.
Verslag bestuursvergadering LZC maandag 21 september 2015.

Agendapunt
Toelichting
1. Opening
Gina en Lisette zijn verhinderd.
2. Zaken met betrekking Geen aantekeningen
tot leden, vrijwilligers
en deelnemers.
3. Verslag 17-8-2015 Met dank aan Paul wordt het verslag vastgesteld.
4. Ingekomen post/mail Mails worden veelal meteen toegezonden.
5. Mededelingen.
A. Door Mieke, Francine en Gemma wordt verslag gedaan van de bespreking op 16-9-15 bij
Radius-RMC. De uiteindelijke indruk is dat er geen duidelijk einde aan deze bijeenkomst zat
en de volgende vergadering afgewacht wordt. De LZC delegatie was als enige afkomstig uit
een vrijwilligers organisatie.
B. Paul meldt een bespreking met Ed Derks te hebben gehad van Vereniging De Zorgschakel
te Sint Hubert. Zij starten 2 november met een inloop én gratis koffie.
C. De website is al in de bouwfase aanbeland. De overeenkomst is conform offerte.
D. Het platform Noord-Oost kondigt een presentatie aan en een themabijeenkomst.
E. Ledenwerfactie en contributie. De punten worden geïntegreerd in punt 6.
F. Er wordt geen ledenvergadering gehouden op 2 november.
6. Ontmoetingspunt.
1. Gang van zaken Ontmoetingspunt.
Per 1 september betalen de bezoekers van het ontmoetingspunt voor de koffie en thee € 1,10.
De aantallen bezoekers stijgen niet en door andere activiteiten die gestart zijn zien we een
verlaging in de aantallen bezoekers.
Er worden diverse suggesties gedaan om bekendheid te geven aan het ontmoetingspunt.
Er is een duo voor de coördinatiefunctie.
De mogelijkheid een gesprek te houden door persoonlijke aanwezigheid wordt toegejuicht.

Status

Is vastgesteld

Het te verwachten verslag
zal Ton ieder toe sturen.
Wij gaan naar die opening.

De geur van koffie….
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7. Aanmeldformulier
8. Rondvraag.
9. Volgende
vergaderingen.

Op 12 oktober wordt gesproken met de vrijwilligers. Het bestuur wordt geacht aanwezig te
zijn. Op 15 oktober komen buurtcontactpersonen bij elkaar, waar enige promotie kan plaats
vinden. Er worden door bestuursleden personen benaderd om te wijzen op de mogelijkheden
van ons ontmoetingspunt. Gepleit wordt voor uitvoering van een PR plan bij de opening.
2. Opening ontmoetingspunt en bekendmaking van de naam.
De werkgroep geeft aan dat het bestuur hier de regie heeft. Het bestuur besluit op 8 november
te openen. De activiteiten vinden plaats tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Het verslag van de
werkgroep levert de handvatten en het programma. Iedereen krijgt dat. Er komt een
naambord.
Het bestuur zal een kraam bemensen voor informatie over de Zorgcoöperatie.
In “t Torentje” kan nog tweemaal geplaatst worden. In oktober komt de aankondiging.
De financiële aspecten worden steeds bij de penningmeester gemeld.
Er vindt een andere activiteit plaats op dezelfde dag. Daar zal mee overlegd worden.
Ton en Paul gaan invulling geven aan goede PR. Er komt een genodigdenlijst.
Zo mogelijk wordt de website gebruikt en getoond.
Op de volgende AB vergadering komt ieder met de uitwerking van de gemaakte afspraken.
Op 23 november willen we weer een inwonersavond houden.
Het DB wordt verzocht een aansprekend aanmeldformulier op tijd te presenteren.
Op 28 oktober is er een bespreking gepland met de Wis. Deze kan en zal verzet worden.
De volgende algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 19 oktober; 16 november; 21
december.
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