
  Kaag en Braassem 

 
 

Uitnodiging CDA-ledenvergadering 2012 
 
Geacht CDA-lid, 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de afdeling CDA Kaag en Braassem die gehouden 
wordt op 

 dinsdag 20 maart 2012 aanvang 19:30 uur  
in Partycentrum De Buren, Sotaweg 136, 2371 GH  Roelofarendsveen. 

 

De vergadering bestaat uit 2 delen.  
 
In het besloten deel zal het bestuur u verslag uitbrengen over het jaar 2011. Ook worden de 
begroting en de plannen voor 2012 gepresenteerd.  
Voor de vergadering zijn het verslag van de vorige vergadering en de financiële stukken beschikbaar. 
Wilt u deze eerder ontvangen? Een berichtje of mailtje naar  secretaris Henk Wagenaar is genoeg: 
Virulystraat 8, 2481XP Woubrugge of wagenaarhenk@hotmail.com.  
 
In het openbare deel zal wethouder Floris Schoonderwoerd ons nader informeren over de invulling 
van de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  
De WMO is een wet, waarin ‘meedoen’ van alle burgers centraal staat.  

 Wie heeft er recht op een vergoeding vanuit deze wet 

 Waar moet je beginnen met een aanvraag 

 Is de WMO alleen voor ouderen of ook voor jongere minder mobiele burger 

 Hoe gaat lang duurt een aanvraag  

 Als je recht hebt op een uitkering vanuit de WMO komt dit dan in natura of in geld 

 Zijn er bemiddelingsbureaus die je op weg helpen en heeft Kaag en Braassem hier afspraken mee  

 Is er een pot geld en op = op  

 En ga zo maar door 
 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om uw eigen vragen over de WMO te stellen.  
 
Agenda  
besloten deel, aanvang 19.30 uur: 

 Welkom en opening 

 Verslag vorige ledenvergaderingen op 15 februari 2011 en 13 oktober 2011 

 Terugblik 2011 

 Financiën 

 Leden; ontwikkeling en werving.  

 Plannen 2012  
 
openbare deel, aanvang 20.30 uur 

 Welkom 

 Discussie avond met Floris Schoonderwoerd. 

 Afsluitende borrel om 22.00 uur 
 
U treft hierbij tevens onze nieuwsbrief aan met daarin onderwerpen waar het CDA zich sterk voor 
maakt. Wij wensen u veel leesplezier en verwelkomen u graag op 20 maart a.s. in De Buren.  
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur CDA-Kaag en Braassem 
 
Paul Snoek, voorzitter    Henk Wagenaar, secretaris 
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