Verslag bestuursvergadering maandag 17 juli 2017.

Agendapunt
1. Opening

2. Aandacht voor leden
en vrijwilligers.
3. Verslagen
4. Publiciteit.
5. Ingekomen.

6. Mededelingen.
7. Activiteit 8 oktober
Plan van aanpak

Toelichting
Status
De voorzitter opent de vergadering. Mieke is met vakantie.
Caren van Donzel van de GGD is onze gast. We praten over het verslag van de
themabijeenkomst én over “Gezond de gemeente rond” die op 8 oktober gehouden wordt.
De voorzitter wil punten van de themadag invoegen bij de presentatie op 8 oktober; bij
voorkeur mbt bewegen.
Contact Paul-Francine
De werkgroep (Paul-Gemma en Herman) bereidt – in overleg met Francine (als
organisator)- de 8e oktober voor. De kosten zijn voor het Lokaal beraad.
Verzoek werkgroep
Verzocht wordt om een intekenlijst voor bewegen op d’n Inloop. (Voor gym bv)
ontmoetingspunt.
De PR voor “Gezond de gemeente rond” ligt bij het Lokaal Beraad.
Gepleit wordt om anderen ook te betrekken zoals Jeu de Boule, Duo fiets en biljarten.
Aan de organisatie wordt verzocht de wijkverpleegkundige dan in Langenboom aanwezig te
laten zijn.
Er komt een voorstel hoe we handelen bij live-events van leden.
Secretaris maakt voorstel
Verslag van 19 juni wordt vastgesteld.
Meegedeeld wordt dat in samenwerking gewerkt wordt aan het mantelzorgcompliment.
De Computercursus zit momenteel vol.
Het definitieve rapport van de werkgroep Dagbesteding is er. Te behandelen bij punt 10.
Een infoshow “Jongeren en drugsgebruik” werd op 28 juni gehouden. Te overwegen valt dit
te betrekken bij de CJG themabijeenkomst of als apart thema meenemen?
Akse media. Gekozen wordt voor de gratis standaard vermelding.
Secretaris regelt dit verder.
a. Invulling “Gezond de gemeente rond” op 8 oktober. Werkgroep
Zie bespreking met Caren
b. Concretisering onderwerp(en) nav. verslag GGD themabijeenkomst op 3 april.
onder Opening.
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8. Ontmoetingspunt.

Mededelingen: Behoefte aan vervoer is vooralsnog opgevangen. Onze gastvrouwen zijn op Zomermaaltijd is
vakantie en er dreigt een tekort aan vrijwilligers. De dag voor de zomermaaltijd is
vastgesteld op 17-8-2017.
vastgesteld op 17-8-2017.
9. Mantelzorg
Voortgang. 18 augustus is de volgende bespreking.
10. Dagbestedingsproject De verstrekte nota is op 27 juni door de werkgroep vastgesteld. Er volgt nu een procedure.
De nota gaat uit van een actieve benadering. Gewezen wordt op de noodzaak dat sommige
cliënten een rustige omgeving nodig hebben. We verwachten dat deze reactie nog wel
meegegeven kan worden. Als bestuur verwachten we uitgenodigd te worden in september.
We houden een aparte vergadering zodra de stukken binnen zijn. Daadwerkelijke deelname Aparte bespreking idn.
door ons zal nog in de toekomst besloten moeten worden.
11.Werkplan
De voortgang stagneert doordat niet alle Diensten erin slagen de targets te halen.
12. Rondvraag sluiting.

Het bestuur wenst eenzelfde structuur voor het vergaderrooster in 2018.

Secretaris maakt planning.

Volgende vergaderingen. Mogelijk ingelast in augustus vanwege nota Dagbesteding. De bestuursvergaderingen zijn
op: 18-09-17 om 19.00 uur met daarna thema Mantelzorg; 16-10-17; 20-11-17 (ALV met
thema Jeugd) en 18-12-17.
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Wat
Het Seniorenhobbycentrum krijgt informatie krijtbord
Themabijeenkomst Jeugd en Gezin
Bevorderen contact vluchtelingen met
verenigingen/organisaties
Evaluatie met leden
Aanschaf digitale kantoorinrichting
Informatieavond “Mantelzorg: onze zorg”.
Gezond de gemeente door
Concept nota beleid Dagbesteding van Sociom e.a.
Gezond gemeente rond

Wanneer

Live events
Akse Media
Opstellen vergaderrooster
Zomermaaltijd

Vergadering 18-9
Juli
Vergadering 18-9
17 augustus

5 september

Voorjaar 2018
Augustus
21 augustus
8 oktober
Augustus?
8 oktober

Wie
Mieke
Werkgroep
Mieke
Dagelijks bestuur
Ton
Herman
Bestuur
Bestuur
Paul, Herman
Gemma
Secretaris
Secretaris
Secretaris
Werkgroep

Status
Marco
Afspraak CJG staat
Behoefteonderzoek

Afgewerkt

Via internet
Nader ingevuld
Inzet ontwerpen
Nota Dagbesteding
Voorbereiding
Voorstel
verzoek
Voorstel
In voorbereiding
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