.
Verslag algemeen bestuursvergadering maandag 21 december 2015.
Aanwezig: bestuursleden en afmelding Ton Ermers

Agendapunt
1. Opening.
2. Aandacht voor
(bestuurs) leden en
vrijwilligers

Toelichting
De voorzitter opent met een welkom. Ton Ermers is afwezig en de voorzitter vraagt wie de
notulen van deze vergadering wil maken. Francine zal de notulen maken.
Nieuwe leden krijgen een welkom briefje na aanmelding.
Per jaar 2 ledenvergaderingen houden waarvan 1 openbare ledenvergadering.
T.z.t. jaarlijks een bedank bijeenkomst houden voor de vrijwilligers.
Alle AB informatie gaat naar alle AB leden.

Status
Francine maakt notulen en
werkt ze volgend jaar uit.

3. Verslag 16-11-2015 In de toekomst opmerkingen of reacties op het verslag bewaren tot de volgende vergadering
of er wordt expliciet om een reactie gevraagd. Henk v.d. Linden stopt definitief. Het verslag
wordt vastgesteld.
4. Activiteiten

5. Publiciteit.

Voorkeur aanpak activiteit(en)als vervolg op de inwonersavond:
Activiteiten in 't Torentje en de Neije Krant plaatsen en op de website vermelden. Met een
oproep naar de mensen om te komen, mededeling van de diensten en een oproep om met
vragen te komen.
Contactpersonen van de diensten: Herman, mantelzorg; Gemma, telefooncirkel; Francine,
boodschappendienst; Mieke, ontmoetingspunt D'n Inloop; Paul, leenbank; Arnold,
klussendient.
Paul maakt een opzet voor 't Torentje.
Paul maakt opzet Torentje
De inwonersavond op 23 november was een geslaagde avond. Helaas waren er geen jongeren
aanwezig. Wel een paar nieuwe gezichten.
Activiteiten bij D'n Inloop: Er is nogal wat publiciteit voor D'n Inloop geweest.
Overdracht van portefeuille Communicatie naar collega bestuurslid: Ton stopt 1 april met
communicatie. Gina is wel gepolst maar heeft nog niet gereageerd. Herman wil er serieus
over nadenken om deze taak op zich te nemen.
Herman denkt er over na.

.

6. Ingekomen post.

7. Mededelingen

8. Ontmoetingspunt.

Verslag bijeenkomst Amersfoort: Zie verslag Ton d.d. 25-11-2015. Vraag aan Ton over het
verslag op blz. 2, eerste alinea: Tenslotte Right to Challenge maak er gebruik van. Het zit in
de WMO. Naast de WMO zijn er ook mogelijkheden in de Zorg Verzekeringswet en W.I.Z.
Verder bij Regel-arm experimenteren. De WLZ maakt het mogelijk om regelarm te
experimenteren in de zorg. Graag uitleg over deze 2 alinea's en wat bedoel je ermee? Liggen Ton geeft op deze vragen
hier ook mogelijkheden voor de LZC.?
antwoord in de volgende
Vergadering Platform coöperaties Oss. Zie verslag van Ton
vergadering
Huurovereenkomst met De Wis ontbreekt in 2016: Dit wordt ter kennisname medegedeeld.
17 november Right to Challenge in Wanroy was een goede bijeenkomst.
Gegevens partner leden irt ledenadministratie: Van de gezinsleden worden bij aanmelding de
namen en geboortedatum gevraagd.
Er is een gesprek geweest met het sociaal kernteam op 8 december met LZC, Zorgcoöperatie
St. Hubert en de Huiskamer in De Wester. Dit was een leerzame bijeenkomst. Alle drie de
initiatieven werken elk op hun eigen manier.
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente: Herman, Francine en Ton gaan er naar toe.
Activiteiten D'n Inloop: Het bezoekers aantal begint een klein beetje aan te trekken. 3
vrijwilligers gaan de kar trekken nl. Hanneke Wijnberg, Annemarie Delpeut en Thea Kersten. Mieke licht de vrijwilligers
We moeten de visie niet loslaten. 11 januari is er een werkgroep vergadering D'n Inloop
in, via Thea.
samen met Thea en Annemarie. Alle initiatieven zijn welkom als ze aansluiten bij de visie,
het seizoen, de mogelijkheid om niet mee te doen. Wat hierover besloten wordt bekend
maken aan de vrijwilligers via de mail.
Miriam van Schaik komt vanaf 1 februari i.p.v. op dinsdag op de eerste donderdag van de
maand.
Voorstel om de dinsdag te laten vervallen en de zondag erbij te openen of b.v. 1x per maand
op zondag.
Wat is het budgetkader voor vragen en wensen in 2016. Koffie is gratis. Alle andere
versnaperingen samen betalen. Materialen etc. kunnen wel gedeclareerd worden.
Dit bespreken op 11 januari.

.

De stoelen in het ontmoetingspunt zouden door Radius worden vervangen door nieuwe. Dit
zou toegezegd zijn door Huberiet. Radius weet van niets. Gemma vraagt dit na. Misschien
samen met De Wis, Radius en LZC nieuwe aanschaffen.
9. Begroting

10. Rondvraag

10.Volgende
vergaderingen.

Arnold legt de begroting uit. Voorstel is om samen met St. Hubert naar de gemeente te gaan
en te pleiten voor een structurele subsidie. Ook met de provincie periodiek communiceren
over de doelstelling i.v.m. de subsidie. Op de website staat vermeld dat de zorgcoöperatie
medegefinancierd wordt door de provincie. Er is een overzicht van de stand van zaken op dit
moment en een overzicht van wat we nog moeten doen.
Op de algemene ledenvergadering de leden bijeen roepen en dan zorgen voor een jaarverslag
en begroting. Het algemeen bestuur gaat accoord met de begroting voor 2016. Het bestuur
van de LZC moet gekozen worden door de leden. Arnold stuurt de rest van de papieren
behorende bij de begroting nog rond.
Arnold papieren
rondsturen.
Mieke vraagt of de notulen van de bijeenkomst in Cuijk binnen zijn gekomen.
Paul vraagt wat we met de reiskosten doen. Besloten wordt om € 0,25 per km. te vergoeden.
Als iemand reiskosten wil declareren een mailtje sturen naar Arnold met de gemaakte km., de
kosten en het reisdoel.

De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 18-01-16; 15-02-16; 21-03-16; 18-04-16;
dinsdag 17-05-16; maandag 20-06-16; 18-07-16; 19-09-16; 17-10-16; 21-11-16; 19-12-16.

Aanvang 20.00 uur

