
Contacten met gemeente. 
Per week is er e-mailverkeer met de gemeente over bouwvergunningen. Omdat dit 
reeds in een vroeg stadium plaats heeft kan de werkgroep BTB contact leggen met 
de eigenaar of opdrachtgever. 
In 2013 is er op de volgende data overleg geweest met de gemeente: 
11 januari; 30 januari 04 april; 08 april; 31 mei; 10 juni; 19 juni; 26 juni; 27 juni; 03 
juli; 23 augustus; 23 september; 24 september; 04 november en 12 december.   
 
Continuïteitsactiviteiten. 
De BTB-commissie houdt een meldpuntfunctie voor vragen, opmerkingen of klachten 
die binnenkomen. Dit kan tegenwoordig ook via de website van het GPB.  
Verder blijven wij deelnemen aan klankbordgroepen en zorgen wij ervoor dat de 
deskundigheid van de leden van de BTB-commissie op peil blijft door het volgen van 
cursussen. 
 
Vrijwilligers werven. 
De commissie BTB blijft zich inzetten om vrijwilligers te werven. Dit heeft plaats via 
krant, flyers of het netwerk..Omdat wij gemeentebreed willen werken is het streven 
om uit alle dorpskernen vrijwilligers te werven. 
 
Voorlichting. 
De BTB-commissie verstrekt voorlichting over haar werkzaamheden via flyers die op 
diverse plaatsen in de gemeente aanwezig zijn. Daarnaast via de afdeling bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente Berkelland. Ook wordt voorlichting gegeven 
wanneer via telefoon of e-mail een verzoek daartoe binnenkomt. 
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Commissie Scholen: 
 
Doelstelling. 
De commissie stelt zich tot doel om op de basisscholen in Berkelland lessen te geven 
rondom het thema leven met een beperking. Met deze lessen wil de commissie meer 
begrip ontwikkelen voor mensen die leven met een handicap. 
 
Vrijwilligers. 
Voor de uitvoering van de lessen zijn negen vrijwilligers betrokken. Zij geven de 
gastlessen. 
Twee vrijwilligers zijn betrokken bij de administratieve ondersteuning. 
Dit betekent dat zij de scholen jaarlijks informeren over de mogelijkheden om een 
gastles binnen hun school te organiseren, de afspraken met de scholen in een 
schema verwerken en de vrijwilligers passend in dit schema te plaatsen. 
In 2013 zijn er 4 bijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten wordt het 
programma besproken en worden nieuwe onderdelen uitgetest, en worden de lessen 
geëvalueerd. 
 
Kwaliteit. 
Door middel van een zogenaamd tip-topformlier geven scholen hun mening. 
Zij kunnen hierop ook de verbeterpunten aangeven. Deze worden dan in het 
lesprogramma opgenomen. De tip-topformulieren geven ook een aanwijzing welke 
onderdelen bijzonder gewaardeerd worden. Wij zijn attent op nieuwe ontwikkelingen. 
Hebben contact met de NSGK [ Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind ] 
Ook staat onze groep op de landelijke lijst voor gastdocenten. Wij hebben in het 
programma speciale aandacht voor het pesten verwerkt.  
Daarnaast hebben nu alle gastdocenten een eigen UBS stik met het programma.  
 
De Gastlessen. 
Gedurende het jaar 2013 zijn er 10 gastlessen gegeven. Met deze lessen hebben wij 
280 leerlingen bereikt. Kinderen en leerkrachten waarderen ons programma. Zij 
bevestigen dat wij door het geven van deze lessen bijdragen aan meer kennis en een 
beter begrip voor het leven met een beperking.  
 
Materialen. 
De materialen die in de les gebruikt worden, dienen te worden onderhouden. Vooral 
de rolstoelen, die oud en niet veilig zijn waren aan vervanging toe. Door de 
gewonnen waarderingsprijs 2012 van het Coöperatiefonds van de RABOBANK 
hebben wij in 2013 elf nieuwe rolstoelen gekocht en in gebruik genomen.  
 
Financiën. 
Het project ontvangt geen gemeentelijke subsidie meer. Om deze reden zijn we 
begonnen om een kleine bijdrage te vragen. Dit is 25 euro per les. Om het project in 
stand te houden was dit noodzakelijk en zal ook voor 2014 nodig zijn. 
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 Commissie Wmo. 
 
Deze commissie van het GehandicaptenPlatform Berkelland (GPB) heeft het 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. 
 
Dit jaar is gebruikt om misstanden in communicatie met de welzijnsraad te 
verwijderen. Dit is gebeurd tijdens gesprekken met de secretaris van de welzijnsraad 
Berkelland waarbij uitgelegd is waardoor deze zijn ontstaan.  
 
De beperkingen in het collectieve regiovervoer (regiotaxi) heeft onze aandacht. 
Hierover hebben we contact gehad met zowel de welzijnsraad als met 
beleidsambtenaren van de gemeente, zie ook verslag van de Commissie Vervoer. 
 
Het GPB heeft samen met de Seniorenraad, LCO’s  (Lokale Commissie Ouderen), 
Careaz, Livio, de Lichtenvoorde, Zozijn meegedacht over de mogelijkheid voor 
doorontwikkeling van de Voormekaar-teams. 
Met als doel, alle zorgorganisaties te betrekken bij de doorontwikkeling van de 
Voormekaar-teams. Helaas heeft de gemeente Berkelland gekozen voor slechts één 
aanbieder, nl. Sensire. En niet voor een samenwerking van alle zorgaanbieders. 
 
In 2013 zijn er twee pilotprojecten in de gemeente Berkelland gestart als voorloper 
van de op  handenzijnde transitie van de AWBZ van het Rijk naar de Gemeente, 
decentralisatie genoemd. 
De pilots heten de “Voormekaar-teams”, te beginnen in 2013 in Beltrum en Ruurlo. 
Met de bedoeling dat als deze projecten goed lopen dit ergens in 2014 over heel 
Berkelland de Voormekaar-teams zullen gaan werken. 
In november en december 2013 hebben in alle grote en kleine kernen (in totaal 11) 
huiskamergesprekken plaatsgevonden, met als doel: Het halen en brengen van 
informatie,  
het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen en het luisteren naar wensen en 
behoeften van inwoners waarop de gemeente kan anticiperen bij het inrichten van 
de Voormekaar-teams. 
 
Het GPB is ook bij het huiskamergesprek in Eibergen geweest. Het is duidelijk dat dit 
een grote bezuinigingsronde is van zowel het rijk als de gemeente. Er moet meer 
een beroep gedaan worden op mantelzorgers, buren en vrijwilligers en minder op 
professionals, alleen daar waar dit echt noodzakelijk is. Er zit een grens aan 
mantelzorg of vrijwilligerswerk. 
Er is nog heel veel onduidelijk zowel bij inwoners als bij de professionals.  In mei  
2014 wil men starten om in alle kernen met de Voormekaar-teams te starten, ieder 
met een eigen budget. In alle huiskamergesprekken werd het duidelijk dat de 
inwoners het belangrijk vonden om keuzevrijheid te hebben, zodat men zelf kan 
kiezen voor welke zorgorganisatie je de professionele hulp wil krijgen, en dit niet 
alleen bij Sensire zou komen te liggen. Er is gesproken over het behoudt van PGB’s 
en regels over de privacy.  
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Hier moet nog beleid voor worden gemaakt. Ook is niet helemaal duidelijk dat als het 
budget van een Voormekaar-team op is, hoe de financiering dan gaat lopen. Ook 
hierin is nog veel onduidelijkheid. Of het lukt om dit alles in de eerste helft van 2014 
geregeld te krijgen is volgens het GPB nog maar de vraag. 
 
Het GPB is voor keuzevrijheid van de burgers in de gemeente Berkelland. 
 
 
 
 
 
 
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 en zorgt zij voor het actueel houden van 
gegevens in de folder van het Platform en de verspreiding hiervan bij de huisartsen, 
fysiopraktijken e.d.  
De commissie PR heeft de publiciteit verzorgd in kranten en op radio Berkelland FM 
voor de informatie- en demonstratiedagen van de Regiotaxi in de vier grote kernen 
van Berkelland en voor de toertocht voor scootmobielen in Ruurlo. 
 
De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website: 
www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl. De commissies zijn zelf verantwoordelijk 
voor de informatie op de betreffende webpagina. Wijzingen worden zo spoedig 
mogelijk doorgegeven aan Gerrit Jonge Poerink onze websitebeheerder die dan ook 
in staat is om zelfs vanaf zijn vakantie adres ergens in Afrika de gegevens te wijzigen 
of bij te werken. 
 
Ieder jaar wordt er voor de vrijwilligers van het Platform een vrijwilligersbindings / 
saamhorigheidsdag georganiseerd. Dit om de vele vrijwilligers binnen de 
verschillende onderdelen van het Gehandicapten Platform met elkaar in contact te 
brengen en te bedanken voor het vele werk dat zij verzet hebben het afgelopen jaar 
voor het Gehandicapten Platform Berkelland. Daarnaast om gedemotiveerde 
vrijwilligers een hart onder de riem te steken, omdat zij opkomen voor de burgers 
van Berkelland en zich niet altijd gehoord voelen door de ambtenaren van de 
Gemeente Eibergen. Dit verslagjaar is er gekozen om dit niet in december te doen, 
i.v.m. de vele feestdagen, maar te verplaatsen naar januari 2014. 

http://www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl/
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Commissie Vervoer: 
 
In dit verslagjaar bestaat de commissie maar uit één persoon. Veel werk van de 
commissie vervoer is in dit verslagjaar gedaan door een aantal wisselende 
bestuursleden, omdat deze commissie op zoek is naar leden die zich in willen zetten 
voor het vervoer voor mensen met een beperking. 
2013 was een jaar dat voor de commissie vervoer helemaal stond in het teken van 
de Regiotaxi. 
 
Eind 2012 kregen van de 2200 pasjeshouders, 1100 pasjeshouders te horen dat zij 
niet meer met de Regiotaxi konden reizen voor het goedkope tarief. Dit omdat zij te 
weinig tot geen gebruik maakten van de regiotaxi. Alle 2200 pasjeshouders in de 
gemeente Berkelland hadden een Wmo-indicatie. 
Het gehandicapten Platform was het hier niet mee eens. Dit omdat het volgens ons 
niet ging om de beperking van de persoon maar om het aantal ritten die werden 
gemaakt.  
Begin 2013 hebben twee bestuursleden van het GPB, en de secretaris van de nieuwe 
Welzijnsraad een gesprek gehad met twee beleidsambtenaren (Wmo en Vervoer) 
van de gemeente over de regiotaxi. Duidelijk was dat de gemeente hiervoor had 
gekozen en dit het toekomstige beleid is, tevens wordt er een beperking opgeworpen 
door de overige pasjeshouders te verplichten om minimaal 52 ritten te maken met de 
regiotaxi in het jaar om hun Wmo-vervoerspas te kunnen behouden. Het GPB heeft 
duidelijk aangegeven dat wij het hier niet mee eens zijn. 
Ook heeft de voorzitter van de commissie vervoer ingesproken in de gemeenteraad 
van februari, om nogmaals duidelijk te maken wat ons standpunt hierin is.  
Helaas heeft dit geen uitwerking gehad op de gemeenteraadsleden. 
De perikelen rond de bezuinigingen rond de regiotaxi in Berkelland heeft de 
Platformleden het hele jaar beziggehouden. Het Platform vindt het onredelijk dat er 
zoveel pasjes zijn ingenomen, dit omdat mensen een andere mogelijkheid hebben 
gezocht om te reizen en daardoor weinig of geen gebruik hebben gemaakt en een 
pas hebben voor als er geen mogelijkheid is om zich op een andere manier te laten 
vervoeren. Dit past overigens geheel in de implantatie van de Wmo, eigen 
verantwoordelijkheid nemen en zoeken naar andere mogelijkheden en gebruik 
maken van je eigen netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers. Het nadeel is dan wel 
dat je geen Wmo vervoerspasje meer krijgt. 
Het Platform heeft een idee naar voren gebracht om, de mensen die geen pasje 
meer hebben de aanmaakkosten van een pasje zelf te laten betalen. Geen pasje 
betekent reizen met de regiotaxi voor het OV-tarief van € 2,00 per zone i.p.v. het 
goedkope Wmo-tarief van € 0,65 per zone. 
Hier moet wel bij vermeld worden dat het Platform tegen het intrekken van de Wmo-
vervoerspas is. Nergens in Gelderland heeft zo’n grote verandering (bezuiniging) 
plaats gehad als in de Gemeente Berkelland.  
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In mei en juni heeft het gehandicapten Platform 4 informatie- en 
demonstratiemiddagen georganiseerd, in Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede, over 
de regiotaxi. Hierbij heeft een medewerker van de vervoerder Willemsen de Koning 
zijn medewerking verleend met een lage instap bus. In totaal zijn er ong. 75 
personen geweest om zich te laten informeren en om de instap van de bus uit te 
proberen. 
Begin juli is de jaarlijkse toertocht voor scootmobielen georganiseerd in Ruurlo. 
11 personen hebben hier aan deelgenomen en het was een goed georganiseerde 
tocht, met een stop op Wijngoed Kranenburg, waar we heel vriendelijk een uitleg 
hebben gekregen over het maken van wijn en hoe dit proces verloopt en hoe er een 
soort coöperatie is gekomen in de Achterhoek voor het produceren en verkopen van 
wijn. Ook dit jaar was het weer een goed georganiseerde tocht. Met dank aan Harry 
en Cor. 
 
Lidy van de Water heeft vorig jaar i.p.v. Ans ten Harkel zitting genomen in het 
Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek voorheen Gebruikersgroep Regiotaxi 
Achterhoek. In 2013 zijn er 4 vergaderingen geweest van dit panel. In 2013 kwam er 
een nieuwe vervoerder, Willemsen de Koning, een nieuw beter uitgerust callcenter, 
toegankelijke bussen met lagere instap, splinternieuwe bussen die op schonere 
brandstof rijden. Ook worden de reizigers beter geïnformeerd door o.a. een 
beeldscherm in bijna alle bussen en de mogelijkheid om op rekening te reizen. 
Bij de overgang van de nieuwe vervoerder waren er de opstartproblemen, maar je 
zag in de loop van het jaar de klachten van passagiers afnemen.  
Afgesproken is dat de leden van het Reizigerspanel gaan functioneren als scout en 
een rapport uitbrengen over hun gemaakte reis. Een belangrijk steeds terugkomend 
punt is de veiligheid, met name het vastzetten door de chauffeur van de rolstoelen 
en de houding van de chauffeur naar zijn/haar passagiers. 
Op 9 oktober is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van alle Reizigerspanels in 
Gelderland in het Provinciehuis in Arnhem, met als onderwerp Veiligheid. Een bureau 
dat ook de trainingen voor de chauffeurs van de vervoerder verzorgd heeft de 
presentatie van deze dag gedaan. 
Een hele zinvolle bijeenkomst, waar de veiligheid van de passagiers voorop staat. 
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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 
 
BTB 
Dhr. Wim Jansen Borculo Voorzitter  
Dhr. Martin Louwers Eibergen Secretaris 
Dhr. Rudi van de Esschert Geesteren Adviseur 
Dhr. Henry Hennink  Borculo  
Dhr. Henk Jansen Neede 
Dhr. Bernard Kormelink  Eibergen 
Dhr. Huib Ras  Eibergen 
Dhr. Antoon van der Velde  Eibergen 
 
Scholen 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen Voorzitter 
Dhr. Harrie Bruil Eibergen 
Mvr. Elisa Hermus Eibergen 
Mvr. Wil Hummel Eibergen 
Dhr. Wim Jansen Borculo 
Dhr. Martin Louwers Eibergen 
Dhr. Koos  Sluiter Eibergen 
Dhr. Ivy Vriezen Eibergen 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
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