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De Stiebo, Regio Midden Nederland is een verenging welke de belangen behartigt voor 

mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. 

 

In maart 2016 de Ango landelijk failliet gegaan waardoor het bestuur van de Ango afdeling 

Veenendaal / Amersfoort genoodzaakt was, in opdracht van de curator om met hun 

activiteiten te stoppen. Hierdoor heeft er in 2016 geen ledenvergadering plaatsgevonden. 

 

Er kwamen bij het bestuur veel reacties binnen hoe het nu verder moest, er was een 

mogelijkheid om onder de naam Stiebo, het bestuur a.i. heeft tijden de vergadering van 25 

april besloten om te zien of er een kans van slagen was, hierop hebben wij in onze regio 900 

leden aangeschreven en hen gevraagd of zij lid wilde worden van de Stiebo.  

Er hebben zich zo’n kleine 200 mensen aangesloten bij de Stiebo waarop is besloten door te 

gaan waardoor het advieswerk en het lotgenotencontact kon worden voortgezet. 

 

In het afgelopen jaar heeft onze adviseur van de Stiebo in totaal 983 advieszaken behandeld 

verdeeld  in de volgende categorieën: 

 

    54 sociaal adviezen:  WULBZ / WIA / WGA / WAO / Wajong / WSW / Pensioenen en  

andere uitkeringen zoals WW / WWB / AOW / ANW etc.: 

      16  adviezen WMO in de ruimste zin des woords 

     12  adviezen AWBZ/ZVW: PGB, hulpmiddelen,  eigenbijdrage CAK 

      7  adviezen mobiliteit zoals herkeuring rijbewijs, GPK, Valys etc.  

  812  belastingformulieren zijn er ingevuld wat heeft geresulteerd in een totale  

 teruggave van € 395.412,= 

    41  aanverwante belastingzaken zaken, zoals huur / zorgtoeslag, Gemeentelijke en  

 waterschapsbelastingen, studiefinanciering etc.  

      6  fondsaanvragen, aanvragen voor financiële ondersteuning voor voorzieningen  

 welke niet vanuit het rijksoverheid of zorgverzekeraars worden vergoed 

     35  overige zaken. 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar vier maal vergaderd. 

 

Ook hebben enkele andere leden van onze afdeling zitting in de verschillende plaatselijke 

WMO-raden/platforms en cliëntenraden zoals die in Veenendaal en Utrecht.  

 

Ook in het nieuwe verenigingsjaar zal het bestuur zich volledig inzetten voor de mensen met 

een functiebeperking en/of chronische ziekte. Tevens zal het bestuur alle mogelijke 

inspanningen doen om nieuwe bestuursleden te werven.  
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