.
Verslag algemeen bestuursvergadering dinsdag 17 mei 2016.
Aanwezig: bestuursleden en afmelding Ton Ermers en Mieke Verstegen.

Agendapunt
1. Opening.

Toelichting
De voorzitter opent met een welkom. Mieke Verstegen en Ton Ermers zijn afwezig. De
voorzitter vraagt wie de notulen van deze vergadering wil maken. Francine zal de notulen
maken.

Status
Francine maakt notulen en
werkt ze uit.

2. Aandacht voor
(bestuurs) leden en
vrijwilligers
3. Verslag AB 20-4
Verslag AB: N.a.v. het stukje dat Catheleine Verstraten heeft geschreven in 't Torentje over de Paul maakt afspraak met
Verslag ALV 20-4-2016 dagbesteding wil Paul haar uitnodigen voor de AB vergadering van 20 juni. Punt van
Catheleine Verstraten
bespreking is wat we voor elkaar kunnen betekenen.
WWZ coördinator,
Verslag ALV: Paul corrigeert de tekst van punt 6 en past hier en daar verder de tekst van het Sociom.
verslag aan. Daarna zorgt hij er voor dat het verslag ALV op de website wordt geplaatst.
Paul corrigeert ALV en
plaatst deze op website
4. Publiciteit
Herman: Kopie voor de Neije Krant aangeleverd door het werkgroepje computerhulp loopt
Herman neemt contact op
niet goed. Het stukje stond al eerder in de Neije Krant dan in 't Torentje. Frans Muller had het met computerclub.
rechtstreeks doorgestuurd naar de Neije Krant. Afgesproken wordt dat Herman hierover
contact opneemt met het werkgroepje computerhulp.
Corné Kremers van de Neije Krant heeft Herman gemaild met de vraag af de Zorgcoöperatie
budget heeft voor pr. Hij vraagt of de LZC, nu de Neije Krant bijna wekelijks iets publiceert, Herman vraagt
de Neije Krant misschien kunnen sponsoren. Na enige discussie besluiten we € 50,-- te
banknummer op.
sponsoren. Herman vraagt het banknummer op.
Arnold betaalt.
5. Ingekomen post
Uitnodiging symposium Mantelzorg. Herman gaat er naar toe. Gemma gaat misschien ook.
Herman en misschien
a.s. donderdag is er een vergadering van het Platform Zorgcoöp. Zuid Oost Brabant. Hier gaan Gemma naar symposium
Paul en Ton naar toe.
mantelzorg.
Paul en Ton verg Platform
Zuid Oost Brabant

.

6. Mededelingen

Samen met Sint Hubert heeft Langenboom aangegeven bij de gemeente dat ze een ander
traject willen dan verenigingen die het aantal leden op moeten geven. Hierover is nog niets
bekend. Het hele subsidiestelsel van de gemeente Mill en Sint Hubert wordt over de zomer
heen getild. Ook Cuijk en Grave hebben dit besluit genomen.
7. Ontmoetingspunt.
Hanneke en Thea hebben aangegeven een bijeenkomst met de werkgroep te willen. Deze
Mieke regelt bijeenkomst
wordt door Mieke ingepland.
werkgroep d'n Inloop.
8. Uitwerking diensten. De mailadressen van de contactpersonen per dienst werken nog niet goed. Gemma en Francine Ton maakt afspraak met
moeten nog installeren. Herman en Arnold controleren of de mail goed werkt. Ton neemt met Jordy over mailadressen
Jordy contact op over het mailverkeer van de diensten. De mailadressen ontvangen wel maar diensten.
verzenden niet.
De oude folder zou door Paul voorzien worden van een sticker met nieuwe tijden. Dit lukt
niet. Besloten wordt om de oude folders niet meer te gebruiken, deze op te halen en er nieuwe Aktie Mieke en Ton
neer te leggen. De folders staan in de kast van d'n Inloop. Verzoek aan Mieke en Ton om de
folders, op de plekken waar zij de eerste folder destijds hebben neergelegd, om te ruilen.
De folders worden door vrijwilligers per buurtschap verspreid. Paul vraagt het aantal gezinnen Aktie Paul en Herman
per buurt op bij Toon Ermers en geeft dit door aan Herman. Herman telt de folders af en
brengt deze naar de vrijwilligers voor verspreiding.
Op de ALV kwam er een aanbod om gratis goederen aan te bieden. Herman van Boxtel,
ordners, Marta bood enkele kippen aan. Deze goederen via de leenbank bekend maken.
Aktie Mieke en leenbank
9. Evaluatie ALV
Iedereen had een grotere opkomst verwacht. Verder waren we tevreden over de avond. De
aanwezigen waren enthousiast en betrokken.
10. Rondvraag
11.Volgende
De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: maandag 20-06-16; 18-07-16; 19-09-16;
Aanvang 20.00 uur
vergaderingen.
17-10-16; 21-11-16; 19-12-16.

