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VOORWOORD
Het jaar 2017 is een zeer bewogen ACO-jaar gebleken. Een jaar waarin het bestaansrecht van de ACO besproken is en de doelen in ons werkplan opnieuw zijn
vastgesteld. De positie van ouderen in Utrecht verandert met de veranderende samenleving mee.
Gelukkig zijn de algemene economische malaise en de onzekerheid over pensioenen en dergelijke omgeslagen in een vorm van optimisme. Maar vele ouderen hebben dat zelf in de praktijk nog niet ondervonden. Toch is het sombere perspectief
niet meer overheersend.
In korte tijd zijn de voorheen bemenste loketten veranderd in digitale portals. Zelf
de weg daarnaar toe vinden zal niet voor alle ouderen mogelijk zijn. Zelfstandig
meedoen wordt voor veel mensen inderdaad makkelijker te doen. Echter, voor grote groepen zullen er digitale barrières te overwinnen zijn.
De ACO was in de eerste jaren vooral een adviesorganisatie die de gemeente van
opvattingen over ouderen voorzag. We zien nu veel andere organisaties waar ouderen mee te maken hebben en dus ook de ACO. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen.
Samenwerken met andere organisaties om de kwaliteit van leven van ouderen te
verbeteren, is mogelijk en nodig. Dat heeft ook de jaargang 2017 laten zien. Investeren in de oudere bewoners is voor de mensen zelf belangrijk en nodig, maar ook de
ouderen in de stad Utrecht zijn zelf hard nodig voor het functioneren van de stad.
Zonder deze mensen zouden allerlei culturele instellingen niet meer kunnen functioneren. De enorme vrijwilligers inzet van ouderen in de zorg en maatschappelijke
organisaties is niet alleen van onschatbare waarde voor de organisaties en een zinvol leven van de ouderen zelf. Ook economisch is dit vrijwilligerswerk van grote
waarde. Zonder deze mensen zouden veel zaken niet meer lopen.

Ouderen zijn niet alleen een groep bewoners die aandacht behoeft. Het zijn ook de
mensen die heel veel te geven hebben. Ik zelf ben onder de indruk van de honderden initiatieven voor en door ouderen die in de stad bestaan en opbloeien.
Het ondersteunen van deze initiatieven en met hen samenwerken in een stad waar
het goed wonen en leven is voor ouderen, is dan ook een mooie taak.
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Tenslotte wil ik Mieke van der Burg en Janneke Kieft bedanken voor hun tomeloze
inzet voor het bestuur van de ACO. Zij waren respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter en namen in oktober afscheid.
Jaap Zwart, voorzitter stedelijke Adviescommissie Ouderen
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Wat is de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid?
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) bestaat sinds 1990 en is hét
stedelijke netwerk van ouderen en diverse organisaties van ouderen in Utrecht,
zoals de ouderenbonden en organisaties van migrantenouderen.
Lid van de ACO zijn ook organisaties die met en voor (onder andere) ouderen werken, waaronder de thuiszorg, verpleeghuiszorg en de Utrechtse woningcorporaties.
De ACO maakt deel uit van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU), een samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ondersteuning van
(kwetsbare) groepen zoals mensen met een fysieke functiebeperking, ouderen en
migranten. Daarnaast onderhoudt de ACO nauwe banden met vertegenwoordigers
van belangrijke gemeentelijke organisatieonderdelen, zoals Werk & Inkomen, Meedoen naar Vermogen, Volksgezondheid, Ruimte & Wonen. De volledige samenstelling van de ACO vindt u op de website.

Werkbezoek Marktmeesters
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Wat wil Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
bereiken?
Ambitie van de ACO is van Utrecht een stad te maken waar ouderen - van welke
afkomst of cultuur dan ook - zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en participeren. Vanuit die visie werkt de ACO aan verbetering van de kwaliteit van leven van
ouderen, waarbij altijd het perspectief en de leefwereld van ouderen centraal
staan. Concreet betekent dit het beïnvloeden van het beleid van instellingen en
organisaties voor (onder meer) ouderen en het versterken van de invloed en participatie van ouderen zelf.

Iedereen wil graag gezond en gelukkig oud worden en
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Een onbereikbaar ideaal? Of toch niet?
Kunnen andere vormen van wijkverpleging/zorg aan huis
risico’s op gezondheidsproblemen verkleinen?
(

Afscheidssymposium voorzitter en vicevoorzitter 20 september 2017)
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Activiteiten en resultaten in 2017
Inbreng Gemeenteraadsverkiezingen
In 2017 heeft de ACO veel tijd besteed aan beïnvloeding van de politiek; dit vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De ACO heeft met
vrijwel alle fracties gesprekken gevoerd over noodzakelijk nieuw beleid. Beleid dat
inspeelt op de fundamentele veranderingen die zich voor doen in de samenleving
nu ouderen langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. Daarvoor is (naast een
lalgemene visie) ook een lijst met concrete maatregelen voorgesteld. Niet alleen
zijn er te weinig geschikte woningen voor ouderen, vooral op de plekken waar ouderen willen wonen. Ook op andere terreinen wordt in de stad Utrecht in beleid en
uitvoering te weinig rekening gehouden met de toenemende vergrijzing van de
Utrechtse bevolking. Zo is het openbaar vervoer veel te grofmazig waardoor ouderen en mensen met een fysieke beperking vaak honderden meters naar de bushalte
moeten lopen. De wachttijd voor de Regiotaxi zijn meestal erg lang, waardoor deze
evenmin aansluit op hun behoeften en mogelijkheden. Met ondersteuning van de
ACO is in Overvecht de nieuwe Buurtmobiel gaan rijden. Deze vorm van maatwerkvervoer zou in veel meer wijken moeten plaatsvinden. (Zie voor de gehele inbreng
voor de verkiezingen de website van ACO).

Gezellig samen tafelen: folders per wijk
De ACO heeft een zeer concreet project ontwikkeld: wijkfolders met plaatsen waar
ouderen (en andere bewoners) gezellig, goed en goedkoop kunnen eten. Eind september zijn deze folders verspreid via de wijkbureaus, buurtteams en informatiepunten. Dit project wordt voortgezet samen met U-Centraal. Op de website zijn
actuele gegevens te vinden.

Ook moet de lijn die is uitgezet bij de ontwikkeling van de NPD-strook
worden voortgezet, zodat een maatschappelijk Programma van Eisen
(ouderenhuisvesting met maatschappelijke functies en toegankelijke
omgeving) standaard wordt, in ieder geval voor geschikte locaties.
(uit: Themabijeenkomst ACO “Wooninitiatieven succesvol?”
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Impressie NPD strook

Woningbouw geschikt voor ouderen
Na een drukbezocht MNU-seminar op 2 december 2016 richtte de ACO zich samen
met MNU-organisaties op beïnvloeding van concrete woningbouwplannen voor de
NPD--strook in Overvecht en de Merwedekanaalzone. In 2016 hebben ACO en
MNU een zogeheten ‘zienswijze’ ingediend op het Stedenbouwkundig Programma
van Eisen (SPvE) voor de NPD-strook. In deze zienswijze werden voorwaarden geformuleerd voor rolstoeltoegankelijke en levensloopbestendige woningen. Het College van B&W heeft de zienswijze overgenomen. Als vervolg hierop nam MNU in
2017 deel aan een presentatie van de bouwplannen en aan de selectieprocedure
van de projectontwikkelaar. Uiteindelijk resulteerde de bemoeienis van MNU/ACO
in een bouwplan met 330 levensloopgeschikte woningen op de NPD-strook. De
overige 600 woningen op deze locatie zijn voor studenten en starters en zijn rolstoeltoegankelijk. Ook de gemeente heeft laten weten ingenomen te zijn met de
inbreng van MNU. “Samen hebben we een mooi resultaat geboekt. Dat verdient
navolging bij andere bouwlocaties”, zo verwoordde een projectmedewerker van de
gemeente het succes. De inzet van het MNU wordt dan ook het komend jaar voortgezet met een ‘zienswijze’ op een maatschappelijk programma van eisen voor de
Merwedekanaalzone. Dit is een grote bouwlocatie aan het Merwedekanaal waar
6.000 nieuwe woningen zijn gepland.
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Start Projectgroep Openbaar, Aanvullend en Maatwerkvervoer (OAMV)
Eind 2016 heeft de ACO een themabijeenkomst gewijd aan alle vormen van
(openbaar) vervoer voor ouderen en mensen met een beperking. Conclusie van de
deelnemende organisaties, waaronder de ACO, was dat goed (openbaar) vervoer
voor ouderen en mensen met een beperking van levensbelang is,. Het huidige vervoer sluit niet op hun behoeften en mogelijkheden. Alleen door met een grote
groep en meer organisaties samen te werken, kan hierin verbetering komen. Druk
vanuit belanghebbenden is hard nodig! Via publiciteit zijn mensen opgeroepen
mee te doen. Hieruit is een breed samengestelde werkgroep ontstaan die twee
sporen bewandelt: 1. het ontwikkelen van een integraal vervoersplan waarin bus,
sneltram en trein beter op elkaar aansluiten; 2. meedenken en inbreng leveren bij
concrete uitvoeringsplannen, aanbestedingen etc. Aan de uitvoering van beide
sporen wordt samengewerkt met het MNU.

Werkbezoeken
Passend in onze activiteiten op het terrein van huisvesting voor ouderen heeft de
ACO een werkbezoek afgelegd aan ‘De Marktmeesters’. Dit is een appartementencomplex in de wijk Noordoost, dat een groep 50-plussers in eigen beheer en volgens eigen ontwerp heeft laten bouwen. Het is begin 2017 opgeleverd. De bewoners vertelden heel blij te zijn met deze gemeenschappelijke vorm van wonen en
de totstandkoming hiervan. Voor de ACO betekende het werkbezoek een bevestiging van de noodzaak om meer collectieve woonvormen te realiseren.

Werkbezoek Marktmeesters
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Diverse adviezen
In voorgaande jaren richtte de ACO zich vooral op schriftelijke adviezen aan het
college van B&W. Mede door alle veranderingen en bezuinigingen van gemeentewege heeft de ACO steeds meer deze traditionele vorm verlaten en gekozen voor
andere vormen van invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Zo heeft
de ACO nu een actieve inbreng in voor ouderen relevante Raadsinformatiebijeenkomsten (RIA’s). De ACO-leden denken en doen mee vanaf de start van de beleids- of planontwikkeling van de gemeente, projectontwikkelaars en andere partijen, zoals bij de NPD-strook. Ook werkt de ACO steeds vaker samen met de andere MNU-organisaties. Afhankelijk van het onderwerp worden dus verschillende
vormen van inbreng gebruikt om onze ideeën optimaal te laten landen. Onder
meer heeft de ACO (mede) gezorgd voor een het beter bereikbaar zijn van de
buurtteams.
Daarnaast heeft de ACO deelgenomen aan een (gemeentelijk) onderzoek naar
bewegen en sport voor (migranten) ouderen. De ACO heeft actief deelgenomen
aan gesprekken met de Utrechtse Rekenkamer over verschillende aspecten van
langer zelfstandig blijven wonen van (kwetsbare) ouderen. Het eindrapport van
dit onderzoek is eind 2017 uitgebracht.

Onderzoek de mogelijkheid van ‘sprinterbussen’
naast de snelle bussen (zoals bij de NS) of anders aanvullend maatwerkvervoer voor de wijk/buurt zoals buurtmobiel in Overvecht.
(Inbreng ACO in verkiezingsprogramma 2018)

Op de volgende punten heeft de ACO schriftelijk gereageerd:

 het openbaar vervoer in de zuidelijke binnenstad
Samen met de Wijkraad Binnenstad en het Bartholomeusgasthuis heeft de ACO
zich met succes ingezet voor tijdelijk aanvullend vervoer op buslijn 2. Deze werd
eind 2016 omgeleid vanwege de herinrichting van het stationsplein, waardoor de
zuidelijke binnenstad slecht bereikbaar werd voor vooral de oudere bewoners en
bezoekers van het Bartholomeusgasthuis. Sinds februari 2017 rijdt er ter vervanging van lijn 2 een pendelbus.
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2 rol van de sociaal makelaar
Samen met COSBO-Stad-Utrecht en het SOLGU heeft de ACO een uitgebreide reactie gegeven op de gemeentelijke notitie met ‘Uitgangspunten voor aanbesteding
van de sociaal makelaar’. De sociaal makelaar is een goede aanvulling op de welzijnsorganisaties, maar er is ook verwarring over rollen, taken en samenwerking, zo
constateerden COSBO, SOLGU en ACO in hun reactie. Een van hun aanbevelingen
was: “Voorkom bij nauwere samenwerking tussen organisaties in de wijken en
buurten dat men onderling gaat concurreren; maak expliciete afspraken over taken
en rollen”.

3. informatievoorziening laaggeletterden
Uit onderzoek blijkt dat 8% van de Utrechtse bevolking laaggeletterd is. Deskundigen spreken vaneen hoger percentage, van zo’n 10 a 12 %. Hiertoe behoort een
grote groep ouderen. Door hun beperking hebben laaggeletterden minder gezondheidsvaardigheden. Naar aanleiding van een themabijeenkomst over dit onderwerp
heeft de ACO in oktober een brief aan B&W gestuurd. Daarin wordt gepleit voor
een meer signalerende functie van de gemeente en de Buurtteams. Meer op deze
groep toegesneden informatie kan hen helpen om de weg te vinden in de zorg. In
dit verband wijst de ACO op het Informatiepunt in Utrecht Oost, dat in 2017 van
start is gegaan. Zo’n informatiepunt zou in alle wijken navolging moeten krijgen. In
een reactie op het pleidooi van de ACO bevestigt de gemeente het belang van laagdrempelige en wijkgerichte informatie voor iedereen. Hiervoor wordt vanaf 2019
meer subsidie uitgetrokken, zo zegt de gemeente toe.

De ACO pleit er voor om het oprichten van
Informatiepunten in de wijken te stimuleren.
Een plek waar mondeling en telefonisch
begrijpelijke informatie te verkrijgen is voor iedereen.
In de wijk Oost is zo’n informatiepunt onlangs van start gegaan.
Uit Advies ‘Betere informatievoorziening aan laaggeletterden ‘
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Themabijeenkomst in de raadzaal van het oude stadhuis
13

Overige activiteiten
Cultuurintensief werken buurtteams
De ACO heeft verder deelgenomen aan een onderzoek van een MNU-projectgroep
naar ‘Cultuursensitief werken bij de Buurtteams’. Dit onderzoek gaat over de mate waarin Buurtteams zich bewust zijn van en rekening houden met de cultuur van
migranten. In februari 2017 is dit onderzoek afgerond met aanbevelingen die zijn
besproken op een themabijeenkomst van de ACO. Een van de conclusies was dat
de aanpak van de Buurtteams als positief wordt ervaren, maar dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de teams voor migrantenouderen meer aandacht
vraagt. Het project wordt voortgezet in MNU-verband.
Initiatieven ouderenzorg
Opvallend is dat er in het afgelopen jaar zeer veel initiatieven zijn ontstaan ter
verbetering van de ouderenzorg, zowel vanuit de gemeente als door bewoners en
professionals. Met moeite is dit allemaal bij te houden! Zoveel mogelijk heeft de
ACO aan verzoeken tot deelname gehoor gegeven en zijn bijeenkomsten bijgewoond, bijvoorbeeld over het opzetten van het Stedelijke Platform Ouderen. Dit is
een samenwerkingsverband dat in de plaats komt van diverse andere overleggen
over medische zorg voor ouderen.
Roze ouderen
Op 11 oktober 2017 nam ACO deel aan een drukbezochte themabijeenkomst over
de ‘behoeften van roze ouderen op het gebied van wonen, zorg en sociale contacten’. Op deze bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek
onder Utrechtse roze ouderen. Een van de aanbevelingen aan betrokken organisaties en de gemeente was om blijvend aandacht te besteden aan de zichtbaarheid
en het gevoel van veiligheid van deze groep.
Langer zelfstandig thuis wonen, ook met ernstige beperkingen
De Rekenkamer Utrecht heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de zorg voor mensen met een ernstige beperking. Ook de ACO heeft deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoeksrapport is eind 2017 verschenen. Een van de conclusies is
dat de informatievoorziening over de zorg voor deze groep te wensen overlaat,
vooral voor mensen met een migratieachtergrond. Het rapport van de Rekenkamer was voor de ACO aanleiding om begin 2018 een themabijeenkomst over dit
onderwerp te organiseren.
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Overleg wijkantennes
In 2017 hebben de wijkantennes 6 bijeenkomsten gehad. Wijkantennes zijn leden
van de ACO die voor hun eigen wijk contactpersoon zijn. Zij signaleren positieve en
negatieve zaken voor ouderen in hun wijk. Deze worden in het wijkantenne-overleg
besproken en door de ACO stedelijk opgepakt.
Werk-/projectgroepen
De Werkgroep Huisvesting heeft haar tijd en energie vooral ingezet voor de projectgroep NPD-strook van MNU. Met succes, zie de resultaten op pagina 9 van dit Jaarverslag.
De activiteiten van de Werkgroep PR & Communicatie stonden door het vertrek van
enkele leden in 2017 op een laag pitje. Wel is er veel werk verzet voor versterking
van de werkgroep. En dat is gelukt. Vanaf begin 2018 draait de werkgroep weer op
volle toeren.
De website van de ACO is onderhouden door de secretarieel ondersteuner van
U Centraal.
DB-vergaderingen
Maandelijks komen de vier DB leden bijeen om de ACO bijeenkomsten voor te bereiden, adviezen inhoudelijk te bespreken, inbrengen voor te bereiden etc.
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Afscheid voorzitter en vicevoorzitter
Op woensdag 20 september namen voorzitter Mieke van der Burg en vicevoorzitter
Janneke Kiieft na vier jaar (benoemingstermijn) afscheid van de Adviescommissie
voor het Ouderenbeleid. Dit vond plaats op een symposium onder de titel ‘Met
zorg en geluk ouder worden’. Na afloop werd Janneke Kieft verrast met een onderscheiding ,uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen.
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Themabijeenkomsten
Het afgelopen jaar heeft de ACO 8 themabijeenkomsten georganiseerd, die alle
druk bezocht zijn, ook door niet ACO-leden. Alle bijeenkomsten hebben geleid tot
bepaalde conclusies die de basis vormden voor de inbreng van de ACO in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De themabijeenkomsten hebben ook tot concrete acties en adviezen geleid. Voorbeelden hiervan zijn te lezen in de rode
‘tekstblokken’ in dit Jaarverslag.. De verslagen van alle bijeenkomsten vindt u op
de website van ACO, te vinden via onderstaande links.

Gezondheid en ouderen, cijfers en de wereld erachter (25-01-2017)
Cultuur sensitief werken in de buurtteams (22-02-2017)
Een verhuisadviseur voor alle senioren (22-03-2017)
Nooit te oude voor kunst en cultuur (26-04-2017)
Toegankelijke zorg voor iedereen! (24-05-2017)
Wooninitiatieven succesvol? (21-06-2017)
Woningtoewijzing op beperkingen: Hoe werkt dat voor ouderen? (30-082017)
Roze ouderen (11-10-2017)
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Voorzitter
Onafhankelijk voorzitter

Mevrouw M.M. van der Burg tot
20-09-2017

Vertegenwoordiger vanuit:

Vertegenwoordiger—

Buurtteams/Inclusio

De heer M. Ahmadian/mevrouw
A. van Hoof/mevrouw I. van Nes

KBO, Stad Utrecht

Mevrouw I. Bouter

Altrecht, Ouderenpsychiatrie

De heer P. Bremers

AxionContinu, groep regio Utrecht Zuid

Mevrouw H. Engbers
De heer R. Leideritz tot 1-10-2017
De heer J. Jansen
De heer E.J.P. Kurver

Onafhankelijk

Meldpunt Minderheden Utrecht

Mevrouw R. Jones

Careyn, Thuiszorg

Mevrouw I. de Kam

Minderheden (TUNSER)

De heer M. Karaköse

L.O.C. Stad Utrecht

Mevrouw S.J. Kieft-van Wingerde tot
20-09-2017; daarna mw. A. Hiemstra
Vacant

Minderheden (Surinaamse Ouderenver. Moria)
U Centraal

Mevrouw I. Rodermans/mevrouw
M. Suvaal

Nisbo
CNV

De heer A. Saadaoui
Mevrouw. A. Noya
De heer M. Scholten

KBO, Vleuten de Meern

Mevrouw M. Spermon

PCOB

Mevrouw J.C. Tydeman
Mevrouw G. Valk
Mevrouw A. Vollenberg

Bartholomeus Gasthuis, Huis in de Wijk
BO-EX (namens Utrechtse woningcorporaties)
FNV

De heer R. van der Weide

Huisartsenvereniging Utrecht

Agenda-lid

Vacant
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Adviserende leden/Contactpersonen

Vertegenwoordiger

Contactpersoon Maatschappelijke Ontwikkeling / Meedoen naar Vermogen
Contactpersoon Werk & Inkomen
Contactpersoon Volksgezondheid

Mevrouw J. Jeltes tot 1-10-2017
Mevrouw G. Houtman
Mevrouw G. Houtman
Mevrouw M. van der Horst tot juni
2017
De heer M. Wisselink
De heer A. ten Boden

Contactpersoon REO
Secretariële ondersteuning
Notulen
Secretaresse

Mevrouw M. van de Merwe,
Rosenbaum Select tot 1-10-2017
Mevrouw D. Dupont-Vork, U Centraal

Financiële ondersteuning

Mevrouw. K. Jongejan, U Centraal

Wijkantennes

Vertegenwoordiger

Wijk Noord-West (02)

Mevrouw A. Noya

Wijk Noordoost (04)

De heer M. Scholten
Mevrouw M. Coopmans

Wijk Oost (05)

Mevrouw C. Tydeman
Mevrouw N. Scholten
De heer J. Jansen

Wijk Binnenstad (06)
Wijk Zuid (07)

De heer E. Kurver (Lunetten)
De heer R. van den Eventuin
(Hoograven)

Wijk Zuidwest (08)

De heer B. Oremus

Wijk Vleuten-De Meern (10)

Mevrouw J. Kieft - van Wingerde en
mevrouw M. Spermon (geeft ook
informatie over Leidsche Rijn)
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Financiën
Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

1. Secretariële ondersteuning

€

5.200,00

€

5.196,70

€

3,30

2. Inhoudelijke ondersteuning
3. Organisatiekosten

€

2.400,00

€

2.403,84

€

-3,84

€

3.200,00

€

4.189,29

€

-989,29

€

5.200,00

€

4.660,04

€

-539,96

€

4.000,00

€

2.775,73 € 1.224,27

€

20.000,00

€

4. Activiteiten/ projecten
5. Gezamenlijk activiteiten/
projecten

19.225,60 €

774,40

Toelichting
1.

2.

3.

Per 1 januari 2017 ontving de ACO de bijdrage van de gemeente voor haar
activiteiten via het Maatschappelijk Netwerk Utrecht. Van het totale bedrag
van 100.000 euro, was voor de ACO 16.000 euro beschikbaar. Daarnaast was
€ 4.000 beschikbaar uit de post ‘Gezamenlijke activiteiten/projecten van het
MNU’. De financiële administratie was in handen van U Centraal.
Net als in 2016 leidde de bezuiniging op het budget van ACO ook in 2017 tot
een aanzienlijke beperking van de activiteiten. Het aantal themabijeenkomsten werd terug gebracht naar 8. Ook is afscheid genomen van de (betaalde)
notuliste. Bezwaarlijker was de noodzaak om te korten op de secretariële
ondersteuning van U Centraal. Wel kreeg de ACO een extra bijdrage van de
gemeente voor het afscheidssymposium van de voorzitter. Vanwege het
beperkte budget heeft de ACO zich voorgenomen om in 2018 minder themabijeenkomsten te organiseren en de verslaglegging zoveel mogelijk in eigen
hand te houden en meer gebruik te maken van het budget voor NMUprojecten.
De ACO is binnen de begroting gebleven. Het overschot bedroeg eind 2017
ruim € 750.
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Colofon
Uitgave
Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
P/a Pieterskerkhof 17
3512 JR UTRECHT
Tel. 06 - 30 32 92 31
Secretariële ondersteuning
U Centraal, mevrouw Dolinda Dupont-Vork
Tekst
Mieke van der Burg
Marianne Coopmans
Jan Jansen
Werkgroep PR
Redactie
Leden Dagelijks bestuur
Vormgeving
Mevrouw Dolinda Dupont-Vork
Fotografie
Mevrouw Dolinda Dupont-Vork
Datum
Mei 2018

Website
www.aco-utrecht.nl
E-mail
info@aco-utrecht.nl
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Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
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