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1. Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Vereniging Zorgintegratie Zuidoost (ZiZo).
In dit jaarverslag wordt toegelicht wat de doelstelling van de vereniging is en hoe de structuur van
ZiZo er in 2015 uitzag. Ook wordt ingegaan op de activiteiten die ZiZo in 2015 heeft ondernomen en
de resultaten die daarin zijn gemaakt.
Dit jaarverslag is tijdens de Beleidstafel van 7 oktober 2016 vastgesteld.

Datum:
Plaats:

7- 10- 2016
Amsterdam
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2. Doelstelling Vereniging ZiZo
De Vereniging ZiZo is opgericht in 1989. De leden van de vereniging nemen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor het realiseren van een samenhangend aanbod op het gebied van zorg en
welzijn in Amsterdam Zuidoost en Diemen. Hieronder wordt verstaan een aanbod van hoge
kwaliteit, dat goed toegankelijk is voor alle bewoners van Zuidoost en Diemen en goed op elkaar is
afgestemd.
De vereniging zet zich in voor regionale zorggarantie en richt zich daarbij op de inwoner van
Amsterdam Zuidoost en Diemen met een zorgvraag, ongeacht of deze persoon zelfstandig woont of
verblijft in een instelling. De deelnemende organisaties van ZiZo vormen een regionale keten voor
zorg en welzijn. Door de voorzieningen in deze keten optimaal op elkaar af te stemmen wordt
gezorgd voor een sluitend, compleet en gedifferentieerd aanbod op deze terreinen en een maximale
zorggarantie.
De populatie van de regio Amsterdam Zuidoost en Diemen is multicultureel van samenstelling. Door
het aanbieden van gedifferentieerde zorg en ondersteuning wordt aangesloten bij de specifieke
behoefte van de populatie.
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3. Structuur Vereniging ZiZo
De leden van de Vereniging ZiZo zijn vertegenwoordigers van de volgende instellingen:









AMC
Amsta, locatie Nellestein
Amstelring, locatie de Venser
Cordaan en Cordaan Thuiszorg, verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost en Diemen
Evean Henriëtte Roland Holst
Mentrum Ouderen
Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
Stichting GAZO

In 2015 kende ZiZo een Dagelijks Bestuur en een Beleidstafel.

Dagelijks bestuur
In de vergadering van 30 januari 2015 is besloten dat er niet meer aparte overleggen zijn met een
Dagelijks Bestuur (DB) naast de beleidstafels. De voorzitter is aanspreekpunt voor ZiZo en het DB is
daarnaast belast met het beheer van de financiën en eigendommen van de vereniging. Het DB
kwam in 2015 vier keer bij elkaar.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur van ZiZo zag er per januari 2015 als volgt uit:
 Mw. Jurenne Hooi, voorzitter, directeur-bestuurder MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
 Dhr. Jan Drost (penningmeester), manager bedrijfsvoering Arkin basis GGZ

Beleidstafel
De voorzitter (en zo nodig ook technisch voorzitter) en beleidsondersteuner dragen gezamenlijk zorg
voor de agenda en organisatorische voorbereiding van de beleidstafels.
Aan de Beleidstafel nemen alle lidinstellingen van de vereniging deel. Tijdens bijeenkomsten van
deze tafel kunnen leden van de vereniging met elkaar overleggen en gezamenlijke besluiten nemen
aangaande de vereniging. De leden werken tussen de beleidstafels door verder aan de inhoudelijke
thema’s die vier keer per jaar terugkomen op de agenda van de beleidstafel.
Dhr. Ronald Schmidt (technisch voorzitter), Cordaan
Dhr. Wim Schoonhoven (technisch voorzitter vanaf november 2015), Cordaan

5

De samenstelling van de Beleidstafel zag er in 2015 als volgt uit:
Organisatie

Vertegenwoordiger bij ZiZo

AMC, medische directie

Dhr. Jan Drapers

Amsta, locatie Nellestein

Mw. Bianca Istha

Amstelring, locatie de Venser

Mw. Anneke Wessels

Cordaan en Cordaan Thuiszorg

Dhr. Ronald Schmidt & dhr. Wim Schoonhoven (vanaf
november 2015)

Evean Henriëtte Roland Holst

Dhr. Paul Becks

GAZO

Dhr. Andreas Keck

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

Mw. Jurenne Hooi

Arkin en Arkin basis GGZ

Mw. Lidwien Schweitzer & dhr. Jan Drost

De Beleidstafel is bijeengekomen op: 30 januari, 24 april, 10 september en 25 november 2015.

Agendapunten
Agendapunten in 2015 waren onder andere :
 Ambitie en doelstelling van ZiZo, vorm en de onderlinge relatie van de ZiZo leden
 Toegankelijkheid en samenwerking in de wijk
 Druk op het Algemeen Maatschappelijk Werk
 het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO)
 Shared Decision Making
 Psychiatrie en verslaving
 Subsidieaanvragen:
o Subsidieaanvragen vanuit ZiZo, o.a. voor: Shared Decision Making, KCMO
 Terugkoppeling n.a.v. overleggen met externe organisaties, zoals: Stadsdeel Zuidoost,
Gemeente Diemen, KCMO, SIGRA
 Diverse ZiZo-zaken zoals:
o Voorzitterschap
o Samenstelling DB
o Activiteitenplan
o Jaarverslag 2014, jaarrekening 2014 en begroting 2015
o P&C cyclus
o In- en uitschrijvingen bij de Kamer van Koophandel
o Statuten
o Website

Beleidsondersteuning
De beleidsondersteuning van de Vereniging ZiZo werd in 2015 verzorgd door mw. Marloes
Mattheijer van bureau SIGRA Dienstverlening.
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4. Activiteiten Vereniging ZiZo in 2015
Basis voor de activiteiten in 2015 was het Activiteitenplan 2015. De Vereniging ZiZo heeft zich in
2015 gericht op de volgende activiteiten:
A. Uitvoering van de in 2014-2015 opgestelde thema’s:
1. Shared Decision Making
2. Toegankelijkheid en samenwerking in Wijkzorg
3. Psychiatrie en Verslaving
4. Multiculturele Ouderenzorg (KCMO)
B. Samenwerking op kernonderwerpen:
1. Afstemming met stadsdeel Amsterdam Zuidoost en de gemeente Amsterdam
2. Kwaliteitsverbetering
C. Overleg en contact met stakeholders
D. Overige activiteiten:
1. Website
2. Opstellen en onderhouden van het activiteitenplan
3. Aanvragen en verantwoorden subsidies
4. Financiële administratie, jaarrekening en jaarverslag
5. Extra activiteiten
In de volgende paragrafen worden deze activiteiten nader toegelicht.
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4A.

Activiteiten: Uitvoering van de in 2015 opgestelde thema’s

De ZiZo-leden willen gezamenlijk thema’s met elkaar verkennen en oppakken. De activiteiten die
volgen uit de thema’s worden besproken in de overlegcyclus van de beleidstafels De verdeling van
de thema’s heeft als doel dat de organisaties die verenigd zijn in ZiZo samenwerken op die thema’s
die daadwerkelijk voor hen relevant zijn. Zo wordt voorkomen dat samenwerken en consensus een
verplichting worden. De organisaties werken zo alleen samen op inhoudelijke onderwerpen die
raken aan het eigen belang van de betrokken organisatie.
Per thema is een groep betrokken organisaties van ZiZo samengesteld om het thema op te pakken.
Daarbij is er een nauwe samenwerking tussen betrokken ZiZo leden in de 0e, 1e en 2e lijn en
stakeholders. Een pragmatische aanpak staat voorop.
Betrokken bestuurders/ directeuren hebben met elkaar de inhoudelijke kaders, randvoorwaarden en
ambities bepaald. Vervolgens hebben medewerkers de onderwerpen verder uitgewerkt op basis van
hun praktijkkennis en ervaring, hierbij zijn cliënten, patiënten, mantelzorgers en burgers zoveel als
mogelijk betrokken.
In 2015 zijn de thema’s:
1.
2.
3.
4.

Shared Decision Making
Toegankelijkheid en samenwerking in Wijkzorg
Psychiatrie en Verslaving
Multiculturele Ouderenzorg (KCMO)
1. Shared Decision Making

ZiZo-trekker: Andreas Keck, GAZO
ZiZo wil er aan bijdragen dat bewoners van Zuidoost actiever betrokken worden bij de behandeling
en begeleiding. Daarbij gaat het om betrokkenheid bij keuzes en het nemen van beslissingen die het
zorgproces aangaan (Shared Decision Making). Ook kan er meer gebruik worden gemaakt van het
sociale netwerk van bewoners.
Voor dit project is door het stadsdeel Zuidoost subsidie verleent. De totale projectkosten zijn
€34.976,42
Voortgang en resultaat
Bij de start van het project is een 0-meting gedaan, bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn bevraagd
over wat ze nodig hebben om meer zelf te kunnen meebeslissen over hun behandeling en
begeleiding. Tevens zijn professionals bevraagd naar hun huidige werkwijze om bewoners te
betrekken. Tijdens het project wordt een tweede meting gedaan. Na de training worden gesprekken
gevoerd met bewoners en professionals om te weten wat er veranderd is en wat de training heeft
opgeleverd. Bij de eindevaluatie wordt getoetst of het doel: “professionals meer handvatten geven
om de eigen kracht en het netwerk van cliënten en patiënten te versterken” bereikt is.
In 2015 is besloten dat er drie scholingssessies worden georganiseerd voor medewerkers van MaDi,
Cordaan en GAZO. Het doel van de trainingen is dat professionals handvatten aangereikt krijgen om
eigen kracht en het netwerk van patiënten te versterken.
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De trainingen zijn uiteindelijk begin 2016 gegeven door de 1e lijn Amsterdam aan professionals, POH,
huisartsen en andere professionals die belangstelling hadden. In verschillende, geaccrediteerde,
trainingen, steeds georganiseerd in een regio van Zuidoost, werden in totaal 37 mensen* getraind.
Naast kennismaking en veel oefenen met de methodiek van ‘Shared Decision Making’ was het ook
duidelijk dat men het leuk en zinvol vond om elkaar als collega’s in de wijk, te ontmoeten. Uit de
casuïstiek die werd ingebracht bleek dat er behoefte is aan veel soorten vaardigheden binnen
gespreksvoering. Shared Decision Making is daar een van maar ook op het gebied van motiverende
gesprekstechnieken bleken de deelnemers wensen te hebben. Ruth Evers, trainer bij Talmor en de
acteur die zij had mee gebracht bleken flexibel: alle soorten van gespreksvoering konden geoefend
worden.
De deelnemers gaan de komende periode het geleerde in hun praktijk toepassen. Na de zomer van
2016 zullen we bij hen peilen of er behoefte is aan terugkom-bijeenkomst om op intervisie-achtige
wijze ervaringen te delen en eventuele leerpunten te bespreken met elkaar.
(*11 huisartsen, 8 POH-ers, 8 wijkverpleegkundigen, 6 cliëntondersteuners, 4 maatschappelijk werkers)

2. Toegankelijkheid en samenwerking in Wijkzorg
ZiZo-trekker: Jurenne Hooi, MaDi Zuidoost.
Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente Amsterdam gekozen voor een zorgstelsel waarin het bieden
van samenhangende zorg en ondersteuning centraal staat. In het nieuwe zorgstelsel wordt gestreefd
naar één cliënt, één plan en één klanthouder. De klanthouder is verantwoordelijk voor het hele
begeleidingstraject. De klanthouder is een zorgprofessional die werkzaam is bij gecontracteerde
thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen, een huisartsenpraktijk, MEE Amstel en Zaan of als Algemeen
Maatschappelijk Werker bij MaDi. Met elkaar vormen deze zorgprofessionals een wijkzorgteam
waarbij 2015 een overgangsjaar is waarin de werkwijze van de wijkzorgteams verder moet worden
vormgegeven.
Voortgang en resultaat
Het was het eerste jaar waarin is proefgedraaid met wijkzorg. Medewerkers zijn getraind,
bijvoorbeeld hoe er gewerkt moet worden met RIS. Een aandachtspunt is dat er nog geen goede
sociale kaart is van Amsterdam Zuidoost. De afstemming tussen wijkverpleging/ thuiszorg, huisartsen
en maatschappelijk werk verdiend aandacht. Wie doet wat als er een vraag komt van een cliënt. De
regels moeten nog helder worden. Professionals moeten elkaar weten te vinden. Ook is van belang
dat professionals van elkaar weten wie de indicatie regelt en wie de ondersteuningsplannen tekent.

3. Psychiatrie en Verslaving
ZiZo-trekkers: Jan Drost en Lidwien Schweitzer
Hoe kan ZiZo bijdragen aan een psychiatrie- vriendelijke samenleving? ZiZo wil onderzoeken wat het
behandelplan is voor chronische GGZ-patiënten. Het gaat dan niet meer om genezen maar ermee
leren leven. Kunnen zorglocaties in de wijk een functie hebben m.b.t. de dragende samenleving?
Bijvoorbeeld een plek om koffie te drinken en mensen te ontmoeten.
Als de behandeling langer dan twee jaar duurt, moet de zorg terug naar de wijk en de huisarts. Hoe
zorgen we dat deze mensen niet tussen wal en schip komen dat we ze niet uit het oog verliezen?
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Voortgang en resultaat
Er wordt nog een beslisboom ontwikkeld die praktisch hanteerbaar is. Cliënten in het stadgebied
Zuidoost weten hierdoor waar ze moeten zijn voor adequate GGZ-hulp.
Er is casuïstiek doorgesproken met twee huisartsengroepen met een hoge concentratie ouderen.
4. Multiculturele Ouderenzorg (KCMO)
ZiZo-trekker
Aanvankelijk was Judith Meijer trekker voor dit thema. Gedurende het jaar heeft Bianca Istha
(AMSTA) deze rol op zich genomen. Projectleider van het KCMO was in de eerste maanden van 2015
Myra van Veenendaal. Vanaf 1 december 2015 werd Karin Moor projectleider KCMO.
Vergrijzing en culturele diversiteit in Amsterdam Zuidoost
De bevolking van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost kent een grote culturele diversiteit. Er wonen
bijna 200 verschillende nationaliteiten. Net als in de rest van Nederland neemt de vergrijzing de
komende jaren sterk toe; in het stadsdeel neemt het aantal ouderen met een migratiegeschiedenis
toe. Dit in acht nemende heeft het stadsdeel Amsterdam Zuidoost het initiatief genomen om in 2013
een kennisplatform op te richten op het gebied van multiculturele ouderenzorg, namelijk het
Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO) opgericht.
Kennisplatform en samenwerkingsverband
Het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg is een kennisplatform en samenwerkingsverband
van verschillende partijen die kennis, ervaring en netwerken hebben op het gebied van
multiculturele ouderenzorg. Binnen het Kenniscentrum wordt dit gebundeld en gedeeld. Het KCMO
heeft een website, namelijk: http://multiculturele-ouderenzorg.nl
Doel van het platform is om de diverse initiatieven op het gebied van multiculturele ouderenzorg in
het stadsdeel met elkaar te verbinden en de lijn tussen formele en informele zorg te versterken.
Daarnaast heeft h et kenniscentrum ook tot doel om de wetenschappelijke onderzoeken rondom het
werken met verschillende doelgroepen te verbinden met de praktijk.
Voortgang en resultaat
De ouderenadviesraad Zuidoost (OAr) vormt de klankbordgroep bij het KCMO. Daarnaast wordt het
kenniscentrum geadviseerd door de WMO Adviesraad Zuidoost.
De subsidie van het KCMO is pas begin 2015 rondgekomen. Het KCMO kan ondersteunen bij het
organiseren van een passende zorgstructuur, waarin informele en formele zorg gekoppeld worden.
Activiteiten:
 Stimuleren van samenwerking tussen formele en informele organisaties
 Ontwikkelen van nieuwe kennis en delen van kennis via de website
 Bijeenkomsten organiseren met bewoners en professionals
 Ontwikkelen van nieuwe innovatieve vormen van multiculturele ouderenzorg
Met de stadsdeel portefeuillehouder Urwin Vyent zijn afspraken gemaakt over prestaties vanuit het
KCMO. Het KCMO heeft een eigen jaarverslag waarin de resultaten zijn verwerkt.
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4B

Activiteiten: Samenwerken op twee kernonderwerpen

Tijdens een ZiZo-beleidsmiddag in 2011 hebben de leden van de Vereniging ZiZo twee onderwerpen
benoemd die in de periode 2012 tot en met 2015 de kern vormen van hun samenwerking. Bij elk
onderwerp vormen drie of vier ZiZo-leden de trekkers. De onderwerpen zijn:
1) Afstemming met stadsdeel Amsterdam Zuidoost en de gemeente Amsterdam
2) Kwaliteitsverbetering
Hieronder is per kernonderwerp uitgewerkt wat er in 2015 is ondernomen en bereikt.

1. Afstemming met stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam
Het doel van deze afstemming is het actief betrekken van het stadsdeel Zuidoost en de gemeente
Amsterdam en het bevorderen van samenwerking tussen deze partners.
Voortgang en resultaat
In 2015 zijn diverse ZiZo-leden op gesprek geweest met de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel
Zuidoost. Er is gesproken over de doelstellingen van de vereniging ZiZo. ZiZo leden ervaren een open
gesprek met elkaar en denken met elkaar mee vanuit een gemeenschappelijk belang.
Tevens is er gesproken over:
- Het versterken van de verbinding tussen formele en informele zorg
- Shared Decision Making
- Wijkzorg
- Psychiatrie & Verslaving
- en het KCMO.
Vanuit het stadsdeel wordt nog een mogelijk extra thema voor 2016 voorgedragen voor ZiZo. Uit
onderzoek komt naar voren dat psychosociale gezondheid in relatie tot stress, laaggeletterdheid en
vaardigheden om hiermee om te gaan, ook belangrijke thema’s zijn voor bewoners van Zuidoost. Dit
geldt bijvoorbeeld de bewoners van Zuidoost met een licht verstandelijke beperking.
De gemeente is overgestapt naar gebiedsgericht werken. Amsterdam Zuidoost is ingedeeld in drie
gebieden, voor deze gebieden is een gebiedsagenda waarin staat omschreven wat de
maatschappelijke opgaven zijn. Er komt een gebiedsplanning 2016-2019. Er is gesproken over hoe
ZiZo kan aansluiten op deze gebiedsagenda’s.

2. Kwaliteitsverbetering
ZiZo-leden willen met elkaar kijken wat zij voor elkaar kunnen betekenen in de scholing voor
medewerkers. Ook gaat het bij dit kernonderwerp over hoe om te gaan met Inspectie voor de
Gezondheidszorg.
Voortgang en resultaat
Er is scholing & project aangevraagd voor Shared Decision Making. In 2015 is besloten dat er drie
scholingssessies worden georganiseerd voor medewerkers van MaDi, Cordaan en GAZO. Het doel
van de trainingen is dat professionals handvatten aangereikt krijgen om eigen kracht en het netwerk
van patiënten te versterken.

11

4C.

Activiteiten: Klanbordgroep voor ZiZo

ZiZo heeft op 12 november 2015 een Klankbordbijeenkomst georganiseerd met een aantal
stakeholders, zowel formele als informele zorg. Zo’n 20 stakeholders en ZiZo-leden spraken met
elkaar over de vier thema’s: KCMO, Shared Decision Making, Psychiatrie en Verslaving en Toegang en
samenwerking in de Wijkzorg. Tijdens de bijeenkomst werd bekeken welke rol ZiZo daarin kan
nemen.
Voortgang en resultaat
Tijdens de bijeenkomst hebben de ZiZo-leden een toelichting gegeven op de actuele thema’s van
ZiZo. Aan de klankbordgroep zijn de volgende vragen gesteld:
 komen jullie deze thema’s tegen in jullie huidige werk, en op welke manier?
 wat zijn jullie ideeën over hoe het beter kan?
 waar moet ZiZo zich nog meer op richten?
Naar aanleiding van deze klankbordbijeenkomst neemt ZiZo zich de volgende dingen voor:
- Meer verbinding te gaan zoeken tussen 0e, 1e en 2e lijn;
- In gesprek te gaan met mensen in de wijk en te luisteren;
- Een volgende keer meer partijen te benaderen voor de klankbordgroep;
- Dat een cultuuromslag bij professionals niet in 1 cursus te leren is;
- Dat ZiZo wil bijdragen aan de weg naar een psychiatrie-vriendelijke samenleving;
- Geloof hebben in de beweging van wijkzorg en hobbels daarin overwinnen.
Award
In 2014 werd tijdens de stakeholdersbijeenkomst de ’Marian Smits Award’ geïntroduceerd en
uitgereikt aan André Bhola voor zijn bijdrage aan de brainstorm in die bijeenkomst. Zijn voorstel was
om vanuit ZiZo de informele zorg actiever te bezoeken en daarbij de sleutelpositie van “wijze
mannen en vrouwen in de wijk” te gebruiken. André heeft de award in 2015 samen met Urwin Vyent
uitgereikt aan Annyk Haveman voor haar bijdrage aan deze Klankbordbijeenkomst. ZiZo vindt haar
idee voor een rol van partijen in de weg naar een psychiatrie-vriendelijke samenleving inspirerend en
vernieuwend.

4D.

Overige activiteiten

Het betreft hier doorlopende activiteiten; dat wil zeggen activiteiten waar ZiZo al meerdere jaren bij
betrokken is. Het gaat om:
1.
2.
3.
4.
5.

Website
Opstellen en onderhouden van het activiteitenplan
Aanvragen en verantwoorden subsidies
Financiële administratie, jaarrekening en jaarverslag
Extra activiteiten

Hieronder worden uiteengezet wat in het kader van deze overige activiteiten is gedaan.
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1. Website
De Vereniging ZiZo heeft een eigen website: www.zizo-amsterdam.nl. Op deze website licht de
vereniging toe wat haar doelstellingen zijn en wie haar leden zijn. Op de website wordt tevens uitleg
gegeven over de activiteiten van de vereniging.
Voortgang en resultaat
In 2015 is de website geactualiseerd.
2. Opstellen en onderhouden van het activiteitenplan
Elk jaar stelt ZiZo een activiteitenplan op. De leden van de ZiZo bepalen gezamenlijk wat de thema’s,
doelen en bijbehorende activiteiten worden voor het komende jaar. De gekozen thema’s en
activiteiten worden uitgewerkt in een activiteitenplan. Gedurende het jaar worden de doelen op
voortgang geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassingen in de activiteiten nodig zijn.
In het activiteitenplan benoemt ZiZo welke resultaten en activiteiten zij voor ogen heeft:
Resultaten:
 De ZiZo leden hebben bepaald welke activiteiten dit jaar centraal staan.
 De beoogde activiteiten van de ZiZo zijn in het activiteitenplan van de ZiZo uitgewerkt.
Activiteiten:
 De ZiZo leden bepalen gezamenlijk welke activiteiten worden uitgevoerd.
 Evalueren en monitoren van de activiteiten die in het activiteitenplan zijn opgenomen.
 Aanpassen en updaten van het activiteitenplan.
3. Aanvragen en verantwoorden subsidies
Er zijn diverse projecten waarvoor subsidies aangevraagd worden. Deze aanvragen worden door de
ZiZo gedaan. Na het toekennen van een subsidie zal het jaar erop een verantwoording ingediend
moeten worden.
Voor de periode 2015 heeft de ZiZo de volgende resultaten:


Er is voor 1 mei 2015 een subsidieaanvraag gedaan voor de proeftuin Zelfredaam Zuidoost
bij het Fonds Nuts Ohra. Deze aanvraag is helaas afgewezen.



De subsidieaanvraag m.b.t. Shared Decision Making is in 2015 door het stadsdeel
gehonoreerd. Het project is gestart maar heeft vertraging opgelopen. Aan het stadsdeel is
gevraagd om de subsidieperiode iets te verlengen om het project als nog goed te kunnen
uitvoeren.



Er is een aanvraag voor subsidie m.b.t. het KCMO ingediend bij het stadsdeel voor oktober
2015-augustus 2016.

4. Financiële administratie, jaarrekening en jaarverslag
De ZiZo wil zijn financiën goed bijhouden. Zo moeten onder andere facturen tijdig betaald worden,
moet de balans opgemaakt worden en moet een jaarrekening opgesteld worden. Ook wordt er
jaarlijks via het jaarverslag verantwoording gegeven over de gestelde doelen/ beoogde activiteiten
van dat jaar.
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