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Inleiding

Een huiskamer voor de buurt

In de jaren 60 van de 20ste eeuw richtten De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Paters
Kruisheren in de parochie van Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten in Geuzenveld een huiskamer in
voor opvang van vereenzaamde, veelal arme, sociaal kwetsbare burgers.
Doel was bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij de oudere, alleenstaande buurtbewoners.
In 1983 droegen zij de huiskamer op de begane grond van het voormalige klooster over aan Stichting De
Brug. Trouw aan de doelstellingen van de zusters en paters is De Brug inmiddels bijna drie decennia een
huiskamer voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.
Wij nodigen u uit om verder te lezen in:
hoofdstuk 1 :
hoofdstuk 2 :
hoofdstuk 3 :
hoofdstuk 4 :
hoofdstuk 5 :
hoofdstuk 6 :
hoofdstuk 7 :
hoofdstuk 8 :

visie, missie, doelstellingen en beleid (blz. 2)
sociaal-culturele ontmoetingen (blz. 3-5)
sociaal-juridische dienstverlening (blz. 6)
weekprogramma en aantallen bezoekers in 2014 (blz.7)
beleid en organisatie (blz.8-9)
fondsen en bestemmingen (blz.10)
formele organisatie (blz.11)
veranderingen in 2014 en plannen voor de toekomst. (blz. 12)
samenstelling team in 2014 (blz.13)
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Hoofdstuk 1 –
Visie, missie en doelstellingen

De Brug stelt zich ten doel:
1. ontmoetingscentrum te zijn voor buurtbewoners;
2. netwerken om ouderen heen te bouwen en te onderhouden;
3. optimale maatschappelijke toegankelijkheid en participatie te bevorderen;
4. positie te nemen in een dragende samenleving.
Bezoekers en medewerkers ontmoeten elkaar op basis van gelijkheid en betrokkenheid en met respect
voor ieders culturele achtergrond. De Brug is zeer toegankelijk en toont passende aandacht voor mensen
met fysieke - en/of psychische beperkingen.
De Brug hecht aan haar buurtfunctie; de ontmoeting van Amsterdamse buurtbewoners én ook bezoekers
'van buiten' is de belangrijkste voorwaarde om te willen voortbestaan.
De Brug heeft zich allengs ontwikkeld als ontmoetingscentrum voor 'vergeten´ groepen mensen, onder
wie ouderen uit Marokko, voormalig Nederlands-Indië en Turkije.
In kleine kring bij een kopje koffie in de huiskamer van De Brug praat het makkelijker over persoonlijke
vraagstukken inzake gezondheid, huisvesting, pensioen en …...heimwee.

De Brug is rolstoel toegankelijk.
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Hoofdstuk 2 –
Het team van vrijwilligers op De Brug zet zich in voor activiteiten gericht op participatie
van burgers, zonder onderscheid. Met name oud-bewoners van Slotermeer-Geuzenveld treffen elkaar
graag in de huiskamer en minimaal tweemaal per week aan tafel voor de maaltijd.
De Brug is laagdrempelig en toegankelijk: iedereen doet mee.
Ontmoetingen
“Het is in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij ons bestaan
kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven. Samen werken wij
aan de basisvoorwaarden om dat doel dichterbij te brengen.”
Buurtbewoners krijgen de gelegenheid om zelf met ideeën voor activiteiten te komen, die aansluiten bij
hun eigen wensen en behoeften. Het uitgangspunt blijft: “Iedereen is welkom”.
Sociaal-culturele ontmoetingen :
Creatieve en sportieve ontmoetingen:
Een vaste groep Surinaamse vrouwen sporten samen en ontplooien gezamenlijke activiteiten
voor uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de Surinaamse cultuur. Koken,
bakken, verhalen vertellen en creatieve activiteiten in beeldende kunst.

De Creagroep” , zie hierboven de kerngroep met coördinatrice Agnes Herewood. Trots op hun
culturele missiewerk en trouw aan hun belofte aan elkaar vieren zij in 2015 hun 10-jarig bestaan.
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Ontmoetingen van Indische en Molukse Nederlanders
In de nieuwbouw van de Westelijke tuinsteden vestigden zich in de jaren 50 vele Indische- en
Molukse Nederlanders. Sommige wonen hier nog; De Brug is de plaats van weerzien met hun
“oude buren, vrienden en familie” .
Bij de wekelijkse samenkomsten staan thema’s die te maken hebben met verwerking van oorlogs
-en gewelds-trauma's centraal. Aandacht en een luisterend oor voor de mensen en hun leed uit
de voormalige koloniën is de basis voor het creëren van het zo gewenste menselijke contact en
het “senang” voelen op De Brug.
Ontmoetingen van Turkse en Marokkaanse moeders
Turkse en Marokkaanse moeders onderhouden in de regel een band met andere vrouwen in de
wijk uit hetzelfde land van herkomst. Groepjes van deze vrouwen zijn geregeld samen op De
Brug. Zij verstaan de kunst van de buren- en familiehulp als geen anderen.
Kumpulan 'Jembatan'
Op elke dinsdag, 52 weken in 2014, vulden gemiddeld 35-50 vaste bezoekers al vanaf 10 uur de
lokalen van De Brug om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar de muziek uit lang vervlogen tijden
uit hun geboorteland Nederlands-Indië. Elke ‘Jembatandag’ eindigt met een door de Brug
vrijwilligers vers gekookte Indische maaltijd waaraan gemiddeld 35 bezoekers deelnemen. Deze
wekelijkse ontmoeting is een niet te missen evenement op de wekelijkse agenda.
Dé grote Kumpulan Jembatan
is het Indische zomerfeest van Stichting De Brug dat
sinds 1997 jaarlijks op de laatste zondag
van de maand juli wordt georganiseerd.
Het is dé grote Indische ontmoetingsdag
voor (oud) wijkbewoners met hun familie en kennissen.
Met mooi weer is de prachtige kloostertuin van De Brug
het natuurlijke en feestelijke decor.

Een jaarlijkse bustocht naar de Tong Tong Fair
De jaarlijkse bustocht met 50 bezoekers naar de Tong Tong Fair (Indische markt) in Den Haag is
eveneens een belangrijk terugkerend evenement voor vele oudere, met name Indische bezoekers
van De Brug. Ook hier een keur aan Indische lekkernijen uit een 'tempo doeloe'.
Met ondersteuning van vrijwilligers kan deze reis naar Den Haag (nog steeds) doorgaan.
Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor de busreis en de toegang tot de Tong Tong Fair.
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Hollands-Indisch-Marokkaans-Surinaams-Turkse maaltijden
Elke dinsdag is het tijd voor een oorspronkelijke indische maaltijd. Bezoekers praten bij onder de
klanken van 'evergreens'. Vanuit Nederlands-Indië naar Nederland gekomen om niet meer terug te
keren, vonden zij elkaar in Geuzenveld. Zelfs na verhuizing tot ver buiten Amsterdam en decennia
later vinden zij telkens weer troost bij elkaar op De Brug. Het is nu een gemengde groep ouderen
met een gemiddelde leeftijd van 70 tot 80 jaar; de oudste bezoeker van de Jembatan is 91 jaar.
De 'Amsterdamse' eetgroep
Zo ook de Amsterdamse eetgroep, eveneens samengesteld uit voornamelijk oudere (voormalige)
wijkbewoners. Deze, zelfs nog iets oudere deelnemers, van 80 tot 95 jaar, komen van heinde en
ver voor een ouderwets lekkere Amsterdamse maaltijd.

Al sinds 2008 koken Tiny en Cilia om de beurt voor een groepje bijna even trouwe gasten en vrijwel
op álle donderdagen van het jaar worden maaltijden, zoals die ook op tafel kwamen in de jaren 50
in Geuzenveld. Rond één grote tafel geschaard, zijn dit telkens weer aangename 'doordeweekse'
ontmoetingen. Niet zelden ook momenten om elkaar te troosten in moeilijke tijden.
Tiny (76 jaar): “Ik blijf voor dit clubje koken tot de laatste ziel; daarna stop ik ermee.”
Tiny en Cilia hebben zich er op toegelegd om te zorgen voor een menu dat elke week anders is en
samengesteld uit verse ingrediënten van het seizoen én van eigen bodem.
Henny, al 15 jaar gastvrouw op De Brug, ondersteunt Tiny (links) en Cilia (dit keer niet aanwezig.
De Marokkaanse en Turkse Iftarmaaltijden,
inmiddels ook op De Brug geliefd bij aanvang en afsluiting van de Ramadan viel in 2014 samen
met de grote schoolvakantie en werd toen aangegrepen om zoveel mogelijk herenigd te zijn met
(verre) familie. De maaltijden vormen een vaste afsluiting van informatiebijeenkomsten, maar ook:
De Surinaamse keuken
gaat elke week open na de sport- en creativiteiten van de Crea-groep en bezoekers van De Brug
(na tijdige aanmelding). Door fijnproevers wordt al reikhalzend uitgekeken naar de roti van de 10jarige Creagroep in 2015.
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Hoofdstuk 3
Voorlichting & sociaal -juridische dienstverlening :
De Brug wil de toegankelijkheid bevorderen van informatie aan burgers. Hiertoe faciliiteert De
Brug voorlichtingsbijeenkomsten en inloopspreekuren voor bewoners met informatie over
relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de Wmo, AWBZ en DWI.
Tot september 2014 was een medewerkster van het Nederlands Migratie Instituut wekelijks
aanwezig voor het geven van informatie over remigratie naar het land van herkomst.
Naast deze activiteiten biedt De Brug sinds enkele jaren inloopspreekuren voor sociaal-juridische
vragen. Saïd Bouhaltit is 3 ochtenden per week aanwezig tussen 9 en 12 uur voor kortdurende,
concrete dienstverlening.
Deze zeer laagdrempelige dienstverlening sluit nauw aan bij de meeste gestelde vragen en wordt
met name door de ouderen onder de Marokkaans- en Turks-Nederlandse gemeenschap zeer
gewaardeerd.

Inmiddels vertrouwd met de
gemoedelijke sfeer laten zelfs
deze mannen zich uit de tent
lokken voor een debat.

Multiculturele huiskamer Stichting De Brug
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Hoofdstuk 4 -

Weekprogramma en aantallen bezoekers van De Brug in 2014 :
Maandag:
➢ Inloopspreekuur maatschappelijke dienstverlening van Said Bouhaltit van 9 tot 12 uur;
➢ Marokkaanse koffie/theeochtend met Naziha Betti.
Dinsdag:
➢ Elke dinsdag: Vanaf 10 uur: tot 18,00 uur: Inloop Jembatan-Kumpulan met zang en dans,
begeleid door 'Suara Jembatan', de huisband van De Brug.
Om 16.00 volgt een authentieke Indische maaltijd.
Woensdag:
➢ Inloopspreekuur sociaal-juridische dienstverlening door Said Bouhaltit van 9 tot 12 uur.
Donderdag:
➢ Amsterdamse Trombose Dienst (ATAL) van 8 tot 10 uur;
➢ Inloopspreekuur Nederlands Migratie Instituut (N.M.I) van 9.00 tot 12.00 uur (tijdelijk
opgeschort);
➢ Een traditionele Amsterdamse maaltijd vanaf 17.30 uur.
Vrijdag:
➢ Inloopspreekuur sociaal-juridische dienstverlening van 9 tot 12 uur;
➢ Inloop Turkse vrouwen vanaf 13.00 uur; gemiddeld 10 deelnemers x 40 weken in 2014;
➢ Surinaamse creatieve middag van 13 tot 18 uur met Agnes Herewood.

Deelnemers/bezoekers in 2014 :
– Jembatan-bijeenkomsten: 2 dagdelen x 50 weken x 35 deelnemers = 1.750 deelnemers;
– De Surinaamse crea-middag met gemiddeld 12 deelnemers x 40 weken = 500 deelnemers;
– Amsterdamse maaltijden voor gem. 12 deelnemers per week x 50 weken = 600 maaltijden;
– Turkse koffie-ochtend 1 x p.w. in 40 weken x gem. 10 deelnemers = 400 deelnemers;
– Marokkaanse thee-ochtend 40 weken x gem. 8 deelnemers = 320 deelnemers;
Dagelijkse inloop: 52 weken x 15-20 bezoekers per week = plusminus 800 bezoekers in 2014;
Sociaal-juridisch inloopspreekuur voor gemideld 45 bezoekers per week x 46 weken = 1.830 hulpvragers.
Eénmalige activiteiten:
– Reis Tong Tong Fair Den Haag voor 50 personen;
– de kleine Jembatan Kumpulan in augustus '14 met 120 deelnemers. .
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Hoofdstuk 5 – Beleid & organisatie:
Beleid :
De Brug streeft naar:


sociale- en maatschappelijke participatie door al wie maar mee wil doen, niemand uitgezonderd;



versterking van de zelfredzaamheid van met name de oudere Amsterdammers door onderlinge
kennismaking, steun en (groeiende) verbondenheid.

Zelf (ooit) woonachtig in Nieuw West, weten bezoekers van De Brug hoe belangrijk het is om elkaar te
ontmoeten, zo maar even op straat, in de winkel of bij een kopje koffie op De Brug.
De vrijwilligers weten uit ondervinding wat 'actief burgerschap' inhoudt en brengen het begrip al jaren in
praktijk. Zij moedigen bezoekers van De Brug aan om mee te doen en velen met hen ontdekken al doende
dat zij best in staat zijn om vrijwilligerswerk uit te voeren, op De Brug of elders.
Voor de oudste ‘zelforganisatie’ in Nieuw-West is het belangrijk te weten:
 hoe positioneren wij ons in 'een dragende samenleving'?
 voor wie in het bijzonder kunnen wij een betekenisvolle bijdrage leveren?
Want: De Brug is de locatie bij uitstek voor de ontwikkeling van een lokaal sociaal buurtnetwerk voor
kwetsbare ouderen uit diverse culturen.
Organisatie :


Het bestaan van De Brug rust volledig op de schouders van vrijwilligers. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en exploitatie.



Coördinatoren verdelen de taken onder de vrijwilligers zo veel mogelijk op basis van (ontplooiing
van) persoonlijke talenten, interesses en draagkracht.



Een team van vrijwilligers zet kennis en vaardigheden in als kok, gastvrouw, coördinator,
stagebegeleider, docent, projectleider of bestuurslid, etc.



De vrijwilligers beschikken over kennis op basis van opleiding en vooral ervaringsdeskundigheid.

Multiculturele huiskamer Stichting De Brug
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Samenwerking met derden:
Stedelijke Wmo Klankbordgroep:
Het Wmo-beleid op stadsdeel - en centraal niveau wordt door De Brug op de voet gevolgd en waar
mogelijk via voorlichting op De Brug toegepast;
Cliëntenbelang Amsterdam:
De Brug is lid van Cliëntenbelang Amsterdam en doet als zodanig een beroep op deze koepel in haar
coördinerende en vertegenwoordigende rol op centraal niveau.
De Brug sluit zich aan bij het onlangs geïntroduceerde landelijke overheidsbeleid op het gebied van
welzijn:
 Welzijn werkt buurtgericht;


welzijn heeft de opdracht mensen te activeren;



welzijn moet uitsluiting en isolement voorkomen.

Vrijwilligersvereniging Assadaaka :
De Brug en Assadaaka delen de visie dat mensen bij elkaar brengen belangrijk is voor de leefbaarheid in
de stad. De ondersteuning van bewonersinitiatieven voor verbetering van de buurt blijft een inspirerende
taak voor beide organisaties.
Stichting Nusantara: (een zuster organisatie in Amsterdam Z.O)
Analoog aan de samenwerking met Assadaaka streeft De Brug naar versterking van de goede
samenwerkingscontacten met deze Stichting.
Indisch Platform:
Het Indisch Platform is de overkoepelende belangenorganisatie voor Indische (politieke) belangen. Reeds
vele jaren is De Brug voor de voornamelijk oudere, kwetsbare bezoekers een veilige ontmoetingsplek en
het debat.
Stichting Herdenking 15 augustus 1945:
Stichting De Brug is lid van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.
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Hoofdstuk 6 –
Fondsen & Bestemmingen 2014 :


Multiculturele Huiskamer De Brug ontving subsidie van stadsdeel Nieuw-West,



donaties van de “Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid” en



een donatie van de Paters Kruisheren

De Brug heeft in 2014 kunnen rekenen op de sponsoring in natura van het team van vrijwilligers en van de
volgende bedrijven:

Architectenbureau van den Broeke voor algemeen en bouwkundig advies;

Adviesbureau Varkevisser voor boekhoudkundige ondersteuning en advies;

Polanen Adviesbureau voor advies en presentatie / webmaster Jan van Zijp;

Technisch onderhoud en reparatie van computerhard- en – software / Rob Beersen;

Inloopspreekuur sociaal-juridische dienstverlening / Saïd Bouhaltit

Bureau voor maatschappelijk werk en dienstverlening Corrie Vermeulen.

Bestemmingen:
De Brug heeft tal van belangrijke bestemmingen:






(financiële) ondersteuning van groepen aan de gezamenlijke maaltijden;
het stimuleren en faciliteren van het sociaal-maatschappelijke debat;
organisatie van (nieuwe) activiteiten voor moeilijk bereikbare c.q. kwetsbare wijkbewoners;
het bieden van stageplaatsen voor studenten van Middelbare- en Hogere beroepsopleidingen;
het bieden van een platform voor ontmoeting van gehandicapte buurtbewoners met
bewoners die geen beperkingen kennen in het dagelijks leven.

Huisvesting :
De benedenverdieping van het pand waarin De Brug haar huiskamer heeft, is eigendom van Stichting De
Brug (de bovenverdieping is bewoond en eigendom van particulieren).
Vrijwilligers- en stagevergoedingen :
Vaste medewerkers ontvingen voor hun trouwe inzet geen maandelijkse vergoeding; zij namen genoegen
met een reiskostenvergoeding.
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Hoofdstuk 7 Formele Organisatie Stichting de Brug
Privacyreglement :
Registratie van persoonsgegevens van vrijwilligers en bezoekers wordt zorgvuldig uitgevoerd en bewaakt.
Er wordt op toegezien dat de (digitaal) opgeslagen gegevens van klanten van het maatschappelijk werk
en sociaal-juridische dienstverlening volgens wettelijke normen worden bewaard en beveiligd. Papieren
dossiervorming wordt zoveel mogelijk beperkt en gegevens worden, zo nodig en alleen voor de duur van
het hulpverleningstraject opgeslagen in een afgesloten dossierkast.
Klachtenreglement :
Klachten (waaronder alle uitingen van onvrede worden verstaan) van bezoekers, medewerkers, stagiairs
en cliënten, worden serieus genomen en zo mogelijk intern opgelost. Een procedure van klachtenbemiddeling biedt ondersteuning. Structurele problemen zullen in kaart worden gebracht en verwerkt in
een signaleringsrapport.
Bedrijfshulpverlening :
Zes vaste vrijwilligers op De Brug beschikken over het brevet bedrijfshulpverlening en/of EHBO.
Halfjaarlijkse controles van de brandveiligheid op lokaties vinden plaats. De Brug beschikt bij grote
bijeenkomsten als de kumpulan Jembatan over bedrijfshulpverleners en een A(mbulante) E(xterne
D(efibrillator).
Bereikbaarheid :
Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug :
Bezoek- en postadres : Aalbersestraat 248A
1067 GM Amsterdam-Geuzenveld
Telefoon :
(020) 6138374
Fax:
(020) 6130028 .
Internet:
www.stgdebrug.nl
Emailadres :
debrug@stgdebrug.nl

Rechtspositie :
De statuten van de oprichting van Stichting De Brug zijn verleden bij Notariskantoor De Boer & Labordus
door Mr. P. B. de Boer te Hoofddorp.
Inschrijving in het Handelsregister / Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41203250.
Bankrekeningen : ING-bank rek.nr 470495; Rabobank rek.nr 11.87.49.064.
ING-bank rek.nr 4250363; Kamer van Koophandel: 34266952.
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Hoofstuk 8 Veranderingen in 2014 en plannen voor de toekomst
Eind juni 2014 kwam er na ruim 30 jaar een einde aan het voorzitterschap van onze voorzitter Cor van
Drongelen.
Vanaf het allereerste begin van De Brug was zij hierbij betrokken en als een van de pioniers van destijds is
zij de enige die nog altijd actief is in de Brug.
Al geruime tijd gaf zij te kennen het rustiger aan te willen doen en met name het voorzitterschap over te
willen dragen aan een opvolger. Nadat eerdere pogingen om diverse redenen geen succes werden, is
Hans Staphorsius, buurtbewoner vanaf 1956 en vanaf 1981 betrokken bij achtereenvolgens het
Wijkopbouworgaan Geuzenveld en in de lokale deelraadpolitiek van Geuzenveld-Slotermeer en NieuwWest, bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Omdat Hans tot en met maart 2014 nog
deel uitmaakte van de deelraad Nieuw-West moest met deze benoeming gewacht worden tot na zijn
politieke loopbaan. Ter voorbereiding op zijn taak als voorzitter is Hans vanaf begin 2014 als adviseur
mee gaan draaien met het bestuur. Per 1 juli 2014 heeft hij de voorzitterstaak formeel overgenomen van
Cor van Drongelen, die gelukkig wel als lid van het bestuur behouden blijft voor De Brug . Haar kennis,
contacten en ervaring zijn van groot belang voor De Brug en alle samenwerkingsverbanden en zullen haar
nog geruime tijd onmisbaar maken en met name ook voor de Jembatangroep op de dinsdag waarvan zij
coördinator is en blijft.
De tweede helft van 2014, na de grote vakantieperiode, heeft vooral in het teken gestaan van de
overdracht aan en het inwerken van de nieuwe voorzitter. De kennismaking met alle geledingen en
activiteiten in de Brug en met de gasten en vrijwilligers. Er zijn plannen gemaakt om samen met de
bovenburen in de Vereniging van eigenaren onderhoudsplannen te maken voor het hele gebouw. Ook is
in De Brug zelf kritisch gekeken of alles nog aan de huidige eisen van de tijd voldoet. Op basis daarvan
zijn in overleg met de gebruikersgroepen en coördinatoren plannen gemaakt om voor De Brug een
opknapbeurt en wat aanpassingen in het meubilair en het ruimtegebruik plaats te laten vinden. De uitvoer
van deze plannen, die allemaal plaatsvinden terwijl alle activiteiten doorgang vinden, zijn eind 2014
gestart en zullen medio 2015 worden afgerond.
Een van de laatste activiteiten van 2014 was het gesprek met een afgevaardigde van het Stadsdeel, over
de dragende samenleving en onze mogelijke en gewenste rol daarin. De veranderingen in de Zorg en in
Welzijn (WMO) die ten gevolge van de bezuinigingen van de regering Rutte-Asscher op ons af komen,
zullen onze rol daarin (helaas) alleen maar groter en noodzakelijker maken. Maar we zullen ook in 2015
die taak, zoals we dat onze oprichters hebben beloofd, weer oppakken en zo goed mogelijk invullen. En
dat volledig met vrijwilligers vorm geven, want De Brug is en blijft een 100% vrijwilligersorganisatie. Wat
trouwens wel betekent dat er in 2015 ook extra vrijwilligers nodig zullen zijn en dat we die gaan werven.
Dank zij onze gemotiveerde vrijwilligers zullen we er ook in 2015 weer zijn voor de bewoners van NieuwWest.
Hans Staphorsius, voorzitter “De Brug”
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Samenstelling bestuur & medewerkersteam 1e helft 2014
• Cor van Drongelen, voorzitter;
• Leyla Tamul, vice-voorzitter;
• Wouter Varkevisser, penningmeester;
• Corrie Vermeulen, secretaris;
• Said Bouhaltit, algemeen bestuurslid;
• Hans Staphorsius, adviseur;

• Tjheng Hwa Tjoa, bestuurs- en beleidsdviseur;
• Agnes Herewood, coördinator vrijwilligers;
• Naziha Betti, coördinator Marokkaanse groep;
• Ed van Hanenberg, huismeester;
• Said Bouhaltit, inloopspreekuur sociaal-juridische dienstverlening;
• Marth Timmerman en Corrie Vermeulen, bedrijfshulpverlening;

• Jan van Zijp, webbeheer.

Samenstelling bestuur& medewerkersteam 2e helft 2014 (vanaf 1-7-2014)


Hans Staphorsius, voorzitter, lid VVE, coördinator Huismeesters;



Leyla Tamul, vice voorzitter, coördinator Turkse groep(en);



Wouter Varkevisser, penningmeester en lid VVE;



Corrie Vermeulen, secretaris;



Cor van Drongelen, algemeen bestuurslid, coördinator Jembatan;



Said Bouhaltit, adviseur, coördinator dienstverlening en Marokkaanse groep;



Tjheng Hwa Tjoa, bestuur en beleidsadviseur;



Naziha Betti, coördinator Marokkaanse groep;



Agnes Herewood, coördinator gastvrouwen en Surinaamse groep;



Ed Hanenberg en Rob Staphorsius, huismeesters;



Will Fleur, Atalgroep;



Marth Timmerman en Corrie Vermeulen, bedrijfshulpverlening;



Jan van Zijp, webbeheer.
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