KansPlus
Ledengroep Amsterdam
Nic. Maesstraat 109 hs
1071 PV Amsterdam

Aan de leden van de ledengroep Amsterdam
Betreft: uitnodiging ledenvergadering 28 november as.

Amsterdam, xx oktober 2013.
Geachte leden,
Het bestuur van de ledengroep Amsterdam nodigt u van harte uit voor een
ledenvergadering. Het is al weer enige tijd geleden dat u bijeen was en werd
geinformeerd over alle turbulente ontwikkelingen op het terrein van de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking. Ook nu is er alle aanleiding om u verder te
informeren over de grote veranderingen die in 2014 en 2015 gaan plaatsvinden.
De ledenvergadering zal worden gehouden op
Donderdag 28 november 2013, vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in het Mozeshuis
(Waterlooplein).
De afgelopen 1,5 jaar heeft het bestuur enorm veel energie gestoken in overleg met de
gemeente Amsterdam om de positie van mensen met een verstandelijke beperking
veilig te stellen in het nieuwe WMO-stelsel. In de bijlage vindt u een overzicht van de
speerpunten die het bestuur heeft aangepakt.
Maar we zijn er nog lang niet. 2014 wordt een belangrijk jaar waarin ervaring moet
worden opgedaan met het proefdraaien voor het nieuwe WMO-stelsel.
Het bestuur van KansPlus Amsterdam bestaat op dit moment uit drie personen. Er is
dringend behoefte aan versterking, het liefst van een lid dat zich thuis voelt in de
omgeving van belangenbehartiging en overleg met gemeentelijke organen.
Maak deel uit van het bestuur en wordt een ervaring rijker die bovendien nog eens erg
goed op uw CV van pas kan komen!
Agenda voor 28 november as.
1. Introductie van het bestuur.
2. Verslag van de activiteiten van het afgelopen 1,5 jaar

3. Financiele situatie van de ledengroep Amsterdam
4. Landelijke ontwikkelingen rond de WMO 2015 en de nieuwe wet Langdurige
Intensieve Zorg (LIZ) die in de plaats komt van de AWBZ.
5. Speerpunten voor de komende tijd.
6. Bestuur ledengroep Amsterdam en noodzaak tot aanvulling.
7. Rondvraag en sluiting.
Het bestuur wil graag een betrokken achterban en een volle zaal !
Met vriendelijke groet,
Rein Baneke, voorzitter
Carien Rombach, lid
Natalie Boyce, lid.
Bijlagen:
• verslag activiteiten afgelopen tijd en speerpunten voor de komende tijd.
• Financieel overzicht 2012/2013.

