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Voorwoord

Het jaar 2010 was voor RoGeP een druk jaar. U kunt hier meer over
lezen in dit jaarverslag.
De in 2009 aangeschafte scootmobielbaan werd in 2010 al goed gebruikt, zeker bij het
Roosendaals Treffen. Hier hebben die zondag velen kunnen ervaren hoe het is als je bent
aangewezen te moeten rijden met een scootmobiel. En vooral hoe het is de hindernissen
die je tegenkomt verantwoord te kunnen omzeilen. Dit alles doet RoGeP in nauwe
samenwerking met de Rolstoelcentrale.
Het scholenproject is niet meer weg te denken uit de activiteiten die RoGeP doet. De
hoogste klassen van de basisscholen leren spelenderwijs hoe het is om met een beperking
dagelijks te moeten omgaan.
Ook de vertegenwoordigers van het RoGeP in de Seniorenraad en de WMO-raad hebben
de belangen van gehandicapten weer zo goed als het kan behartigd.
Ten slotte heeft de BTB-groep wederom uitstekend werk afgeleverd door vele
winkels/gebouwen te toetsen op toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel of
scootmobiel.
Vermeldenswaard is zeker ook dat we aan het eind van 2010 helaas afscheid moesten
nemen van twee ervaren bestuursleden, te weten de secretaris en vicevoorzitter. Dank
voor jullie vele werk voor RoGeP. Gelukkig hebben we vrij snel weer twee nieuwe mensen
gevonden die hun taken gaan overnemen.
Tot slot dank aan alle vrijwilligers die zich ook in 2010 weer belangeloos ingezet hebben
voor RoGeP. Zonder hun steun zouden vele activiteiten niet kunnen plaatsvinden.
Veel leesplezier met dit jaarverslag 2010.

Jac Roeken
voorzitter
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Werkgroep BTB Verslag over het jaar 2010.
Over de volgende projecten waren of zijn er contacten met de werkgroep BTB.
De parkeergarage Nieuwe Markt te Roosendaal.
Zaterdag 27 september 2008 om 14.30 uur was de opening
van de parkeergarage De afwerking van het paviljoen is nu
ook voltooid en wacht op de ingebruikname, hier kan t.z.t.
ook een toetsing worden gedaan. Op 5 december 2009, is
door de werkgroep BTB van Rogep een bezichtiging en
toetsing gedaan op BTB van het openbaar- invalidentoilet
van de parkeergarage. Van de garage is alleen het
invalidentoilet getoetst, voor de kerstparade van 20
december 2009. Alle overige onderdelen zijn niet
opgenomen zoals de invalidenparkeerplaatsen, liften,
verkeersruimte, gangen portalen, vloerafwerking, trappen, vluchtvoorzieningen enz.
Bevindingen van de toetsing geven aan dat het toilet niet helemaal voldoet aan de eisen.
Afstand voorkant closetpot tot de achterwand bij voorkeur 700 mm. is nu 500 mm. Vrije
ruimte aan tenminste één zijde van de pot minimaal 900 mm. Deze ruimte is ruim
aanwezig, maar door het plaatsen van een toiletpapierhouder kan er nu geen rolstoel
naast de Wc-pot worden geplaatst, om gebruik te maken van het toilet. Advies: De
houder aan de andere zijde te plaatsen. Opklapbare vergrendelbare armsteunen aan
weerszijden van de toiletpot ontbreken. Hoogte bovenzijde wastafel 800 mm. is 870
mm. De vaste spiegel voldoet niet aan de afmetingen. De alarminstallatie dient door
middel van een hoorbaar en zichtbaar signaal over te gaan in een ruimte waar steeds
medewerkers aanwezig zijn. In de controlekamer is het signaal niet te horen of te zien.
Toegankelijkheid Openbaar vervoer / Bushaltes Roosendaal.
In de gemeente Roosendaal zijn de bushaltes voor het stads en streekvervoer aangepast
aan de nieuwe bussen. Zodat in en uitstappen vlotter en beter kan verlopen voor mensen
met rolstoel, kinderwagen en rollator of mensen die wat moeilijk ter been zijn. De
aanpassing maakt dat de stoep ter plaatse op de zelfde hoogte komt liggen als de vloer
van de bus. Op 13 dec. 2009 is in Roosendaal een nieuwe dienstregeling ingegaan voor de
stadsbus. Voor vele mensen een verbetering voor andere een verslechtering. Zo is er een
tijdelijke halte gemaakt aan de Burg. Schneiderlaan die moeilijk bereikbaar is voor mensen
met een beperking. In de Kroeven komt er op door de weekse dagen na 19.00 uur geen bus
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meer die naar het centrum gaat. Op zaterdag is dit na 18.00 uur en op zondag gaat er geen
bus naar het centrum. Rogep heeft ingesproken op de beeldvormende raadsvergadering
om hiervoor aandacht te vragen. Ook zijn er bushaltes nodig bij buurthuizen. Rogep
verwacht een verbetering in de dienstregeling en de uitvoering van de bushaltes.
Nieuw terrassenbeleid.
De gemeente had het plan om voor de Markt terrassen aan te leggen welke ook door
mensen met een beperking kunnen worden gebruikt. In het voorstel is aangegeven om de
terrassen op straatniveau aan te leggen, met een vrije doorgang tussen de terrassen en de
weg. (RoGeP heeft hierover op 7 april 2006 advies uitgebracht). Hiervoor is een
conceptbeleidsnotitie gemaakt welke door het college is vastgesteld. De Markt is
momenteel al veel beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Maar een openbaar
invalidentoilet kan men hier niet vinden. Het plan is nu geheel uitgevoerd en de Markt is
geheel voorzien van nieuwe bestratingen en verdere inrichtingen. In het overleg met de
wethouder op 5 juli is door RoGeP nog bezwaar gemaakt over de aanleg van de verhoogde
terrassen. Kort verslag hiervan: Wat is de reden dat het advies van RoGeP over de
terrassennota geen gevolgen heeft gehad? Een medewerker van programma Binnenstad
geeft aan dat RoGeP reeds in het beginstadium betrokken is bij de totstandkoming van de
terrassennota. RoGeP geeft aan dat er toen nog sprake was van terrassen op straatniveau.
Motivatie hiervoor was dat de oorspronkelijke kelderramen en de plinten en dus de gevels
van de panden dan geheel zichtbaar
zouden blijven en dat de bekabeling en het
leidingwerk makkelijker bereikbaar zou zijn
bij vervanging of reparatie. RoGeP geeft
aan niet meer betrokken te zijn geweest bij
het vernieuwde plan. Echter wordt vanuit
programma Binnenstad aangegeven dat de
RoGeP heeft gezegd dat de hellingbanen,
ook al voldoen ze niet aan de voorwaarden,
een vooruitgang zijn omdat deze tot op
heden onbereikbaar waren voor mensen in een rolstoel. RoGeP wijst op een
aandachtspunt: 4 panden hebben tezamen maar 3 hellingbanen. Dit is volgens de
gemeente maatwerk in overleg met de ondernemers. RoGeP wijst er op dat dit in strijd is
met het Bouwbesluit en het Handboek voor Toegankelijkheid.
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Verzorgingshuis Wouwseweg 21 (verpleging, wonen, kantoor)
gezondheids- en welzijnszorg.
Bouwkosten: E 11.750.000,00, Oppervlakte: 48850 m2, Inhoud: 16500 m3. Architect: EGM
architecten BV, Dordrecht. Opdrachtgeefster: Zrs. Franciscanessen van Mariadal,
Roosendaal. Korte omschrijving van het gebouw: Gebouw voor het verzorgen en verplegen
van mensen met een beperking, handicap of zieken. De nieuwbouw bestaat uit 3 delen,
aan het bestaande gebouw worden verbeteringen aangebracht. Bestaat uit
wooneenheden van 3 of 4 slaapkamers met gezamenlijke woonkamer, en appartementen.
Ontvangstruimte, restaurant, aula, gangen, toiletten, enz. Parkeerkelder voor 70
personenwagens met een aantal invalidenparkeerplaatsen (5). Het plan ziet er goed
doordacht uit en is ruim opgezet. Er is veel aandacht besteedt aan de indeling. Met mooie
binnentuinen. Liften, ruime trappen en verkeersruimten. Er zijn voldoende
invalidenparkeerplaatsen. Bereikbaarheid naar de toegang van het gebouw met rolstoel is
goed uitgewerkt. Ook vanuit de parkeergarage is het gebouw prima te bereiken. Er is van
P.V.I.O., Haaren een brief ontvangen n.a.v. de bouwbrief van RoGeP. Hierin geeft het
Projectbureau aan het gebouw verder uit te werken volgens het Handboek voor
Toegankelijkheid. Momenteel is de eerste fase van dit bouwwerk in gebruik genomen en is
men volop bezig met de bouw van de volgende fase.
Spoorhaven, 1e. Fase Stadsoevers.
Voor gebied rond spoor en haven zijn grootse plannen in de maak. Rogep is bij alle
bijeenkomsten van het platform, over deze plannen aanwezig. 8 september 2005 was de
startbijeenkomst van de Klankbordgroep. 29 juni 2007 was de Planpresentatie Spoorhaven
aan de gemeente raad in het Kellebeek College. De ontwikkelaars van het gebied zijn Rabo
Vastgoed en Proper Stok. In de plannen komen o.a. woningen (gestapeld en
grondgebonden), een Stadskantoor en onderwijsvoorzieningen (ROC en VMBO-school).
Ook wordt voorzien in de aanleg van een kleine jachthaven. In het gebied rondom de Kade
worden woningen, kantoren en horecavoorzieningen gerealiseerd. In de Hal van het
Stadskantoor is een grote maquette van het plan te bezichtigen. 9 juni 2008 was er een
bijeenkomst in het RBC-stadion. Presentatie voorontwerpbestemmingsplan door
adviesbureau RBOI. 7 november 2008 was de ondertekening door de Gemeente
Roosendaal en de marktpartijen Bouwfonds Property Development en Proper-Stok
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Ontwikkelaars van de samenwerkingsovereenkomst voor dit gebied. Er zijn gebouwen van
de gemeentelijke werven gesloopt langs de haven. De haven is voor een deel gedicht. Het
bouwrijpmaken voor het bouwen van het R.O.C. is begonnen.
Voorbereiding van woonservicezones en steunpunten.
Van de 11 geplande zones zijn er op dit moment 6 in ontwikkeling, te weten Kalsdonk,
Kroeven (naar verwachting 2 zones), Kortendijk, Tolberg en Knipplein. Daar de
bijeenkomsten door diverse partijen slecht werden bezocht heeft de Gemeente door een
andere aanpak hopelijk meer succes. Onder de nieuwe naam: Woonvisie zal de gemeente
nu het bouwen aan woningen en wijken en alles wat er mee te maken heeft verder vorm
gaan geven. En de wensen van inwoners neerleggen in een nieuwe woonvisie die in 2008 is
opgesteld. De eerste samenkomst heeft plaats gevonden op 18 januari 2008, RBC Stadion.
Op 24 april 2008 was de presentatie Streefbeelden Woonvisie Roosendaal.
Onderwerp : De Woonvisie Roosendaal 2010-2020, "Thuis in Roosendaal" is kader stellend
en is bepalend voor een aantal noodzakelijke vervolgstappen in de verdere uitwerking en
realisatie van doelstellingen op het gebied van wonen. Het uiteindelijke doel van deze
woonvisie is vorm en inhoud te kunnen geven aan een brede zorg voor wonen, zodat op
een adequate wijze voorzien kan worden in de Roosendaalse woningbehoefte voor een
periode tot 2020. Voorgesteld wordt de Woonvisie Roosendaal 2010-2020 "Thuis in
Roosendaal" vast te stellen.
Dossier status: In de raadsvergadering van 7 oktober is positief besloten en is de woonvisie
door een meerderheid van de Raad goedgekeurd (met 1 amendement).
Inrichtingsplan Molenbeek-Zuidelijke Stadsrand.
Voor het gebied is een inrichtingsplan gemaakt, voor de Gemeente Roosendaal en
Waterschap Brabantse Delta, door Grontmij Nederland bv. Hierbij gaat het vooral om het
waterbeheer van de Watermolenbeek. Ook de ecologische verbindingszone langs
Molenbeek,
verbeteren
recreatieve mogelijkheden, verbeteren Oost-Westfietsverbindingen, verhogen van het veiligheidsgevoel in het park, versterken van de
landschappelijke kwaliteit, meer mogelijkheden voor natuureducatie vanuit het MEC. Voor
mensen met een beperking is ook gedacht door wandelpaden te maken die ook door hen
te gebruiken zijn. De oversteekplek Willem Dreesweg is aangepast voor fietsers en
voetgangers. Er komen tal van zitplekken. Ook komen er enkele visplekken ook
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Voor de kinderen ook met een beperking een
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Natuur/avonturen speeltuin. Het gehele park was eind van het jaar 2007 nagenoeg geheel
ingericht. Er zijn ook nog een nieuwe fietsersbrug en 2 voetgangersbruggen gemaakt.
Vrijdag 26 september 2008, 16.30 uur, was de officiële openingen van de eerste fase van
het park Molenbeek. 7 mei 2008 was de 1e bijeenkomst, de 2e op 10 september 2008 van de
klankbordgroep ecologische- verbindingszones. In het projectenoverzicht groen–waterecologie-landschap volgen nog: Molenbeek-Zuidelijke Stadsrand Fase 2,
Rissebeekcomplex, Elderseturfvaart, EVZ Zonneland, EVZ Kletterwater, Molenbeek fase 3,
Agrarisch Landschapbeheer, Laanbeplantingen, Rozenven fase 2, Landschappelijke
versterking Visdonk-Rozenven, Recreatieve Poort Wouwse Plantage en Watervoerendheid
Staaltjes.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2008-2015.
Dit plan heeft als doel het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer
dat noodzakelijk is voor sociaal-economische activiteiten. Waarbij alle vormen van
verkeershinder zo veel mogelijk worden
beperkt. RoGeP heeft hierbij vooral gekeken
naar de onderdelen, langzaam verkeer,
bereikbaarheid parkeren en duurzaam veilig.
Ook is waardering uitgesproken door RoGeP
waarmee de problematiek voor de mensen
met een beperking in het rapport aan de orde
komen. Er zijn ook vragen ingebracht, over
het aantal invalidenparkeerplaatsen. De
toegang naar Rosada vanaf de bushaltes
Wouwbaan. De toegang naar de bibliotheek via het Emile van Loonpark vanaf de
invalidenparkeerplaatsen (Panneboeter). Verder over de oversteekplaatsen voor
voetgangers. Aansluiting van bestrating naar de toegangsdeuren van de winkels op nieuwe
Markt. De bushaltes. Toegang naar het Museum “Tongerlohuys”, Plan watermolenbeek.
Kruising fiets/voetpad Kapelstraat en Onyxdijk en plan Spoor-Haven.
HOED (Huisartsen Onder Een Dak) en Rode Kruis. Nieuwe naam: “De Riete”
Dit gebouw aan de Gezellelaan 18 in de Kroeven te Roosendaal en gebouwd in opdracht van
Aramis Wonen, onder architectuur van Lammers architectenbureau te ’s-Hertogenbosch. Korte
omschrijving van het gebouw : Opname van het gebouw zonder Rode Kruis verenigingsgebouw
en 1e verdieping Maatschappelijk werk. Huisnummer 18 Huisartsen praktijken L. Decates, Mw V.
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Menting en M. Vriends. 18a Psyshologisch Expertise Centrum. 18b Oefentherapie M.
Costenmiller. 18c Fysiotherapie. 18d Stichting Huisartsen Laboratorium. Regnr. Gemeente
20070545, datum indiening: 10-04-2008, Categorie: bouwvergunning fase 1, Procedure: artikel 19
lid 2 WRO, Bestemmingsplan: 121 “De Kroeven”, Bouwkosten: € 1.400.000, Inhoud 1200 m3. De
opname van het gebouw was op 28 juli 2010. Hierbij is gekeken naar entree, de
invalidenparkeerplaatsen, bewijzering in het gebouw, informatiedragers, de inrichting van de
wachtruimte, baliehoogte, de inrichting en de afwerking van het invalidentoilet met douche, en alle
overige zaken die van belang zijn voor de toegankelijkheid bruikbaarheid en bereikbaarheid van dit
nieuwe gebouw. Adviezen zijn gegeven en doorgegeven aan de opdrachtgeefster.
Recreatie Ludwighove
De ontmoetingsruimte van Ludwighove is op verzoek van de beheerder bezocht en bekeken op
toegankelijkheid. Met behulp van de checklist toegankelijkheid is op 8 september 2010 deze
ruimte gemeten en beschreven. De resultaten met adviesen zijn naar WSG, Geertruidenberg
gezonden. Het gaat o.a. om kleine verbeteringen aan het invalidentoilet. In de hoop dat deze
aanbevelingen in de komende tijd zullen worden aangepakt ter verbetering van de
recreatieruimte.
Gezondheidsplein Kalsdonk Heilig Hartplein Roosendaal
Korte omschrijving van het gebouw : Gezondheidsplein met huisartsen, wijkapotheek,
fysiotherapiepraktijk, maatschappelijk werk Traverse, Thuiszorg West-Brabant met diverse
afdelingen (o.m. het consultatiebureau), een pidicure en het centrum voor jeugd en gezin.
Architect: Kees de Jonge, architectenbureau Rothuizen Van Doorn ’t Hooft. 23 juli is deze
voormalige kerk bezocht op verzoek van de apotheker om vooral te letten op de hellingbaan bij
de toegangsdeur van het gebouw. Onlangs nog stonden hierover artikelen in de plaatselijke
kranten die aangaven dat er problemen waren met het op- en afrijden van de hellingbaan. Er is
hiervoor een zo goed mogelijk advies aangedragen. Onze
contactpersoon : Mw. Drs. C. H. M. van Uem, apotheker, Apotheek Schul
– Vestiging van Apotheek Roosendaal, zal deze problemen opnemen
met de opdrachtgever van dit project. Ook is er nog aandacht gegeven
aan d e volgende onderdelen: De invalidenparkeerplaatsen, de
toegangsdeur. Er zijn 2 liften in het gebouw aanwezig die zijn bekeken.
Ook de de trappen zijn opgenomen in het onderzoek. Van de
toegangsdeuren met een deurdranger is de afstelling gecontroleerd. Of
de informatiedragers goed afleesbaar en compleet zijn. Ook is gelet op
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de baliehoogte. Of de bel op de goede hoogte is aangebracht, en of er verlaagde kapstokken zijn
aangebracht die ook door mensen in een rolstoel gebruikt kunnen worden. Of er ook in alle
wachtruimtes een paar stoelen met armleuningen aanwezig zijn. 22 november is er nog een
bezoek gebracht aan dit gebouw. Hierbij bleek het bordes bij de toegang geheel te zijn aangepast.
Dit bordes is nu ongeveer een halve meter breder gemaakt waarbij ook de leuningen zijn
veranderd. De toegankelijkheid van het gebouw is hierdoor flink beter geworden. De overige zaken
zijn nog niet onder handen genomen b.v. het invalidentoilet en andere punten. De gebruikers van
het gebouw gaan hiervoor nog aandacht vragen bij Aramis, de eigenaar van het gebouw.
Sportpark Vierhoeven
Aan de verschillende verenigingen die hun sportaccommodatie hebben op het sportcomplex is
door RoGeP op 20 oktober een presentatie gegeven over toegankelijkheid van
sportaccommodaties. De bijeenkomst was in de ontmoetingsruimte van Keep Fit. Hierbij waren
uitgenodigd vertegenwoordigers van Voetbalvereniging BSC, schietvereniging Graaf Engelbrecht,
Keep Fit ’70, L Únion Fait la Force, Bekaro, Luchtscouts Seppe, Thor, Het Sportbureau, de
Gemeente Roosendaal en Aleco Sports Vision. Hierbij ging het om de regelgeving voor mensen
met een beperking. Vanaf 2003 geeft het Bouwbesluit bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties
voorzieningen worden getroffen voor mensen met een beperking.
Zodat de gebouwen en de omgeving, douche en toiletten voor ieder
toegankelijk zijn. Men kan dan in aanmerking komen voor het ITS
symbool. Door RoGeP kan worden getoetst en kan het RTS symbool
worden verkregen bij een goede toegankelijkheid van de gebouwen.
Ook zal hierbij worden gekeken naar de Invalidenparkeerplaatsen. De
sanitaire ruimtes worden bekeken op bruikbaarheid, indeling en
maatvoering. Bij glasdeuren zal worden gelet of hier gevaar is om met
je hoofd er tegen aan te lopen en of er stickers aangebracht moeten
worden op ooghoogte. Ook kwamen de mogelijkheden van
subsidieaanvraag ter sprake bij het Fonds voor Gehandicapten. Het
Sportbureau merkt in dit verband op dat men aan stimulering doet
voor mensen met een beperking, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de accommodaties ook
voldoen aan de voorschriften. RoGeP biedt aan alle accommodaties te schouwen, als de uitslag
daarvan bekend is kunnen de clubs zelf bepalen welke actie nodig en of gewenst is. De clubs
melden zich aan. Keep Fit heeft dit inmiddels gedaan voor hun gebouw, hiervan maken ook Aleco
en het Sportbureau Roosendaal gebruik. De toetsing is gedaan en de bevindingen doorgegeven
aan de gebruikers van het gebouw.
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Gekeurde winkelpanden
In het jaar 2010 zijn totaal 29 winkels en andere gebouwen getoetst op de BTB regels
waarvan er 13 voorzien van een RTS-symbool in de gemeente Roosendaal.

Er zijn nog wat zaken aan de orde geweest bij de volgende bijeenkomsten:
21 januari, Markt 35, bespreking met gemeente over bus regeling.
22 januari, Wijkhuis West, presentatie wijkactieprogramma Bewonersplatform Westrand.
22 februari, Stichting ZET, Tilburg, bijeenkomst Zet open ambassadeurs.
26 februari, Het Punt, inloopmiddag wijzigingen belastingdienst.
1 april, bezoek met toegankelijkheidsadviseur aan bioscoop Brugstraat 48, project als we gaan,
Stichting ZET te Tilburg.
8 april, bezoek met toegankelijkheidsadviseur aan Het Verboden Rijk Nieuwe Markt 66E, project
als we gaan, Stichting ZET te Tilburg.
5 juli, Stadskantoor. Overleg met de wethouder o.a. AWBZ, WMO-raad, gegevens
bouwvergunningen, terrassennota, fietsenstalling, scootmobielbaan, scholenproject,
openbaarinvalidentoilet stadscentrum, toegankelijkheid openbare gebouwen en stembureaus en
wijzigingen van bus routes en haltes.
8 juli, Wijkhuis West, presentatie groenbeheer, bewonersplatform Westrand.
15 juli, Wijkhuis De Wieken, bijeenkomst BTB.
30 juli, Het Punt, Laan van Brabant 50, infomarkt.
30 september, suite Burgerhoutsestraat, Wijkschouw Bewonersplatform Centrum.
30 september, rolstoelcentrale, met dhr. De Munnik gemeente, schouw dorpels winkels Nieuwe
Markt.
20 oktober, Sportpark Vierhoeven, voorlichting toegankelijkheid sportaccommodaties.
Werkgroep BTB
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Jaarverslag 2010 scholenproject
We bezoeken de groepen zeven en acht van de basisscholen in de gemeente Roosendaal.
Door deze groepen in hetzelfde jaar voor te lichten bezoeken we die scholen maar eens in
de twee jaar.
Het doel is om kinderen door de ogen van gehandicapten te laten kijken door middel van
spel. Hiervoor wordt van een groot zelfgemaakt ganzenbord gebruik gemaakt. De
kinderen krijgen per twee een gans waarmee ze het spel gaan spelen. De nummers waarop
de gans terecht komt kunnen bestaan uit zogenaamde ‘doe-opdrachten’ die ze moeten
uitvoeren. Op de overige nummers zijn het vragen over het gehandicapt zijn en hoe hier
mee om te gaan. De ‘doe-opdrachten’ moeten ze uitvoeren met behulp van de middelen
die gehandicapten gewoon zijn om te gebruiken, zoals een rolstoel, krukken, prismabril,
brailleschrift enz.
Na circa twee uur komen de kinderen in een halve cirkel voor de vrijwilligers zitten die dan
vervolgens vragen gaan stellen uit het spelboekje die gaan over het gehandicapt zijn,
bijvoorbeeld “Wat voor sporten zijn er voor blinden?”, “Kunnen mensen die in een rolstoel
zitten zwemmen?”, “Kan iemand met een handicap zelfstandig wonen?”. Over al deze
vragen worden de kinderen dan enigszins
gedwongen om na te denken. Onze grootste
wens is dan dat de kinderen hier iets van op
zullen steken en zodoende in de toekomst
meer begrip op kunnen brengen voor mensen
met een beperking.
Ook in 2010 hebben we weer een flink aantal
scholen bezocht. In totaal 14 klassen verdeeld
over 6 scholen. We hopen dat de leerlingen er
iets van opgestoken hebben.

Jaarverslag 2010

12

ROGEP.………………………….jaarverslag 2010
Bezochte scholen in 2010:
donderdagochtend 28-01-2010
donderdagmiddag 28-01-2010
donderdagochtend 11-03-2010
donderdagmiddag 11-03-2010
vrijdagochtend 12-03-2010
vrijdagmiddag 12-03-2010
woensdagochtend 07-04-2010
vrijdagmiddag 23-04-2010
vrijdagmiddag 18-06-2010
woensdagochtend 23-06-2010
vrijdagmiddag 25-06-2010
woensdagochtend 30-06-2010
dinsdagochtend 30-11-2010
dinsdagmiddag 30-11-2010

Groep 7 De Saffier (18 kinderen)
Groep 8 De Saffier (24 kinderen)
Groep 7a Jeroen Boschschool (24 kinderen)
Groep 7b Jeroen Boschschool (25 kinderen)
Groep 8a Jeroen Boschschool (22 kinderen)
Groep 8b Jeroen Boschschool (21 kinderen)
Groep 7 en 8 De Singel (24 kinderen)
Groep 7 en 8 De Cortendijckschool (25 kinderen)
Groep 7a Brede School (21 kinderen)
Groep 8b Brede School (19 kinderen)
Groep 7b Brede School (18 kinderen)
Groep 8a Brede School (18 kinderen)
Groep 8 De Blokwei (20 kinderen)
Groep 7 De Blokwei (26 kinderen)

Roosendaals Treffen 2010.
Op zondag 26 september 2010 was weer het
tweejaarlijks evenement het Roosendaals Treffen
georganiseerd. Dit jaar voor de tiende keer. In totaal
waren er 187 non profit organisaties aanwezig. RoGeP
was in een samenwerkingsverband met ANGORoosendaal, KBO-Roosendaal en Rolstoelcentrale
aanwezig. RoGeP had zowel een informatie stand staan
en samen met de Rolstoelcentrale was de mobiele
scootmobielbaan neer gelegd. Op deze baan werd in totaal door 76 mensen geoefend wat
de problemen kunnen zijn die men tegenkomt in het dagelijks verkeer. Dit werd een groot
succes en als klap op de vuurpijl kwam de scootmobielbaan ook nog in aanmerking voor de
vierde prijs van de gemeente. Dit leverde een bedrag op van € 75,00.

Jaarverslag 2010
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FINANCIËN ROGEP 2010/2011

INKOMSTEN:

Begroting
2010

Resultaat
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Bijdragen verenigingen / organisatie
Verhuur scootmobielbaan
Rente
Subsidie Welzijnszaken
Ontrekking aan of naar reserves

€
220,00
€
180,00
€
900,00
€ 12.907,00
€ 5.500,00

€
245,00
€
180,00
€
866,51
€ 14.341,00
€ 2.532,12

€
200,00
€
350,00
€
950,00
€ 14.413,00
€ 3.158,00-

€
200,00
€
500,00
€
950,00
€ 14.413,00
€ 4.058,00-

TOTALEN

€ 19.707,00

€ 18.164,63

€ 12.755,00

€ 12.005,00

UITGAVEN:

Begroting
2010

Resultaat
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

bijgewerkt t/m

bijgewerkt t/m

Apparatuur
Bankkosten
Contactblad/jaarverslag
Contributie KvK
Deskundigheidsbevordering
Drukwerk + papier
Kantoormaterialen
Kopieerkosten
Onkosten DB
Porti
Reiskosten bestuur
Representatie
Reserveringen (zie inventarislijst)
Secretariaat
Toegankelijkheids projecten
Vakliteratuur
Vergaderkosten
Verzekeringen
Website
Werkgroep BTB
Werkgroep scholenproject
Onvoorzien

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALEN

€ 19.707,00

Jaarverslag 2010

150,00
1.500,00
200,00
100,00
1.000,00
1.200,00
800,00
2.400,00
100,00
200,00
1.672,00
1.565,00
170,00
500,00
200,00
400,00
100,00
100,00
100,00
750,00
6.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

78,33
126,37
1.027,52
26,14
117,16
210,33
583,89
232,34
2.400,00
10,56
91,99
2.573,77
1.565,00
137,65
155,71
300,25
81,24
84,97
149,59
8.211,82

€ 18.164,63

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

nvt
130,00
1.000,00
50,00
300,00
750,00
600,00
350,00
1.800,00
75,00
100,00
2.500,00
1.250,00
150,00
nvt
200,00
400,00
600,00
100,00
650,00
250,00
1.000,00

€ 12.255,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

nvt
130,00
1.000,00
50,00
300,00
500,00
600,00
350,00
1.800,00
75,00
100,00
2.500,00
1.250,00
150,00
nvt
200,00
400,00
600,00
100,00
650,00
250,00
1.000,00

€ 12.005,00
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