Verslag bestuursvergadering maandag 20 februari 2017.
Agendapunt
Toelichting
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2.
Aandacht voor Hedenochtend vond de opening van het Infopunt plaats onder ruime belangstelling. Naast
leden en vrijwilligers. bestuursleden en vrijwilligers was er ruime belangstelling. Genodigden waren aanwezig.
3.
Verslag 16-1-17 Naar aanleiding van het verslag enkele opmerkingen.
Er heeft nog geen overleg met KBO, VVL en SWOM plaats gevonden.
Het Seniorenhobbycentrum krijgt informatie om het krijtbord te maken.
De activiteit Bewegen is verplaatst van 18 naar 23 maart, een eenmalige actie.
De wijkverpleegkundige komt op afroep en bij themabespreking, ook op d ‘n Inloop.
4.
Publiciteit.
De Neije krant doet een aanbieding die wordt afgewezen.
De suggestie wordt gedaan op de LOM kabelkrant te gebruiken.
De presentatie van het Infopunt was succesvol. Er hing een leuke en goede sfeer.
Bij Herman was de LOM uitzending niet bekend. Het aandeel van de RABO had in de pers
meer aandacht kunnen krijgen. Ton adviseerde terughoudendheid.
Als PR man wil Herman duidelijkheid over publicaties. Bij voorkeur vooraf toetsen.
Herman houdt naar eigen inzicht ruggespraak met secretaris.
5.
Ingekomen.
Alle stukken betreffende de Platformvergaderingen zijn niet verspreid. Worden verzonden
naar de leden. Vanwege gebrek aan subsidies dienen de coöperaties zelf bij te springen in de
kosten van het Platform. Het bestuur kiest voor instandhouding. De kosten worden
meegenomen in de begroting. Wenselijk is dat structureel overleg plaats vindt en er een
gezamenlijk actieplan met begroting en overeenkomst komt. Dit past in onze begroting.
6.
Mededelingen. De voorzitter meldt dat de evaluatie met het bestuur van de Wis is uitgesteld.
Er zijn initiatieven voor het maken van een film over de coöperaties in Mill.
Een telefooncirkel kan het dagelijks bestuur bespreken met Langenboomse
organisaties. Afhankelijk van de keuze bij de ALV houden wij een themabijeenkomst
over positieve gezondheid.
Wat speelt ivm de ALV? Het dagelijks bestuur denkt aan evalueren. Dit vergt een goede
voorbereiding. De themabijeenkomst, verzorgd door de GGD, kan een mooie brug zijn
naar nieuwe activiteiten. Evalueren na drie jaren komt het bestuur passender voor.

Status

Verslag is vastgesteld.
Gebeurt na 18 april
Handvatten komen van
Marco Verstegen
Herman informeert Corné.
Paul levert artikel.

Ruggespraak met secretaris
Stukken Platform gaan naar
de bestuursleden

Kosten in de begroting.
Paul bespreekt met MillWest en Wilbertoord.
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Er heeft een gesprek plaats gevonden met Yvon Dieks en Caren van Donzel van de GGD.
De voorzitter stelt vast dat de ALV om 19.00 gehouden wordt. De themabijeenkomst
begint om 20.00 uur.1
Herman en Francine gaan 16 maart naar een Netwerkbijeenkomst in Mill.
Voor de werkconferentie van het Platform op 6 april in Mill nodigen we 10 personen
uit. We leveren een foto aan met trefwoorden. Bespreken in volgende vergadering.
Werkgroep bespreekt iemand in te huren voor het geven van gym. De organisatie kan bij de
7. Ontmoetingspunt.
SWOM gelegd worden. Wekelijks met minimaal 10 deelnemers a 70 € per jaar.
As Maandag bijeenkomst vrijwilligers.
We zien af van maatschappelijke stagiaires van Merlet.
De basisschool zal ons informeren over haar evaluatie mbt activiteiten op d’n Inloop.
Er is een computergroep gestart met een wachtlijst.
Informatiepunt is in handen van beheerders die zich samen verantwoordelijk voelen.
8. Sociom
De ontwikkeling van de werkgroep Dagbestedingsproject van Sociom wordt besproken.
Hoe het advies aan gemeenten straks zal uitvallen is voor de dagbesteding in Langenboom
onzeker. Duidelijk is dat vrijwilligers nodig zijn voor bv het vervoer.
Herman spreekt uit als deelnemer betrokken te willen zijn in de werkgroep.
Het bestuur besluit deelnemer te willen worden van de werkgroep Dagbesteding.
9. Mantelzorg
De werkgroep Mantelzorg heeft actieve leden De komende vergadering is verzet naar 22-3.
10.
Jaarvergadering Agenda en thema komen in de volgende vergadering aan de orde.
Het Werkplan wordt gezamenlijk ingevuld met diverse onderdelen.
11.
Opstellen
Er wordt een begrotingsparagraaf aan toegevoegd.
werkplan
12.
Jaarverslag
De eerste opzet is toegezonden. De jaarstukken komen op de volgende agenda.
13.
Rondvraag.
Enkele actuele stukken worden uitgewisseld.
De algemene bestuursvergaderingen: 20-03-17; 18-04-17 ALV (Thema); 15-05-17; 19Volgende
06-17; 17-07-17; 18-09-17; 16-10-17; 20-11-17 (tevens ALV met thema) en 18-12-17.
vergaderingen.
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Inmiddels is de datum gewijzigd in 3 april 2017.

Secretaris informeert GGD
Uitnodiging versturen Ton.
Emailadressen versturen
Ton.
Francine polst Marion
Paters en informeert naar
werkrelatie.

Secretaris stuurt verzoek.
Indeling ALV
Secretaris verzendt voor
maart.
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