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Agendapunt
1.a. Opening

Toelichting
Status
Paul heet allen welkom. De vergadering vindt een week eerder plaats op verzoek van de
Werkgroep Ontmoetingspunt. Gina en Lisette zijn verhinderd.
1.b. Aandacht voor
Dit vast agendapunt is bedoeld om de wederwaardigheden van ons (en alle
bestuursleden en vrijwilligers vrijwilligers) onder de aandacht te kunnen brengen.
2. Verslag 28-4-2015
Dit verslag wordt vastgesteld.
3. Publiciteit
Op de voorpagina van ’t Torentje werd het Ontmoetingspunt en het logo gepresenteerd.
Verdere publiciteit voor de eerste openstelling wordt vormgegeven. Paul verzorgde de
tekst voor het komende Torentje.
Mogelijk kunnen we onze PR uitbreiden. Robert Hermens is bereid ons somtijds te
adviseren. Bijvoorbeeld bij een folder van ons. Wanneer Robert komt moeten we wel
vragen of ideeën hebben om hem over te laten adviseren.
Francine nodigt Robert uit voor 20 juli. (Ton en Mieke zijn afwezig)
Paul verzorgt berichten
Mogelijk dat andere (Langenboomers) teksten willen maken. (geen afspraak gemaakt) naar "de Neije krant" en
PR voor de opening komt in "de Neije krant"; 2 weken en 1 week van tevoren.
andere nieuwsmedia; een
We willen twee berichten maken voor "de Neije krant". Dat van ’t Torentje in mei, is en twee weken voor
twee weken van tevoren te gebruiken. Dat van juni kan dan één week van te voren.
opening.
Koerier, Maasdriehoek, Arena kan ook dezelfde info toegezonden worden.
Dagelijks bestuur zorgt voor opzet folder voor het Ontmoetingspunt.
Dagelijks bestuur ontwerp
Herman Wissink van de Gelderlander wordt door Ton benaderd.
folder voor Robert.
Is een flyer haalbaar voor 2 juli? Flyer/aankondiging kan op sommige plaatsen
Ton informeert Herman
neergelegd worden tbv het Ontmoetingspunt. Mieke kijkt wat nog haalbaar is.
Wissink.
Francine zal de pastor verzoeken het voor de eerste keer in gebruik nemen van het
Ontmoetingspunt aan te kondigen.
De opening kan later officieel en dient onderstreept te worden met een (vaste)folder.
4. Ingekomen post
Nav het verslag van De Wis merkt Francine op met Karel gesproken te hebben; ook in Werkgroep maakt
de vakantie mag het Ontmoetingspunt open zijn.
afspraken voor sleutel.
Afspraken over wie opent en sluit worden nog gemaakt. Bij nood 112 bellen.
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5. Mededelingen

6. Voortgang
Ontmoetingspunt

.

Mieke vraagt om samen met leden van het dagelijks bestuur het gesprek met de Wis te
houden over consumptieprijzen e.d. Zij vergelijkt met de biljarters. Arnold wenst
duidelijke afspraken, op papier. Ook de wijze van schenken moet afgesproken worden.
De prijs voor de huur dient vast te liggen. Graag een gesprek hierover voor 2 juli.
Overwogen wordt met een bonnen-knipkaart te gaan werken.
Francine heeft ’t Stekske geïnformeerd en Mieke het Bloasschuurke.
- Het Platform wil (op eigen kosten) haar vergadering in De Wis houden. Het bestuur
vindt dit prima. 14 juli hebben wij de Tarwezaal gereserveerd.
Ons bestuur zou daar met enkele mensen bij willen zijn. Verder het verzoek ook onze In behandeling.
penningmeesters met elkaar in contact te brengen en onderling informatie uit te laten
wisselen. Francine heeft de jaarstukken van Ven-Zelderheide en geeft die aan Arnold.
- Bespreking verschillen vereniging coöperatie wordt aangehouden. Wij kunnen vooruit
en ervaren geen knelpunten.
- Het gesprek met de gemeente van 30 april. Zie het verslagje van 1 mei. Naast onze
verantwoording werd ook gevraagd naar ieders toekomstvisie. De samenhang met het te
ontwikkelen subsidiebeleid lijkt wel aanwezig. Zie verderop.
- Aanvraag bankrekening wordt gerealiseerd door Arnold. Daar hangen een aantal
(knel)punten aan vast zoals ons boekhoudsysteem. Onze penningmeester krijgt mandaat
dit te regelen bij de Regiobank.
- Het nieuwe subsidiebeleid wordt op 15 juni besproken. Herman licht de gang van
zaken toe zoals dat ging op 1 juni. De informatie hierover staat op de website van de
gemeente Mill. Paul en Francine vertegenwoordigen ons.
- Vrijwilligersovereenkomst. Men schrok van een contract ondertekenen.
Het bestuur wijst er op dat het ook een kwestie van serieus nemen is.
De overeenkomst wordt minutieus doorgenomen. Francine verwerkt de opmerkingen. Francine maakt eindversie
Het bestuur ondertekent uiteindelijk de Overeenkomst.
Overeenkomst.
Enkele onderwerpen worden diepgaand besproken zoals omgaan met consumpties,
zowel praktisch als financieel. Ook de kilometervergoeding komt aan de orde.
- Openingsactiviteiten.
Rekening wordt gehouden met enkele tientallen bezoekers die getrakteerd worden.
Ook wordt in het begin gratis koffie etc. geschonken. Bij de opening worden die consum
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7. Taken

.

pties geregistreerd.
- Kasgeld. Hoe gaan we om met betalingen en inkopen?
De activiteiten moeten kostendekkend zijn/worden. Een kas (voor consumpties) heeft na
delen. Zonder blijkt ook heel moeilijk. Zolang er geen duidelijkheid is zal een
bestuurslid aangewezen worden voor kasbeheer.
- Naam Ontmoetingspunt: hetverzoek aan de werkgroep is met voorstel te komen.
De uitslag kan gemotiveerd worden bij de officiële opening.
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Gemma geeft aan dat je moeilijk kunt inschatten of iemand “verkeerd” gedrag toont of
gaat vertonen. Het signaal dat uit gaat van een VOG werkt preventief. Je bent bovendien
op de hoogte indien er wel iets gespeeld heeft. De argumenten om daar nog niet
aan te beginnen zijn inhoudelijk en financieel. Bovendien geeft een verklaring geen
garantie. Het bestuur besluit de ontwikkeling van de VOG af te wachten.
- Adviseurs (Vrijwillige Ouderen Adviseurs en Clientondersteuners) samen
presenteren.
Afgesproken wordt naar bevind van zaken te handelen.
- Onderhandelingen De Wis.
Besproken wordt volgens welke systematiek met consumpties om gegaan moet worden. Ton maakt een afspraak.
Er dient een gebruikersovereenkomst te komen waarin wij laten opnemen hoe een en
ander dient te verlopen. De secretaris maakt een afspraak.
- Bijeenkomst 22 juni. Deze is bedoeld als instructieavond.
Tevens als voorbereiding op eerste bijeenkomst.
Werkgroep website is volop bezig. Verdere informatie volgt later.

8. DOE budget
9. Rondvraag

De uitkomst zal deze maand nog af komen.
Arnold vraag om een eerdere start van onze bestuursvergadering. Op 20 juli om 20.00
uur. Het dagelijks bestuur verzorgt de agenda.
10. Volgende vergaderingen. De volgende algemeen bestuur vergadering zijn op: 17 aug; 21 september; 19 oktober;
16 november; 21 december.
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