Verslag bestuursvergadering maandag 18 januari 2016.

Agendapunt
1. Opening.

Toelichting
Welkom. Toe te voegen de uitnodiging voor vrijwilligers vanuit het kernteam (24-2 of 2-3)

Status

2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslag 21-12-2015 De begrippen Right to Challenge en Regel-arm experimenteren worden uitgediept. Met dank Vastgesteld.
aan Francine wordt het verslag vastgesteld.
4. Publiciteit.
Ton draagt de portefeuille Communicatie over aan Herman. Vanaf 1 april zijn de geplaatste Vanaf 1 april vult Herman
berichten van Herman.
de portefeuille
Communicatie in.
5. Ingekomen post.
De aanmeldformulieren liggen op d’n Inloop. De folders liggen o.a. bij de huisartsen.
Mieke vraagt Elzebe.
Bij bakker vragen om ook folders en aanmeldformulieren neer te leggen voor 1 maand.
Ton gaat naar Verkerk en
Idem De Wis.
naar De Wis.
Uitnodiging voor vrijwilligers vanuit het kernteam komt onder punt 7 aan de orde. Verslag
van Paul over 8 december wordt toegelicht.
Herman gaat op 2 maart met Gemma in op de uitnodiging van het kernteam.
Herman en Gemma gaan.
Arnold wijst erop dat onze incasso pas vanaf 1 juni functioneert.
Aangeven op ledenverg.
6. Mededelingen.
Stoelen in d’n Inloop is punt van aandacht via db evenals de huurovereenkomst.
Stichting “Eigen kweek”. We rekenen op een constructieve ontwikkeling.
In Amersfoort is een bijeenkomst over Wijkteam en burgerinitiatief op 11 februari.
7. Ontmoetingspunt.
Informatie vanuit de Werkgroep op 11 februari aan de hand van het verslag van Mieke.
Vrijwilligers vinden het niet fijn op dinsdag. Besproken wordt of bezetting op
dinsdagvoormiddag haalbaar is. Er zijn mogelijkheden kinderen te ontvangen.
Andere locaties zullen bezocht gaan worden.
Hanneke maakt een opzet voor een folder.
Er is behoefte aan activiteiten zowel bij bezoekers als vrijwilligers. Met meerdere tafels
wordt tot uitdrukking gebracht dat je ook gewoon een kopje koffie kunt drinken.
Het maandprogramma kan in ’t Torentje.
Hanneke en Thea maken een jaarprogramma. Thea zit voortaan ook in de Werkgroep.
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Wanneer er een activiteit wordt georganiseerd betalen de bezoekers die meedoen de kosten
gezamenlijk.
Open op zondag kan van 11 uur tot 14.00 uur De kosten voor het eten zijn € 5,00.
De bijeenkomst met vrijwilligers is op 22 februari om half 8 in de Wis. De uitnodiging aan
vrijwilligers vanuit het kernteam komt niet aan de orde. Deze komt te vroeg.
Overige zaken.
Het blijft onduidelijk wat de LZC doet voor de gemeenschap. Daarom continueren PR en
Langenboomers informeren over onze acties.
De openingstijd verschuift van 16.30 naar 16.00 uur.
Elly Meinders wordt gevraagd een interview te doen.
Ton vraagt Elly
8. Producten en diensten Arnold geeft een beschrijving van een gegevensset dat als sjabloon voor de diensten gebruikt Arnold ontwerp sjabloon
kan worden. Na behandeling in het bestuur kan de automatisering besproken worden.
Vervolg kan in ’t Torentje.
9. Rondvraag.
Er is een vraag om te leren klussen. Zo mogelijk bieden we onze vrijwilligers aan.
Arnold is aanspreekbaar
10. Volgende
De algemeen bestuursvergaderingen zijn op:15-02-16; 21-03-16; 18-04-16;
vergaderingen.
Di 17-05-16; 20-06-16; 18-07-16; 19-09-16; 17-10-16; 21-11-16; 19-12-16. Start 20.00 uur.
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