
 
 

Nieuwsbrief 19, 16 februari 2012 

 
Even voorstellen: Frank ten Have, webbeheerder 
Dit is Frank ten Have. Vanaf 1 februari versterkt hij 
het beheer van de website en de financiële 
administratie. De website moet beter gaan werken, 
er moeten sneller actuele zaken gemeld worden, 
zodat meer leden actief gebruik gaan maken van de 
informatie. Frank heeft ervaring met automatisering 
en het onderhouden van websites. Hij gaat ook 
helpen bij de contributie-inning. Hierdoor krijgen 
bestuursleden en coördinator Anneke Huygen de 
handen vrij voor andere zaken die de aandacht 
vragen. Frank ten Have combineert zijn activiteiten 
voor StadsdorpZuid met het clubsecretariaat van de 
tennisvereniging Festina. Succes gewenst, Frank! 

 
Een nieuw plan: aanvullend vervoer voor leden van StadsdorpZuid 
Vervoer kan soms een probleem zijn voor degenen die geen auto (meer) rijden: je wilt eens 
iemand bezoeken waar je niet gemakkelijk met tram, bus of trein kunt komen, of je moet naar 
het ziekenhuis, maar bent slecht ter been. Allemaal minder een probleem als je familie om je 
heen hebt, heel goede buren of trouwe vrienden die je wel even willen brengen en halen. 
Maar die zijn niet altijd beschikbaar en je wilt niet al te vaak een beroep op ze doen.  
Het openbaar vervoer is lang niet altijd een uitkomst. Bus en tram komen niet overal. Een 
taxi maakt liever geen korte ritjes, neemt niet iedereen graag mee en is duur. Dan is er de 
Stadsmobiel, ofwel speciaal aanvullend openbaar vervoer, maar daarvoor moet je ouder dan 
75 zijn of een beperking hebben en bij de gemeente een speciale pas aanvragen. Zie 
hiervoor: http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/mobiel-bent/aanvullend-
openbaar. U kunt ook bellen met de WMO Helpdesk: (0800) 0643 (gratis nummer). Het is 
goed dat de Stadsmobiel er is, maar ook die kent beperkingen, is bijv. ‘beroemd’ is om zijn 
lange en onzekere wachttijden. 
 
Aanvullend vervoer op maat voor de leden van StadsdorpZuid  
Deze overwegingen leidden tot de vraag of er ook aanvullend vervoer te realiseren valt dat 
meer tegemoet komt aan onze wensen. Marianne Struik en Dorine Winkels zijn op zoek 
gegaan en hebben een goede mogelijkheid gevonden bij de Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert. Deze organisatie biedt al jaren o.a. vervoer aan door vrijwillige chauffeurs met 
eigen auto. StadsdorpZuid mag zich bij de Hulpdienst aansluiten en daar zijn wij blij mee, 
maar er is een voorwaarde. Wij moeten namelijk zelf voor vrijwillige chauffeurs zorgen. 
Het aanvullend vervoer kan bestaan uit: 
1e Halen en brengen van leden naar door hen gewenste adressen. Rolstoelvervoer is 
uitgesloten; rollator kan wel. 
2e Begeleid vervoer voor een bezoek aan bijv. een specialist in het ziekenhuis. Degene die 
rijdt, een medelid van Stadsdorp dus, gaat als u dat wenst ook mee naar de dokter, zodat u 
samen kunt onthouden wat de arts allemaal heeft gezegd. 
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Logistiek en betaling 
Als dit plan werkelijkheid wordt en u wenst er gebruik van te maken, hoe werkt het dan?  
1. U belt (het liefst een paar dagen tevoren) de Algemene Hulpdienst Buitenveldert op en 

vraagt autovervoer of begeleid vervoer aan. U meldt dat u lid bent van StadsdorpZuid. De 
Hulpdienst bespreekt bijzonderheden met u. 

2. De telefoondienst van de Algemene Hulpdienst belt chauffeurs op van de Stadsdorplijst 
om een match te vinden. Deze chauffeurs zijn dus leden en wonen dichtbij. 

3. De Hulpdienst belt naam en gegevens van de chauffeur door aan de aanvrager. De 
chauffeur meldt zich op afgesproken tijdstip. U kunt eerst nog met de chauffeur bellen. 

4. U betaalt bij thuiskomst rechtstreeks aan de chauffeur € 0,32 per km plus eventuele 
parkeergelden. De kilometerbijdrage dekt o.a. de prijs van de gebruikte brandstof. 

 
Chauffeurs goed verzekerd 
Wij kunnen pas starten als we over voldoende chauffeurs beschikken. Wat verwachten wij en 
de Hulpdienst van onze chauffeurs?  
1. Wie zich bereid heeft verklaard, bepaalt zelf hoe vaak en wanneer.  
2. Chauffeurs bepalen ook altijd zelf of ze een rit aannemen of niet. 
3. Chauffeurs dienen naast een rijbewijs een inzittendenverzekering te hebben.  
4. Chauffeurs vallen ook onder de collectieve WA- en ongevallenverzekering die de 

Algemene Hulpdienst Buitenveldert heeft afgesloten. 
 
Meldt U zich aan als vrijwillig chauffeur? 
Hierbij roepen wij op u te melden als u wel eens een keer wilt rijden voor een medelid. Hoe 
meer leden met een auto dat doen, hoe beter de vraag gespreid kan worden en hoe 
soepeler de vervoersdienst zal gaan lopen. Wilt u best eens rijden als u zelf kunt bepalen 
hoe vaak en wanneer en u zelf ja of nee kunt zeggen tegen een ritje? Geef u dan op bij 
Dorine Winkels: dwinkels@hotmail.nl. U kunt Dorine ook bellen om u op te geven of meer 
informatie te vragen: 06-26250272 of 020-3795501. Wij hopen op voldoende aanmeldingen, 
zodat deze onderlinge vervoersdienst een succes kan worden!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vernieuwde ledenlijst op de website: 
Het groeiende ledental maakt actualisering van de ledenlijst steeds weer nodig. Kijk wie er 
ook lid zijn en meldt eventuele fouten in uw eigen gegevens aan Anneke Huygen, 
huygen40@xs4all.nl. U komt bij de ledenlijst door met uw gebruikersnaam en wachtwoord in 
te loggen op het ledendeel van de website en dan te klikken op de pagina ‘Ledenlijst’. 
 
Agenda 
Wo 22 feb Koffie bij Keyzer 11.00 – 12.30 uur 
Wo 29 feb StadsdorpThee 15.30 uur in Apollofirst: Lou Fransman vertelt over het feit, dat 

zijn vrouw dement  werd en wat dat voor hen betekende. Dat kan houvast 
bieden hoe met zo’n situatie om te gaan. Er leven bij u zeker vragen over dit 
onderwerp. Aparte uitnodiging volgt. 

Do  1 mrt Filmkring, nadere info volgt, aanmelden kan bij Betty Schermer 
Wo 7 mrt Koffie bij Keyzer 11:00 – 12:30 uur 
 

Olga Advocaat stuurde ons een Email: 
Er lag al dik sneeuw en ik wilde met mijn man (88) in zijn rolstoel 
naar de Brahmshof, alwaar het Vrijdags altijd gezellig eten is. Een 
uurtje eerder kwam telefoontje van Betty: “Zullen we je helpen 
duwen naar de Brahmshof en dan meteen ook daar eten?” 
Nou dat was wat!! Ik had eigenlijk helemaal geen idee hoe zwaar 
dat duwen zou zijn, en had dit onmogelijk alleen gekund, zonder 
hen. Dus een pluim op sneeuwmutsen van de Schermertjes!!  
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