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Jaarvergadering Langenboomse Zorg Coöperatie verslag 20-04-2016
Aanwezig zijn 29 leden; er zijn 15 afmeldingen.
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Onderwerp
actie
Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet jong en oud welkom op de
eerste jaarvergadering.
Hij geeft aan dat we het afgelopen jaar veel werk hebben verzet als bestuur en zijn de
vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de activiteiten van de
Langenboomse Zorg Coöperatie.
Notulen jaarvergadering
Aangezien er geen eerdere jaarvergadering is geweest zijn er geen notulen.
Mededelingen
Aan de leden wordt verzocht de presentielijst te tekenen.
De Langenboomse Zorg Coöperatie heeft op dit moment 166 leden.
Het verslag en de overige stukken staan straks op de website: www.lzc.nu
De collectieve vrijwilligersverzekering loopt via de gemeente en is recentelijk
verbeterd. Iedere vrijwilliger is verzekerd mits in actie als vrijwilliger. Zover bekend
wordt bij een claim eerst een beroep gedaan op je eigen verzekering(en) en bij eigen
bijdragen of eigen risico vult deze verzekering aan. Alle informatie is te vinden op
betreffende website: www.vrijwilligersnetnederland.nl
Betreffende d’n Inloop zijn de tijden gewijzigd. Deze staan vermeld in de folder die
uitgereikt wordt.
Verkiezing bestuursleden
De volgende bestuursleden worden voorgedragen ter benoeming in het bestuur:
Arnold Cornelissen; Francine van der Duijn; Ton Ermers; Mieke Verstegen; Paul
Vogels; Herman Wijdeven.
Er is geen behoefte aan schriftelijke stemming en zij worden bij acclamatie gekozen.
Benoeming van de voorzitter
De vergadering is gerechtigd de voorzitterskeuze aan zich te houden. De vergadering
aanvaardt de keuze van ‘t bestuur en daarmee is Paul Vogels benoemd tot voorzitter.
Hij bedankt de leden voor het vertrouwen.
Het rooster van aftreden komt in de volgende ALV.
Verantwoording 2015 en beschouwing 2016 door de voorzitter
Hij constateert dat er hard gewerkt is en is trots op de resultaten. In betrekkelijk korte
tijd is een serieuze zorgcoöperatie opgericht. Hij spreekt verder als volgt:
Met een heldere doelstelling (elkaar ondersteunen bij het zo lang mogelijk met
plezier in het eigen dorpen blijven wonen en meedoen in het eigen dorp), een visie
(op basis van solidariteit en wederkerigheid) en statuten, alsmede een bestuur met een
huishoudelijk reglement is:
erkenning vanuit provincie in de vorm van niet vanzelfsprekende subsidie verkregen;
Zijn met vele leden en vrijwilligers mooie resultaten neergezet; is een prachtige
gebruiksvriendelijke website gerealiseerd; zijn samenwerkingen aangegaan met vele
relevante partners; is met activiteiten en diensten (zoals d’n Inloop en de 5 nieuwe
diensten) aansluitend gezocht bij de aangegeven behoeften.
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Tevreden en trots is hij maar nog niet helemaal want het lijkt alsof de gewenste zorg
coöperatie nog vooral leeft bij de mensen/vrijwilligers die hun zorg en diensten
willen aanbieden en nog veel minder bij de mensen die erom om vragen en waarvoor
die diensten vooral (maar niet uitsluitend) zijn bedoeld.
Dit wordt VRAAGVERLEGENHEID genoemd en komt bijna overal voor, zeker in
het begin als mensen dat nog niet gewend zijn.
Daarom gaat zijn beschouwing voor 2016 vooral over de wens en de verwachting dat
we met voldoende vrijwilligers -die voor het aanbod (blijven) zorgen- meer mensen
gaan bereiken die ook echt van dat aanbod gebruik durven maken!
Hij riep op gerust eens of vaker naar d’n Inloop te gaan. Hij stimuleert gebruik van de
nieuwe diensten te maken. En wijst op het belang dat iedereen aanbieder kan zijn
maar tegelijk ook vrager.
Hij wil graag dat we zo met zijn allen bijdragen aan een leefbaar, plezierig (goed
geregeld), goed (bevrediging in dingen doen) en zinvol (bijdragen aan een groter
geheel) wonen en leven voor iedereen in hier in Langenboom.
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Ook in 2016 zullen we niet stil zitten en de LZC verder proberen te ontwikkelen door
- als daar voldoende behoeft aan is- ons meer te richten op ook jongere
Langenboomers. Bijvoorbeeld door het organiseren van thema-avonden en/of
gespreksgroepen over alcohol/drugs/omgaan met sociale media/opvoeden. Denk aan
het voorbeeld van oppascursus voor jonge oppassers.
Hij ontvangt applaus voor zijn betoog
Huishoudelijk reglement
Wat betekent “Zorgcoöperatie UA”? UA staat voor “Uitgesloten Aansprakelijkheid”.
De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor financiële beleid.
De leden hebben geen vragen en keuren dit goed. Daarmee is het vastgesteld.
Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 vast te stellen op € 20,00 per lid, met
een maximum van € 40,00 per gezin. De penningmeester licht het voorstel toe. De
leden stemmen met het voorstel in.
Wijze van inning in 2016
De penningmeester legt uit dat de regels van de bank enig uitstel noodzakelijk
maken. De vergadering gaat hiermee akkoord. De mogelijkheid voor uitzonderingen
bestaat. Een vraag betreft de leeftijd waarop een jeugdlid/gezinslid een zelf betalend
lid wordt? Het gegeven antwoord is dat zolang een gezinslid behoort bij het gezin we
de contributieregeling handhaven.
Jaarverslag 2015
De secretaris presenteert een verkorte en een uitgebreide versie van het jaarverslag
2015. Deze leveren geen vragen op.
Hij bedankt de administrateur van de LZC Piet Willems voor zijn zorgvuldige werk
bij het opzetten en bijhouden van het ledenbestand. Vragen?
Onder “samenwerkende partijen” staan er al zoveel. Neem de wijkverpleegkundige.
Gevraagd wordt hoe de informatiestroom beheersbaar blijft als de coöperatie er nu
ook nog eens bij komt. De wijkverpleegkundige is via allerlei wegen bereikbaar.
Een vergelijkbare vraag betreft het vervoer. Naast de vrijwilligers in Langenboom
heeft het SWOM ook een vervoersdienst. Tot wie moet de klant zich nou wenden?
Het advies is bij vragen de eigen coöperatie te benaderen en die helpt je bij de vraag.
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Aangevuld wordt dat momenteel Sociale kernteams in oprichting zijn. Ook hiermee
werkt de coöperatie nauw samen. Juist bedoeld om mensen kortbij te helpen.
Kan eenieder contact opnemen met een VOA of Clientondersteuner? Ja dat mag.
Gewezen wordt op het grijze imago. Zoals gezegd is de coöperatie voor iedereen.
Hoe is de verhouding met “Eigen kweek”? Er is contact maar geen contract.
Verbeteringen voor de dorpsinwoners zijn welkom.
De vergadering dankt de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag. De
ledenvergadering keurt het verslag goed.
Jaarrekening 2015
De penningmeester licht de cijfers toe die geprojecteerd staan. Om de cijfers
inzichtelijk te maken heeft hij de inkomsten en uitgaven over 2014 mee genomen.
Daaruit valt op te maken dat bij inkomsten van € 12.571,64 en uitgaven voor een
bedrag van € 7828,46 er een saldo is van € 4743,18.
Inkomsten kwamen voor € 7.500 van de gemeente Mill en St. Hubert uit het
Leefbaarheidsbudget en daarnaast € 5.000 van provincie Noord Brabant vanuit de
DOE-subsidie.
Gewezen wordt op de incidentele inkomsten. De Leefbaarheidssubsidie en de DOE
subsidie zijn eenmalig? Ja dat is zo. De penningmeester licht toe dat daarom subsidie
gevraagd is aan de gemeente en gerekend wordt daar gehoor voor te vinden.
Geopperd wordt dat mogelijk fondsen aangeschreven kunnen worden.
Kascontrolecommissie
De leden Fred Hagenaars en Johan Bardoel zijn bereid gevonden de administratie van
de penningmeester te controleren. Zij wijzen op de goed gerubriceerde en correcte
overzichten en kloppende cijfers. Zij stellen vast geen onregelmatigheden te hebben
aangetroffen. Het verslag van hun bevindingen leidt tot een goedkeurend advies aan
de ledenvergadering.
Voor benoeming van de kascontrolecommissie 2017 (over 2016) stellen zich
beschikbaar Riky Sommers en Johan Bardoel. De vergadering aanvaardt deze
voorgedragen kandidaten.
De voorzitter stelt vervolgens voor de jaarrekening 2014/2015 vast te stellen.
Daarmee wordt tevens decharge (kwijting) verleend aan de penningmeester over de
beheerde financiën van 2015.
De ledenvergadering besluit conform voorstel de jaarrekening vast te stellen. Ook de
beide voorgedragen leden voor de kascontrolecommissie worden benoemd.
De penningmeester presenteert de begroting 2016
Op het projectiescherm staan de begrotingscijfers. De uitgaven staan begroot op €
9000. De inkomsten moeten nog gerealiseerd worden. Er wordt gerekend op € 6000
aan subsidie.
De begroting 2017 zal eind dit jaar gepresenteerd worden.
Bij het werven van fondsen gaat het om incidentele middelen en moeten de gelden
uitgegeven worden aan het projectdoel.
Gewezen wordt op het opmerkelijk beslag dat het Ontmoetingspunt legt op de
financiële middelen. Toegelicht wordt dat dit hoofdzakelijk de huur en het aanbieden
van koffie betreft. Punt is dat deze kosten er zijn ongeacht het bezoekersaantal.
Aangezien dit het speerpunt (uit de enquête) was is de doelstelling gerealiseerd en is
hieraan inderdaad veel tijd en geld besteed. In 2015 hebben we 394 bezoekers gehad.
Het bestuur is voornemens de lijn wel vast te houden en het Ontmoetingspunt
aantrekkelijk(er) te maken. Het bestuur analyseert voortdurend het verloop. Er
worden steeds meer (aantrekkelijke) diensten aangeboden.
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De aangeschafte rolstoel is niet in de begroting opgenomen. Valt de rolstoel ook
onder de Leenbank? Nee, deze is voor de gebruikers van de Dagbesteding en d’n
Inloop.
Een vraag is of zekerheid te geven is over die subsidie van de gemeente? Dat is niet
het geval. De aanvraag is tegelijkertijd ook gedaan door de Zorgschakel van Sint
Hubert. We rekenen zeker op een deel. Er is geen zekerheid.
De ledenvergadering stelt conform voorstel de begroting 2016 vast.
Presentatie van de Diensten
De Langenboomse Zorg Coöperatie wil in deze vergadering haar Diensten
presenteren. Deze Diensten staan in de folder die uitgereikt wordt. De 5 Diensten
hebben ieder een contactpersoon die er zorg voor draagt dat vraag en aanbod elkaar
bereiken. Vanaf vandaag zijn de volgende Diensten actief:
Boodschappendienst contactpersoon Francine van der Duijn
Klussendienst contactpersoon Arnold Cornelissen
Leenbank contactpersoon Marco Verstegen
Mantelzorg contactpersoon Herman Wijdeven
Bij vragen op gebied van Welzijn, Zorg en Contacten is de contactpersoon Gemma
v.d. Wijst
De contactpersonen zijn telefonisch (vast en/of mobiel), per email en via de website
te bereiken. Hun gegevens staan in de folder.
De privacy wordt beschermd door via de email te corresponderen met de
contactpersoon. De werkwijze wordt in de folder beschreven. Bedoeling is dat de
contactpersoon bij een aanvraag het passende antwoord vindt. Hij/zij regelt het
contact tussen vrager en aanbieder en registreert dit. Als voorbeeld een vraag om een
wandeling. De contactpersoon maakt de match en verbindt de vrager en de aanbieder.
Verzocht wordt dat wat je (aan) te bieden hebt (materieel en immaterieel) aan de
contactpersonen door te geven.
Aan de leden wordt verzocht mee te doen en zo mogelijk zich als vrijwilliger te
melden bv. Voor d’n Inloop om zodoende het aanbod te vergroten.
De vraag wordt gesteld of aan te geven is wat de tijdsspanne zal zijn tussen de vraag
stellen en de eerste reactie, en het antwoord krijgen? De bedoeling is dat de
contactpersoon onmiddellijk op de vragensteller reageert.
Er wordt niet gewerkt met prijzen voor bv. een klus. Opzet is alles met gesloten
beurzen te realiseren. Het idee er achter is het principe van wederkerigheid. Ieder kan
iets aanbieden en ieder kan ook iets vragen.
De reiskosten worden geacht vergoed te worden. De km vergoeding is 28 cent per km
indien declarabel.
Vragen zoals: “Ik wil een wijkverpleegkundige” kunnen terecht op d’n Inloop gesteld
worden.
De voorzitter houdt de rondvraag.
Kunnen de folders huis aan huis bezorgd worden, los van de bulk reclame? De
voorzitter zegt toe te onderzoeken wat hiervoor gedaan kan worden.
Gewezen wordt op de fotopresentatie van de Afrikareis van Piet Willems welke hij
op 21 april op d’n Inloop houdt.
De voorzitter wijst op de ledenvergadering over een half jaar waar zo mogelijk een
thema besproken zal worden.
Hij sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn komst en bijdrage.
Langenboom 22 april 2016 TE
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