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Agendapunt
1. Opening en aandacht

.

Toelichting
Status
Paul heet allen welkom. Ton en Mieke zijn verhinderd. Ook een welkom aan Miriam
Sociale
van Schaik, wijkverpleegkundige gemeente Mill en Sint Hubert en Marike Tax,
wijkverpleegkundigen
wijkverpleegkundige in Sint Anthonis en enkele uren in Mill. Miriam en Marike stellen
zich voor. Zij zijn onderdeel van het Sociaal Wijkteam van de gemeente Mill en Sint
Hubert en worden betaald door de zorgverzekeraar. Ze zijn onafhankelijk. Miriam werkt
32 uur in Mill en Marike 14 uur in Sint Anthonis. Vanaf september gaat ook Marike Tax
werken voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Miriam gaat dan 24 uur werken en
Marike 8 uur. Omdat ze beiden de gemeente Mill en Sint Hubert dan goed kennen is er
in geval van calamiteiten altijd een van de twee beschikbaar.
Een S1-wijkverpleegkundige is een 1ste lijns verpleegkundige, haar werk is preventief
voordat mensen in de zorg terecht komen en om mensen wegwijs te maken in de zorg.
Een S2-wijkverpleegkundige is een wijkverpleegkundige in dienst van de thuiszorg en
zij indiceert. Bij indicaties werken ze samen met Pantein, Buurtzorg en Proteion. I.h.k.v.
zorg-mijders en bemoeizorg hebben ze regelmatig overleg met het home-team waarin
Bestuur LZC
ook de huisartsen en ouderenverpleegkundige zitten. Ze geven ook begeleiding bij
chronisch zieken. De wijkverpleegkundigen geven aan welke dag en tijd ze voor vragen
beschikbaar zijn in het Ontmoetingspunt. Het bestuur van de LZC zal dit daarna bekend
maken in 't Torentje en de Neije Krant.
2. Aandacht voor
De aanvangstijd van de AB vergadering in de toekomst is om 20.00 uur en de
bestuursleden en vrijwilligers vergadering in principe om 22.00 uur beëindigen.
3. Verslag 8-6-2015
Marius Hendriks opent en sluit in de vakantietijd De Wis op dinsdag en donderdag als
het Ontmoetingspunt open is. De overeenkomst met de vrijwilligers wordt door het
bestuur en de vrijwilliger ondertekend. Gemma v.d. Wijst is de 1ste donderdag van de
maand aanwezig in het Ontmoetingspunt voor vragen. Het verslag wordt vastgesteld
onder dankzegging van de notulist.
4. Publiciteit
De PR was goed en positief. Ook t.a.v. de Doe-subsidie is er de nodige publiciteit
Ton Ermers
geweest. Het DB heeft Ton gevraagd om een communicatieplan te maken. Hierin zit
ook de publiciteit rondom de opening van het Ontmoetingspunt.
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5. Ingekomen post

6. Mededelingen

.

Robert Hermens sluit niet aan bij een vergadering maar wil wel ondersteunen.
Marie-José Willems -Bongers heeft opnieuw informeel gesolliciteerd naar de functie
DB
van Dorpsondersteuner. Ze heeft namens het DB een bedankbrief ontvangen omdat deze
functie nu nog niet ingevuld wordt. t.z.t. doet ze mee in de sollicitatieronde.
Er is een vraag binnengekomen van een inwoner uit Langenboom voor het opzetten van
een databank voor gebruikte zorgartikelen. Er is contact geweest met de indiener van de
vraag en het DB heeft gevraagd om met een goed plan te komen. Ondertussen zoekt het
bestuur uit hoe het zit met de aansprakelijkheid in deze.
– Paul is aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst over het nieuwe
subsidiebeleid. Ton zit in de Klankbordgroep namens de LOM maar houdt ook de LZC Ton subsidiebeleid
goed op de hoogte.
– Arnold deelt mede dat de digi-passen voor de bankrekening opgehaald kunnen worden Arnold afwerken
en geactiveerd. Als Arnold het bankrekeningnummer heeft zal hij met Tiny van hal
bankrekening
contact opnemen.
– De huurovereenkomst met De Wis is door de voorzitter en secretaris ondertekend en DB
moet nog door de Wis ondertekend worden. Eind oktober evaluatie.
De huurovereenkomst loop tot eind oktober.
– Het Platform van coöperaties is 14 juli bij elkaar geweest. In onze omgeving zijn heel
veel coöp. in oprichting. Op deze manier ontstaat er een mooi netwerk. Besloten is om
contact op te nemen met het Platform van wethouders van Noord-Oost Brabant om de
Zorg coöperaties bij de wethouders onder de aandacht te brengen. Paul heeft de indruk
dat de zorgcoöperaties serieus worden genomen.
– Herman heeft het voornemen om in de toekomst, als de LZC leden heeft, de
mantelzorgers uit Langenboom 1 of 2 keer per jaar bij elkaar te roepen voor een
Herman Wijdeven
verwen- middag of avond. Dit onderwerp komt terug als we ons gaan presenteren aan de
Langenboomse gemeenschap.
– Het aanmeldingsformulier voor de LZC aanvullen na 2e gezinslid met kinderen.
Ton Ermers wijziging
Het is beter om niet alles als verplicht invulveld aan te merken, zoals de velden:
aanmeldingsformulier
tussenvoegsel, emailadres en mobielnummer.
– Het DB is druk bezig om een plan te maken voor de besteding van de Doe-subsidie.
Het wordt besteed aan het Ontmoetingspunt en de website.
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– Het vergaderschema wordt besproken en week 12 moet zijn 21-3.
Het AB begint in 2016 om 20.00 uur.

.

DB schrijven
bestedingsplan Doesubsidie.
Ton vergaderschema
aanpassen.

7. Voortgang
Ontmoetingspunt

– Het mobiele nummer van de LZC is 06-28 92 31 10. Het is op dinsdag- en
Francine zorgt voor
donderdagmiddag als het Ontmoetingspunt open is te bereiken. Op de mobiele de
inspreken voicemail
voicemail inspreken dat het Ontmoetingspunt op dinsdag- en donderdagmiddag van
13.30 uur tot 16.30 uur telefonisch te bereiken is en dat er geen berichten ingesproken
kunnen worden.
– De naam van het Ontmoetingspunt wordt D'n Inloop.
– Het DB stelt voor om de officiële opening van het Ontmoetingspunt te plannen in
november. De werkgroep komt 21 september met een voorstel.
werkgroep voorstel
– Vraag is: wie is of wie wordt de coördinator van het Ontmoetingspunt.
opening 21 september
– Bij een vraag van het DB aan een werkgroep tegelijkertijd met de vraag enkele kaders
en randvoorwaarden meegeven.
DB

8. Bouw website

De offertes voor de website worden bekeken. Er wordt gekozen voor Orion Media. Gina
bericht de andere 2 dat niet voor hen is gekozen en neemt met Jordy contact op met de
vraag om een contract op te maken.
Gina
Gemma v.d. Wijst en Francine van der Duijn zijn niet aanwezig op de vergadering van
17 augustus.

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen. De volgende algemeen bestuur vergadering zijn op: 17 aug; 21 september; 19 oktober;
16 november; 21 december.

