Verslag bestuursvergadering maandag 21 maart 2016.

Agendapunt

Toelichting

Status

1. Opening

2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslag 25-2-2016
4. Publiciteit.

5. Ingekomen post.

6. Mededelingen.

7. Ontmoetingspunt.

Aandacht voor bestaan digitale nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg.
We feliciteren Mieke met haar nieuwe baan.
Het verslag wordt vast gesteld.
Vastgesteld.
De aanlevering van onderwerpen voor publicatie verloopt niet gestroomlijnd. Daarom wordt
een aanlevertermijn afgesproken. Die ligt op de woensdag vóór de deadline van ’t Torentje en Kopij aanleveren op
wel voor 12.00 uur. Dat is voor de eerste zaterdag van de maand. Gepleit wordt voor korte en (eerste) woensdag voor
bondige weergave. Herman en Paul stemmen tussen woensdag en zaterdagmiddag af.
12.00 uur.
Het bestuur praat op de ALV over de vrijwilligersverzekering.
Mededeling op ALV.
Op de platform vergadering van 16 maart is gesproken over het plan voor 2016, o.a. jeugd.
Het sociale kernteam is gestart. We blijven in contact.
- Onze volgende bestuursvergadering is op 20 april om 19.00 uur. De Wis is gereserveerd. 20-4-16 vergadering
- Paul, Ton en Ed hebben een positief gesprek met de wethouder gehad. Samen werd
bestuur om 19.00 uur.
gezocht naar mogelijkheden een subsidieregeling te bevorderen. Wij zien de WMO als DB levert onderbouwde
geschikt maar daar is nog niets over te zeggen. Gevraagd is een onderbouwde begroting. begroting.
- Een student uit Tilburg zal ons informatie leveren over zijn onderzoek.
- Kort verslag bijeenkomst met Sociom op 24/2 waar Mieke en Thea bij waren.
Signaleren van niet pluisgevoel. Lijn in aanpak bij signalen hebben wij nog niet. Hoe gaan Oppakken aanspreekpunt.
wij onze vrijwilligers ondersteunen? Idee is onderwerp op agenda van vrijwilligers.
- Huberiet Vollenberg heeft verzocht om afspraak. Bij voorkeur maandagmiddag.
Ton organiseert afspraak.
Zie het verslag bespreking vrijwilligersgroep van 22 februari. De vervolgacties worden
besproken. Bekeken wordt of er een flyer komt voor alleen d’n Inloop, om deze goed op de Herman neemt contact op
kaart te zetten, of een gecombineerde met het Dienstenaanbod. Overwogen wordt een drieluik met beoogde drukker.
voor beiden.
Voor de activiteit op zondag wordt 75 € beschikbaar gesteld voor eerste inkopen. Mieke
krijgt dit bedrag in beheer. Indien de activiteit gaat lopen kan deze door de bijdrage van de
deelnemers selfsupporting worden en vloeit het bedrag van € 75,00 terug in de kas.
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Geconstateerd wordt dat er behoefte is aan vrijwilligers. De lijsten worden gescreend.
Volgens Annet heeft de Dorpsraad een duofiets aangevraagd ikv Leefbaarheidsubsidie.
Gepleit wordt voor een Nieuwsbrief voor vrijwilligers/leden. Daarin wordt verwezen naar
berichten op de website. De Nieuwsbrief kan per mail verzonden worden. Op 14 april wordt
dit besproken met de websitebeheerders. Ook wordt aandacht gevraagd voor jeugdigen. Er
worden al acties ondernomen bv. met de basisscholen volgend jaar. Thema-avonden kunnen
ook welkom zijn.
8. Uitwerking diensten Aan de orde zijn de twee voorstellen van Arnold. Met enkele aanpassingen worden deze
aanvaard. Verzocht wordt in een enkele zin, naast de vraag ook het aanbod ook op te nemen.
Deze opzet wordt in de ALV op 20/4 gepresenteerd.
Paul zorgt voor de tekst van de dienstenfolder.
De bewaking van de privacy wordt door de contactpersonen gewaarborgd. Daarom wordt
registratie in getallen. Het e-mailadres beschermt ook de privacy.
9. Voorbereiding ALV De ALV is op woensdag 20 april om 20.00 uur.
De agenda en de jaarstukken, evenals de presentatie daarvan, worden besproken.
De voorgestelde aanpassingen worden meegenomen in de betreffende stukken.

10. Rondvraag.
11. Volgende
vergaderingen.

Gemma vergelijkt lijsten.

Paul levert tekst aan
Herman.

ALV op 20 april
Ton maakt de stukken in
orde en zorgt voor
verzending.
Arnold presenteert de
Diensten.

Arnold presenteert de Diensten op de ALV.
Leden en vrijwilligers ontvangen een uitnodiging. Er is een presentielijst voor de leden.
Het principe van vrije toegankelijkheid wordt vooralsnog niet los gelaten. Vragen om lid te
worden is passend bij het solidariteitsprincipe.
Om jeugdigen in onze administratie op te kunnen nemen werken we met het begrip
“Jeugdleden”.
Voor de verzorging van de PR moeten alle gegevens op 30 maart bij Herman zijn.
Arnold vraagt twee leden.
Voor de kascontrolecommissie worden enkele personen benaderd.
Het Huishoudelijk Reglement wordt op de agenda van de ALV geplaatst.
De aangepaste tijden voor d’n Inloop zijn door gegeven aan De Wis.
De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: wo.20-04-16 19.00 uur; 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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