Verslag 28 april 2015 van de bestuursvergadering nr.2

Aanwezig zijn de dames: Francine van der Duijn, Mieke Verstegen, Gemma van de Wijst en de heren: Arnold Cornelissen, Ton Ermers, Paul
Vogels en Herman Wijdeven. Gina Verheijen is belangstellende.
Afwezig met kennisgeving: Lisette Schaminee Brands.
Agenda
B.1 Opening
B.2 Aandacht voor
bestuursleden en
vrijwilligers.
B.3 Verslag 2 maart

Bespreking
Voorzitter Paul Vogels heet allen welkom
We maken kennis met Gina Verheijen.

B.4 Ingekomen post

Afspraak blijft dat relevante informatie uitgewisseld wordt per email.

B.5 Publiciteit.

Er is opvallende publiciteit geweest bij de oprichting en we schatten in dat het wel effect
gehad heeft.
De evaluatie met de gemeenteambtenaren vindt donderdag plaats.
Het gesprek met de wethouder over sociale wijknetwerken is positief verlopen.
Overleg met zorgcoöperaties in de regio is met medewerking van Langenboomse Zorg
Coöperatie opgezet. Dit vindt op 12 mei plaats. Wie gaat met Ton mee?
Bijeenkomst mbt Leefbaar Brabant op 22 april is bijgewoond door Herman en Annet. Op de
website van Leefbaar Brabant is een impressie te zien. Ook vervoer kwam aan de orde.
Toegevoegd wordt de vraag van een ouderen verpleegkundige. Zorgvuldigheid bij de
matching is de visie die gedragen wordt door het bestuur.

B.6. Mededelingen

B.7. Taken

Actie

Het verslag wordt vast gesteld met dank aan de secretaris.

Francine en Ton gaan.
Secretaris stuurt program
voor 12 mei

Komt terug op een
volgende agenda.
De taken voor de PR worden vooralsnog behartigd door de secretaris. De PR voor de opstart Francine verstrekt Ton het
van het ontmoetingspunt gebeurt door de werkgroep.
artikel.
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B.8 Ontmoetingspunt

De werkgroep voor het ontwikkelen van een website kan met Gina, Ton en Annet, aan de
Ton nodigt deze werkgroep
slag. Hun opdracht is het program van eisen op te stellen en een voordracht te doen voor een uit.
bouwer.
Keuze voor aanpak en opstart is aan de orde. Het verslag van het gesprek met het bestuur van Verslag van De Wis zelf
De Wis en Radius wordt besproken. Er wordt in zee gegaan met De Wis waarbij de punten wordt toegevoegd.
van de werkgroep de leidraad zijn, evenals het interne verslag.
Uitgangspunt is dat de Langenboomse Zorg Coöperatie zich de vrijheid voorbehoudt over te Evaluatie te zijner tijd voor
stappen naar een andere locatie. Dit echter na een evaluatie, zo mogelijk in oktober. Getracht bereiden.
zal worden in een groeiproces met de Wis te komen. Onze visie is dat je je er thuis moet
voelen. Dat het bij voorkeur een eigen ruimte betreft die laagdrempelig van aard is. De
werkgroep Vrijwilligers steunt de start in De Wis.
In mei zal het draaiboek opgesteld worden om in juni met de vrijwilligers in gesprek te gaan. Werkgroep organiseert.
De werkgroep wordt daarvoor uitgebreid met meer bestuursleden.
In juni wordt (met vrijwilligers) de opening (en start) van het ontmoetingspunt georganiseerd
waarbij de opening op 2 juli voorzien wordt.
Werkgroep organiseert.
De financiële randvoorwaarden worden in overleg met penningmeester bepaald.
Organisatie en begeleiding van vrijwilligers is van belang.
Huurcontract in juni.
De voorzitter dringt aan op een eenvoudige start en uit te gaan van een groeimodel.
Voor de beantwoording van eventuele vragen van bezoekers kennen we hulpstructuren.
Gekozen wordt voor de dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Onze visie op de inhoudelijke aanpak berust op de pijlers van laagdrempeligheid en structuur.
De PR moet opwekkend en informatief zijn. De werkgroep heeft ideeën (naam, flyer). Het
bestuur stemt in met de bovenstaande aspecten rond het Ontmoetingspunt.
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B.9 Rondvraag

Herman wijst op de aspecten rond het thema dementie waar de komende tijd aandacht aan
wordt gegeven.
Francine informeert naar de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het (openbaar) vervoer.
Mieke maakt de afspraak met Francine dat de bezochte “accommodaties” bericht over de
(voorlopige) keuze voor De Wis krijgen.

B.10 Volgende
vergaderingen.

De volgende algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 15 juni; 20 juli; 17 aug; 21 september;
19 oktober; 16 november; 21 december. De ledenvergadering is op 2 november.
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