JAARVERSLAG 2015

Jaarverslag 2015 van de Langenboomse Zorg Coöperatie.

Inleiding
Het is het bestuur een genoegen u het jaarverslag 2015 van de Langenboomse Zorg
Coöperatie aan te bieden. Het eerste jaarverslag. Eigenlijk een verslag dat start op 20 maart
2015 omdat toen de Langenboomse Zorg Coöperatie werd opgericht.
Na enkele jaren van voorbereiding ontstond op 20 maart 2015 namelijk de Langenboomse
Zorg Coöperatie. Bij de notaris in Mill passeerde die dag de acte.
De daarvoor opererende initiatiefgroep vergaderde voor het laatst op 10 februari 2015. Zij
bereidde de eerste bestuursvergadering voor. Die bestuursvergadering werd gehouden op 2
maart 2015. Er waren 7 kandidaat leden. Volgens daarvoor uitgezette procedures kregen zij
allen een taak in het bestuur.
Het bestuur vergaderde vervolgens op de volgende datums: 28 april; 8 juni; 20 juli; 17 aug; 21
september; 19 oktober; 16 november en 21 december. Het dagelijks bestuur vergaderde daar
in principe steeds een week aan vooraf en bereidde de agenda van het algemeen bestuur voor.
De samenstelling van het bestuur.
Op 20 maart hebben Paul Vogels (voorzitter), Ton Ermers (secretaris) en Francine van der
Duijn de acte bij notaris Wilhelm in Mill getekend.
Het bestuur van de vereniging bestond het afgelopen jaar uit: Paul Vogels (voorzitter), Ton
Ermers (secretaris), Arnold Cornelissen (penningmeester) en uit de leden Mieke Verstegen,
Francine van der Duijn, Gemma van de Wijst en Herman Wijdeven.
Omdat het startten van het Ontmoetingspunt op 2 juli alle aandacht nodig had werd de
ledenwerfactie later in het jaar gehouden. Ten gevolge daarvan kon nog geen Algemene
Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Wij zijn de heer Piet Willems zeer erkentelijk
dat hij de ledenadministratie voor ons uit voert.
De taakverdeling binnen het bestuur.
Naast de geëigende functies van de leden van het dagelijks bestuur werden taken als volgt
verdeeld:
Herman Wijdeven behartigt zaken omtrent het vrijwilligerswerk en de mantelzorg; Gemma
van de Wijst zaken met betrekking tot Ouderenzorg; Francine van der Duijn behartigt de
zaken met betrekking tot de Gezondheidszorg en Mieke Verstegen met betrekking tot het
Ontmoetingspunt.
De Klankbordgroep.
De afgelopen jaren stonden de mensen van de Klankbordgroep de initiatiefgroep met raad en
daad terzijde. In 2015 waren de Klankbordgroepleden veelal aanwezig op de
inwonersavonden.
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Het Ontmoetingspunt.
Er is met man en macht gewerkt om het Ontmoetingspunt op 2 juli te kunnen openen. Onze
bestuurder Mieke Verstegen werd bijgestaan door Francine en Gemma en coördineerde een
grote groep vrijwilligers. Op pagina 8 en 9 van dit verslag lees je daar meer over.
Het Platform van zorgcoöperaties in Noordoost Noord Brabant.
Het afgelopen jaar woonden vertegenwoordigers uit ons bestuur de vergaderingen van dit
Platform bij. Op 14 juli werd bij de Langenboomse Zorg Coöperatie in De Wis een
Platformvergadering gehouden.
In 2015 vonden 3 overleggen plaats. Ons bestuur was ook betrokken bij de besprekingen van
de agendacommissie.
Bestuursbeleid
Overeenkomstig onze prioriteiten heeft het bestuur zich gericht op enkele hoofdzaken:
De organisatie opzetten en het samenstellen van het bestuur;
Het Ontmoetingspunt realiseren; Zie hierover een aparte paragraaf.
Een website bouwen en gebruiken. Zie hierover een aparte paragraaf.
Onze organisatie opzetten en het samenstellen van het bestuur.
De initiatiefgroep organiseerde een sollicitatie procedure om te komen tot het samenstellen
van een bestuur. Daarbij werd gelet op de invulling van de diverse functies en taken. Men
kwam tot een bestuur van 7 personen.
Het Ontmoetingspunt realiseren.
Uit eerdere bijeenkomsten was gebleken dat een Ontmoetingspunt de grootste wens was
onder onze inwoners. Daarna heeft het bestuur aan het oppakken van deze wens prioriteit
gegeven. Er is dan ook veel tijd mee gemoeid geweest.
Er had zich een grote groep vrijwilligers gemeld zodat het ontvangen van gasten gewaarborgd
was. Vraag was of we voor de vakantie konden en wilden starten. Om juist in de rustige
vakantietijd een plek voor ontmoeting te bieden streefden wij er naar in juli te openen. Dit
heugelijke feit vond plaats op 2 juli. Daarbij werd wel toegezegd de officiële opening na de
vakantie te laten plaats vinden. Dat gebeurde onder enorme belangstelling op 8 november.
Vele media berichtten over d’n Inloop, de naam van het Ontmoetingspunt.
Bestuursactiviteiten.
Hieronder treft u zoveel mogelijk chronologisch de werkzaamheden van het bestuur in 2015
aan.
Ter verduidelijking hebben we in dit verslag de werkzaamheden over de eerste drie maanden
van 2015 toch meegenomen. We beginnen echter nog wat eerder, in 2014. In het Torentje is
overigens regelmatig weer gegeven wat er aan de orde was.
Nadat bekend werd dat zorgorganisatie Pantein stopte met de Dagopvang moest de
Langenboomse Zorg Coöperatie eind 2014 direct in actie komen. De initiatiefgroep vond dat
de Dagopvang onder Langenboomse Zorg Coöperatie kon vallen. De Langenboomse Zorg
Coöperatie ging in gesprek met de gemeente en Radius om de voortgang goed te regelen.
Daarbij werden ook de vrijwilligers van de Dagopvang (werkgroep van de Langenboomse
Zorg Coöperatie) betrokken.
Vanwege deze situatie rondom de Dagopvang leekt het er even op dat versneld moest worden
over gegaan tot het officieel oprichten van de Langenboomse Zorg Coöperatie. Dat is niet
nodig gebleken. De dagopvang werd toegewezen aan Radius.
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Samen met de werkgroep Dagopvang heeft de Langenboomse Zorg Coöperatie zich
ingespannen om de Dagopvang ook in 2015 te laten voortbestaan. Dat is gelukt: de
Dagopvang is ‘gered’. Radius nam de Dagopvang van Pantein over.
Tegelijkertijd is er met een grote groep vrijwilligers, die zich voor andere dan bestuurstaken
hebben gemeld, een bijeenkomst gehouden om een nieuw, laagdrempelig Ontmoetingspunt
voor alle Langenboomers op te zetten. Er is een werkgroep (Ontmoetingspunt) gevormd die
onder leiding van Mieke Verstegen de meest geschikte locatie onderzocht en andere
voorbereidende werkzaamheden heeft verricht.
Daarbij werd verder gewerkt aan de formatie van het bestuur van de LZC. De procedure
bestond uit:
a) Informatiefase. Het benaderen van de kandidaat-leden met een kort vragenlijstje aan de
hand waarvan ze hun beeld kunnen schetsen van de bestuursstructuur en de taken;
b) Formatiefase. De initiatiefgroep maakte op basis van de resultaten (uit a) een voorstel voor
samenstelling en portefeuilleverdeling en riep het nieuw te vormen bestuur bijeen.
Januari
De initiatiefgroep had een drukke maand. Naast de formatie van bestuur ontwikkelden zich in
de regio ook enkele initiatieven. Er was immers een gesprek geweest met de wethouder over
het begrip “Right to challence”. Vrij vertaald in “mogen wij het gemeentebestuur uit dagen
iets te ondernemen”. Een gesprek met de initiatiefgroep uit Sint Hubert en Wilbertoord vond
plaats.
Bij de provincie werd een subsidiemogelijkheid aangeboden, het DOE-budget. De
initiatiefgroep besloot daar werk van te gaan maken. Hier is het eerste half jaar van 2015 veel
tijd en energie in gestoken.
De werkgroep ‘Ontmoetingspunt’ werd opgestart. Daartoe werd het gesprek met het bestuur
van de Wis aangegaan.
Om een website te kunnen ontwikkelen heb je een naam nodig voor internet. We verworven
de naam: www.lzc.nu
De ledenwerving zelf, de folders en de PR werden besproken.
Februari
De bestuurssamenstelling was natuurlijk een prominente aangelegenheid. Belangrijkste
agendapunt was de voorbereiding van de1ste bestuursvergadering op 2 maart.
Deze maand werd ook een gesprek gehouden met de starters van de Zorg Coöperatie in
Escharen.
Er dienen zich kandidaten aan voor het opzetten van een website. Er komt een Program van
Eisen.
Er dient zich een gesprek aan met Sint Hubert en Wilbertoord en de gemeente over de
subsidie.
Het formulier voor de aanvraag van het DOE-budget wordt ingevuld.
De Initiatiefgroep gaat met Radius in gesprek over gezamenlijk gebruik van De Wis. In
dezelfde tijd verschijnt een notitie over samenwerking tussen RMC en Radius.
Met Radius en De Wis vindt een gesprek plaats over gebruik van De Wis als
Ontmoetingspunt.
Maart
Het bestuur besluit in haar vergadering op 2 maart de aanvraag DOE subsidie te versturen.
Alvorens de aanvraag de deur uit kan wordt gecorrespondeerd met de provincie over de
voorwaarden.
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Op 20 maart passeert de akte bij de Millse notaris.
Er wordt een werkgroep ingesteld om de website gestalte te gaan geven.
Uitgebreid wordt de procedure voor de opstart van het Ontmoetingspunt besproken. Wat is
onze insteek en opzet. Uitganspunt is dat de Langenboomse Zorg Coöperatie een eigen
sfeervolle ruimte wil.
Door enkele bestuursleden worden andere initiatieven bezocht.
Naast al deze activiteiten dient zich het Sociale wijknetwerk Land van Cuijk aan. De
Langenboomse Zorg Coöperatie constateert dat de professionals voorbij gaan aan de
informele zorg en gaat dit bespreken met de gemeente. Er wordt daartoe een brief aan B&W
gezonden.
Er komen begrotingen voor zowel het Ontmoetingspunt Langenboom als de DOE subsidie.
En het vergaderrooster 2015 wordt vastgesteld. Een ontwerp aanmeldformulier wordt
gepresenteerd.
Enkele belangrijke zaken moeten we melden zoals de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel. Nu we een eigen coöperatie zijn staat de belastingdienst bij wijze van spreken
dagelijks op de stoep. Geleidelijk aan zal de belastingdienst ons meer met rust laten wanneer
zij ontdekken dat er bij ons niets te halen valt.
April
Er is een uitgebreide agenda door het bestuur te behandelen.
Besloten wordt subsidie voor de tweede tranche aan te vragen en een bankrekening te openen.
Een serie uitvoeringszaken staan op een rij nu er statuten zijn. Denk aan een
ledenvergadering, de contributie, een huishoudelijk regelement etc.
De Doe subsidie ontvangstbevestiging is binnen.
Wilbertoordse inwoners hebben een gesprek gehad met ons bestuur over het oprichten van
een zorgcoöperatie.
Op 9 april heeft de Langenboomse Zorg Coöperatie een tweede gesprek met de Wis en
Radius. Ook dit gesprek leidt niet tot de gewenst samenwerking. Uitgangspunt van het
overleg was de uitkomst van het 1ste overleg (12 maart): overeenkomsten en verschillen: De
Langenboomse Zorg Coöperatie streeft naar een gezellige, huiselijke uitstraling van het
Ontmoetingspunt.
Eind april vindt het gesprek met de gemeente en de andere burgerinitiatieven in Mill plaats.
Dit gesprek dient om de balans op te maken over de ontwikkelingen van het
Leefbaarheidsinitiatief en de financiën.
De start van de website staat inmiddels in de steigers. Een werkgroep wordt ingesteld waar
naast de secretaris ook Annet Pennard en Gina Verheijen deel van uit maken.
Mei
Het bestuur heeft vele aspecten te bespreken betreffende de voortgang van diverse activiteiten
die in voorgaande maanden op de agenda zijn komen staan.
Om in het jaarverslag geen opsomming en herhaling van allerlei punten neer te schrijven
wijzen wij daarvoor naar de verslagen die op onze website te vinden zijn. www.lzc.nu/overde-organisatie/archief-notulen/
Voor informatie over hoe ons Ontmoetingspunt zich ontwikkelde zie pagina 8. Wel merken
we hier op dat de voorbereiding voor de vrijwilligersavond die werd gehouden op 1 juni, werd
voorbereid.
Vanuit de DOE subsidie werd meegewerkt aan een beoordeling van andere aanvragers voor
de DOE subsidie. Dit was een voorwaarde om subsidie te krijgen. Wij moesten 5 projecten
beoordelen.
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Juni
Om u gedurende het jaar zo goed mogelijk te informeren maken we gebruik van media. Denk
daarbij aan onze website, de (plaatselijke) kranten en ’t Torentje. Dit jaarverslag somt de
meeste zaken op. Informatie verstrekte de Langenboomse Zorg Coöperatie ook via de media.
Die weergaven zijn vaak geënt op een enkel thema en een breed publiek. Niettemin leuk en
informatief om te lezen. We kregen een keer te maken met helaas onjuiste berichtgeving. Een
rectificatie volgde.
Het was verheugend bericht te ontvangen van de provincie Noord Brabant op 30 juni dat zij
onze coöperatie een subsidie toekende van maar liefst 5000€. Hiermee kunnen we de kosten
van de website en de automatisering bekostigen alsmede spullen voor het Ontmoetingspunt
aanschaffen.
Inmiddels is de openingsdatum vastgelegd en de Tarwezaal gehuurd in De Wis.
Juli
De toekenning van de Leefbaarheidssubsidie van de provincie is schriftelijk ontvangen en kon
het bestuur zich buigen over de gevolgen en verplichtingen.
De werkgroep website heeft een voorstel voor keuze van een webbouwer gedaan. Het bestuurt
onderschrijft deze keuze. Het is Jordy van Katwijk die in samenwerking met de werkgroep de
website gaat bouwen die in oktober klaar moet zijn. De financiële aspecten waren gedekt door
de subsidie.
Zoals al eerder gemeld kwam het Platform voor Zorg Coöperaties in ons Ontmoetingspunt te
Langenboom vergaderen. De ontwikkelingen daar gaan gestaag verder. Steeds meer
deelnemers uit ons gebied en een gesprek met de wethouders in de regio Noordoost Brabant
wordt voorbereid.
Augustus
Nu de officieuze opening van het Ontmoetingspunt plaats gevonden heeft wordt toegewerkt
naar de officiële opening in november.
In een aparte paragraaf schetsen we de ontwikkelingen van het Ontmoetingspunt. Hier
volstaan we met het aangeven van enkele hoofdlijnen: de vrijwilligersovereenkomst die is
opgesteld, de kaders die aangereikt werden aan de werkgroep en het logboek. De naamgeving
voor het Ontmoetingspunt komt via een democratische procedure tot stand. En het plan van
aanpak voor de opening wordt opgesteld door een werkgroep.
Er werd een concept communicatieplan opgesteld dat overigens nog vastgesteld moet worden.
Dat betreft ook het huishoudelijk reglement.
Er is contact gelegd met een nieuwe Millse wijkverpleegkundige. Er is afgesproken dat zij 1 x
per maand naar ontmoetingspunt komt.
Er zijn ideeën op tafel gekomen voor de acties welke de Langenboomse Zorg Coöperatie kan
oppakken nadat het Ontmoetingspunt functioneert.
Aan de orde komt ook een evaluatie met de Wis over het gebruik van de Tarwezaal.
Er wordt voorrang gegeven aan ons vrijwilligersbeleid dat nog van de grond moet komen.
Ten behoeve van het Platform wordt een Factsheet geschreven. Dit treft u als bijlage aan.
September
In deze maand was er van alles “buitenshuis” te doen. Zo hield RMC Radius een bijeenkomst
over hun toekomstbeeld. Enkele bestuursleden namen daar aan deel. Of er sprake was van
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enige “opbrengst” is ons tot de dag van vandaag niet duidelijk. Vanuit de DOE subsidie
werden in Tilburg workshops gehouden waar wij er enkele van konden bezoeken.
De website naderde zijn voltooiing. De structuur stond. Nu moesten nog de teksten voor de
website aangeleverd worden. Daar werd werk van gemaakt.
Het draaiboek voor de opening van het Ontmoetingspunt werd gestart.
Besloten wordt volgend jaar de ledenvergadering te houden omdat dan veel zaken helder zijn
geworden. Besloten wordt eind november een inwonersavond te houden. Het bestuur heeft
behoefte de voorkeur te peilen voor het oppakken van nieuwe activiteiten.
Het foldermateriaal, evenals het aanmeldformulier worden in beginsel goedgekeurd.
Oktober
Er moest veel werk verzet worden om alle lopende werkzaamheden in goede banen te laten
lopen. De website nadert zijn voltooiing, de opening van het Ontmoetingspunt komt snel
dichterbij, de ledenwerving moet op stoom komen, het aanmeldformulier en de folder moeten
op tijd verspreid worden. De bezoekers van het Ontmoetingspunt krijgen een veer op hun
hoed omdat zij de folders en bijbehorende aanmeldformulieren keurig in enveloppen deden
het betrof ongeveer 1300 enveloppen. Het draaiboek voor de opening -en alle activiteiten die
daarbij horen- wordt nauwgezet gevolgd. Evenals de begroting waar we ons op konden
richten.
Het vergaderschema voor 2016 dient zich aan. Bij de opening willen we een film laten zien en
ook deze moet geproduceerd worden.
Vanuit het Platform wordt gewerkt aan een bijeenkomst dat in Wanroy gehouden zal worden.
Ook ons bestuur levert een bijdrage samen met Sint Hubert en Wanroy.
Een concept vrijwilligersbeleid werd aangeboden om later te behandelen.
November
Een bijzondere maand voor de Langenboomse Zorg Coöperatie. De opening en de onthulling
van de naam van het Ontmoetingspunt aan het begin van de maand en de inwonersavond op
het einde van de maand. Beide bijeenkomsten hadden een grote impact. Beide bijeenkomsten
werden heel goed bezocht. Daarnaast startte de ledenwerving en nog in 2015 werden al 153
leden geteld.
Daarnaast vond in Oss de bijeenkomst plaats met een groep wethouders en het resultaat was
dat er een bijeenkomst komt met alle wethouders.
Bovendien kwamen de (financiële) cijfers over tafel om enerzijds verantwoording af te leggen
maar anderzijds ook om een begroting op te kunnen stellen voor 2016. Omdat ook dit voro de
eerste keer gebeurde was het tevens een zoektocht naar de aanpak die de penningmeester op
dit moment het best kon toepassen. De voorkeur gaat vooralsnog uit naar Excel modellen.
Er werd deel genomen aan een bijeenkomst met de staatssecretaris die ging over Zorg
Coöperaties.
Nu de opening achter de rug was kon het bestuur een aantal wensen bespreken met het
bestuur van De Wis. Dat voortaan de vrijwilligers zelf koffie kunnen zetten werd als een
grote vooruitgang gezien. Het bestuur besloot bovendien voortaan gratis koffie te schenken.
Koffie zetten en schenken geeft in d'n Inloop de geur van koffie.
December.
De vele leden moesten netjes welkom geheten worden. Er werd een welkom brief ontworpen
die naar alle leden ging. Waar dat digitaal mogelijk was gebeurde dat ook.
Bij al deze bestuurlijke drukte werden ook emailadressen in gebruik genomen voor betrokken
bij de Langenboomse Zorg Coöperatie. Denk daarbij aan de bestuursleden en de
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ledenadministrateur. De ledenadministratie had het erg druk om al die aanmeldingen te
verwerken op de computer. Dank zij al dit werk beschikten we al snel over een
geautomatiseerd ledenbestand.
Ontmoetingspunt: “d‘n Inloop”
De werkgroep voor het ontmoetingspunt bestaat in 2015 uit 6 personen.
Mieke Verstegen, Gemma v.d. Wijst, Francine van der Duijn, Hanneke Wijnberg, Elzebe
Bens en Henk v. d. Linden.
Henk v.d. Linden is na de officiële opening van het ontmoetingspunt gestopt.
De werkgroep is na de informatieavond van de LZC op 23 november uitgebreid met
Annemarie Delpeut en Thea Kersten namens de vrijwilligers van d'n Inloop.
Vanuit het bestuur van de LZC is Mieke coördinator van het ontmoetingspunt.
Thea Kersten is de coördinator van het rooster van de vrijwilligers en onderhoudt de
contacten met de vrijwilligers
De werkgroep heeft ter oriëntatie een bezoek gebracht aan De Huuskamer van Ven
Zelderheide.
De start van het ontmoetingspunt is op donderdag 2 juli in de Tarwezaal van
gemeenschapsaccommodatie “De Wis”.
De openingstijden zijn dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Voor de officiële naam van het ontmoetingspunt is door de werkgroep een prijsvraag
uitgeschreven. Er zijn verschillende namen ingediend door diverse personen.
Na enkele stemronden heeft het ontmoetingspunt de officiële naam d'n Inloop gekregen.
Op 8 november was de officiële, feestelijke opening van het ontmoetingspunt met onthulling
van de nieuwe naam.
Er zijn 17 vrijwillige gastvrouwen en/of gastheren.
Er zijn 2 chauffeurs beschikbaar om de mensen op te halen en weer thuis te brengen als ze een
bezoek willen brengen aan d’n Inloop.
Tijdens de openingstijden is d’n Inloop telefonisch te bereiken op nummer
06-28923110.
Er waren in 2015 op dinsdag- en donderdagmiddag 394 bezoekers.
De werkgroep en de vrijwilligers hebben samen 3 bijeenkomsten gehad.
Activiteiten waren o.a. buurten, rummicub, kaarten, krant lezen en puzzelen.
Op de donderdag voor kerst hebben de bezoekers kerststukjes gemaakt.
Op oudjaarsdag was er een liederentafel en werden de bezoekers getrakteerd op oliebollen
door de familie Regter.
Op de 1ste dinsdagmiddag van de maand is van 14.00 uur tot 15.00 uur de sociaal
wijkverpleegkundige van de gemeente Mill en Sint Hubert aanwezig om vragen over zorg te
beantwoorden of advies te geven over een hulpvraag.
Op de 2de donderdagmiddag van de maand is van 14.00 uur tot 15.00 uur maatschappelijk
werker Gemma v.d. Wijst aanwezig om hulpverleningsvragen van diverse aard te
beantwoorden.
Website www.lzc.nu
De DOE-subsidie van de provincie Noord-Brabant maakt het voor de Langenboomse Zorg
Coöperatie financieel mogelijk om een website op te zetten. In mei 2015 is de werkgroep,
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bestaande uit drie personen, voor het opzetten van een website samengesteld. De werkgroep
heeft een programma van eisen opgesteld en drie webbouwers benaderd om een offerte uit te
brengen. Op basis van de uitgebrachte offertes is aan de bouwers nog aanvullende informatie
gevraagd om zo een gedegen keuze te kunnen maken. Daarna is in juli een voorstel gedaan
aan het bestuur, zodat zij een besluit konden nemen voor de keuze van de webbouwer.
Samen met webbouwer Jordy van Katwijk (Orionmedia) uit Langenboom is in de maanden
augustus en september gesproken over de structuur van de website. Hierbij waren onder meer
een rustige uitstraling, gebruiksvriendelijkheid en duidelijke leesbaarheid belangrijk. Het
bestaande logo werd aangepast aan de eigentijdse uitstraling van de website. Vervolgens is de
website gevuld met relevante informatie over de zorgcoöperatie.
In oktober 2015 is in de bestuursvergadering de eerste opzet van de website gepresenteerd
door de webbouwer. Naar aanleiding van opmerkingen van bestuursleden is nog een aantal
wijzigingen doorgevoerd en kon op 8 november 2015 tijdens de officiële opening van d’n
Inloop de website www.lzc.nu gelanceerd worden.
Na de presentatie van de website is het nu van belang de informatie op de website actueel te
houden en toekomstige dienstverlening op te nemen op de website. Het beheer van de website
is in handen van twee werkgroepleden.
Samenwerking met vereniging Zorgschakel Sint Hubert.
Om onze krachten te kunnen bundelen hebben de zorgcoöperaties in de gemeente Mill nauw
contact met elkaar. Belangrijk punt was het uitwisselen van kennis en ervaring op bestuurlijk
niveau en elkaar versterken waar dat mogelijk is. Daarom vonden inde loop van 2015 enkele
gesprekken plaats.
Tot slot
We hebben nog veel te doen. Toch mogen we trots zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben.
Solidariteit is de kern van onze Zorgcoöperatie. Dit wordt in praktijk gebracht door vele
vrijwilligers. Dankzij die grote inzet kunnen we als Zorgcoöperatie al de zaken die in dit
verslag worden beschreven ondernemen. Hartelijk dank daarvoor.
Onze bestuurlijke samenstelling
Bestuur Langenboomse Zorg Coöperatie

Paul Vogels

voorzitter

Februari 2016

Ton Ermers
Arnold Cornelissen
Francine van der Duijn
Gemma van der Wijst
Mieke Verstegen
Herman Wijdeven

secretaris
penningmeester
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FACTSHEET:
Algemene gegevens
Contactpersoon:
mailadres:
Website:
Startdatum:
juridische vorm:
Aantal bestuursleden:

Langenboomse Zorg Coöperatie
Secretariaat Ton Ermers
lzclangenboom@outlook.com
www.lzc.nu
maart 2015
Coöperatie
7

Visie

Visie op welzijn en zorg

9
De coöperatie streeft na dat de inwoners van Langenboom zo lang mogelijk zelfstandig thuis
of in ieder geval in het eigen dorp kunnen blijven wonen. ‘Zo lang mogelijk’ betekent hier:
zo lang men het zelf kan en er indien nodig vrijwillige, of indien noodzakelijk, professionele
ondersteuning aanwezig is. Wanneer dit niet meer op een verantwoorde manier thuis kan zou
dat in speciaal daarvoor bestemde zorgwoningen in het eigen dorp mogelijk gemaakt moeten
worden. Het bestuur richt zich primair op de doelgroepen ouderen en alle andere
dorpsgenoten met een ondersteuningsbehoefte.
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn:
- een goede gezondheid en mobiliteit of voldoende aanbod van ondersteuning in de
vorm van zorg of verpleging, professioneel en vrijwillig, in de directe omgeving;
- sociale contacten (kennen en gekend worden in de directe omgeving; preventie van
isolement en eenzaamheid);
- veiligheid (in en om de woning, variërend van fysieke veiligheid en toegankelijkheid
tot sociale veiligheid);
- aanwezigheid van voorzieningen, welzijnsactiviteiten en dienstverlening in het dorp.
Deze voorwaarden leveren aanknopingspunten voor een verdere uitwerking van de visie voor
het bestuur. Hierin staan de volgende begrippen centraal:
- iedereen wordt gevraagd mee te doen aan de lokale gemeenschap;
- eigen regie, eigen verantwoordelijkheid;
- zorg en aandacht voor elkaar;
- wederkerigheid; zo mogelijk ook iets terugdoen: ontvangen en geven van
ondersteuning;
- vrijwillig waar mogelijk, professioneel waar nodig
Deze begrippen sluiten aan bij de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Het bestuur streeft er naar dat mensen zoveel mogelijk kunnen meedoen in de
samenleving, daarin hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en bereid zijn om -waar
mogelijk- iets voor een ander te betekenen.
Uitgangspunten:
• Vertrouwen in eigen mogelijkheden van mensen en organisaties.
• Kijken naar wat je wel kunt.
• Solidariteit is de motor voor een samenleving waar iedereen in mee kan doen.
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Alle activiteiten zullen plaatsvinden binnen de mogelijkheden van Langenboomse Zorg
Coöperatie .

Doelen:
1. het in Langenboom aanbieden van faciliteiten en diensten aan haar leden op het gebied van
zorg en welzijn, teneinde deze zolang mogelijk in hun woonomgeving laten verblijven. Het
behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.
2. De coöperatie voorziet in de stoffelijke behoeften van haar leden op grond van
overeenkomsten.
3. Wij trachten onze doelen te bereiken door onder meer:
a.
het coördineren met en tussen enerzijds haar leden en anderzijds de op het terrein van
het welzijn- en de gezondheidszorg opererende instanties en zorgaanbieders;
b.
secundair: zelf welzijn- en gezondheidszorg te verlenen, daar waar de reguliere zorg
om welke reden dan ook te kort schiet;
4. Wij willen bereiken:
c.
dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen
blijven participeren in de samenleving;
d.
dat noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Langenboom niet nodig
is of verminderd wordt.

Basisactiviteiten:
• Ledenwerving
• Ontmoetingscentrum uitbouwen
• Informatie en adviesfunctie
• Ondersteuning vrijwilligers
• Onderhouden website.
Nieuwe activiteiten zijn in feite ook de huidige activiteiten. Wel rekenen we de activiteiten
mbt het Platform ook tot nieuwe activiteiten.
• Ledenwerving
• Ontmoetingscentrum uitbouwen
• Informatie en adviesfunctie
• Ondersteuning vrijwilligers
Programma activiteiten 2015
• Wijkverpleegkundige betrekken bij ontmoetingspunt.
• Ontwikkelen dagbesteding.
• Scholing vrijwilligers.
Bereikbaarheid/ inloopmomenten
Het Ontmoetingspunt is iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag geopend.
De VOA’s en Clientondersteuners (van de KBO) evenals de wijkverpleegkundige zijn
regelmatig aanwezig en bovendien telefonisch bereikbaar.
Werkgroepen (organisatie opzet)
Iedere werkgroep heeft zijn bestuurlijke contactpersoon.
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Samenwerkende partijen
• Gemeente Mill en Sint Hubert
• Zorgcooperaties in Mill
• Pantein,
• Radius ZET
• Provincie (speciaal vanwege de DOE subsidie)
• Platform zorg coöperaties NO.
• KBO
Financiering/ bijdrage derden
• Eenmalige bijdrage subsidie gemeente
• Ledencontributie
• DOE subsidie
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