JAARVERSLAG 2016

Jaarverslag 2016 van de vereniging Langenboomse Zorg Centraal.

Inleiding
Het bestuur biedt u met genoegen het jaarverslag 2016 aan van onze vereniging
Langenboomse Zorg Centraal. Het tweede jaarverslag. Tot voor kort heette onze vereniging
de Langenboomse Zorg Coöperatie. Nu is het een vereniging geworden met de naam
“Langenboomse Zorg Centraal”. De afgekorte naam blijft LZC .
Deze vereniging is onlangs opgericht. Bij de notaris in Mill passeerde de acte op 27 december
2016. 1
De samenstelling van het bestuur.
Het bestuur bestaat uit zeven personen. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taakgebied.
Het bestuur vergaderde op: 18-01-16; 15-02-16; 21-03-16; 18-04-16; dinsdag 17-05-16;
maandag 20-06-16; 18-07-16; 19-09-16; 17-10-16; 21-11-16 en 19-12-16. Het dagelijks
bestuur vergaderde daar in principe steeds twee weken aan vooraf en bereidde de agenda van
het algemeen bestuur voor.
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. De heer Piet Willems
verzorgt de ledenadministratie.
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 Vragen van leden en inwoners van
Langenboom; Francine van der Duijn behartigt de zaken met betrekking tot de
Gezondheid(szorg) en Mieke Verstegen met betrekking tot het Ontmoetingspunt: d’n Inloop.
Ontmoetingspunt: d’n Inloop
De werkgroep voor het ontmoetingspunt d’n Inloop bestaat in 2016 uit 6 personen.
Mieke Verstegen, Gemma v.d. Wijst, Francine van der Duijn, Hanneke Wijnberg, Thea
Kersten en Annemarie Delpeut.
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
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Dit verslag kunt u vinden op de website www.lzc.nu

1

Enkele leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan een informatieavond, georganiseerd
door Sociom, voor alle zorg coöperaties uit de gemeente Mill en Sint Hubert.
D'n Inloop is uitgebreid met wekelijks “de computercursus” en inloop vragen uurtje voor
sociale media. Dit wordt georganiseerd en verzorgd door de vrijwilligers Koos Somers, Frans
Muller en Tonny Hendriks.
De openingstijden van d'n Inloop zijn april 2016 gewijzigd in:
Maandagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Er zijn 9 vrijwillige gastvrouwen en/of gastheren, en 3 vrijwilligers voor de computer cursus.
Er is 1 chauffeur 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 2016 op maandagmorgen en donderdagmiddag 677 bezoekers. Dit is inclusief de
computercursus/ vragenuur computers en bezoek van groep 4 en 7 van basisschool 't Stekske.
Activiteiten tijdens de openingstijden van d'n Inloop waren o.a. “Bewegen op muziek” door
Wilma Prinsen. Zij gaf een half uur “Bewegen op muziek” en een half uur “Bewegen met een
bal” hetgeen enthousiast ontvangen werd. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de volgende
mogelijkheden: koffie/ thee drinken, buurten, rummikub, kaarten, krant lezen, sterke verhalen
vertellen en puzzelen. Maar ook werd gedaan aan “Samen zingen” voor jong en oud. Met
muzikale begeleiding van Annie van der Heijden-Verstegen op haar keyboard. In de
Sinterklaas sfeer hebben jong en oud samen, met heel veel plezier, allerlei liedjes gezongen.
Na de zomervakantie is er een nieuwe activiteit gestart i.s.m. basisschool 't Stekske. Elk groep
van de basisschool bezoekt een keer in het schooljaar 2016-2017 d'n Inloop en verzorgt dan
een leuke activiteit voor de bezoekers. Groep 4 en groep 7 van basisschool 't Stekske hebben
in 2016 d'n Inloop bezocht. De kinderen van de basisschool hebben samen met de bezoekers
allerlei gezelschap spellen gespeeld, gesjoeld, gekleurd en lekker gekletst, dit alles in een
goede en gezellige sfeer.
Op maandagmorgen wordt er een computercursus gegeven. Deze wordt druk bezocht.
Daarnaast kan men op donderdag middag terecht bij d'n Inloop met vragen over de computer,
smartphone of tablet.
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.
De werkgroep en de vrijwilligers hebben samen 1 vergadering gehad op 22 februari. Hieruit is
de activiteit ontstaan om 1 zondag in de maand d’n Inloop te openen voor koffie, soep en een
broodje.
26 september is er een bedank/verwenavond georganiseerd voor alle gastheren en
gastvrouwen. Ze hebben toen een herfstkrans gemaakt onder leiding van Marga Nooyen .
Het Platform van de zorgcoöperaties in Noordoost Noord-Brabant.
Dit is opgericht om ervaringen en kennis te delen, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk
belangen naar buiten te behartigen. Het afgelopen jaar woonden vertegenwoordigers uit ons
bestuur de vergaderingen van dit Platform bij. Ons bestuur was ook betrokken bij de
besprekingen van de agendacommissie. Eveneens nam ons bestuur deel aan de werkgroep die
een Werkconferentie voorbereidt. Naar verwachting zal die in april (2017) plaatsvinden.
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Bestuursactiviteiten.
Hieronder treft u zoveel mogelijk chronologisch de werkzaamheden van het bestuur in 2016
aan.
Januari
-.Goed om te constateren dat we het nieuwe jaar starten met nieuwe leden. De
aanmeldformulieren voor LZC liggen vanaf nu op d’n Inloop. Onze folders liggen o.a. bij
bakker Verkerk, de Wis de huisartsen en de buurtzorg.
-.De werkgroep voor d’n Inloop werd uitgebreid met Thea Kersten. Op 22 februari
organiseerde de werkgroep een bijeenkomst met vrijwilligers. Er wordt nagedacht ook op
zondag te openen: bijv. een vaste zondag in de maand van 11 uur tot 14.00 uur voor soep en
koffie/thee.
Februari
-.Een interview over d’n Inloop, gepubliceerd in de Neije krant, is met waardering ontvangen.
-.De eerste opzet voor een aanpak van onze Diensten (leenbank, vragen, klussen,
boodschappen, mantelzorg) werd gepresenteerd in het algemeen bestuur. Bedoeling is om
vraag en aanbod van welzijn-/zorgdiensten op elkaar af te stemmen en te verbinden.
-.Op 22 februari is er een succesvolle bijeenkomst voor alle vrijwilligers van d’n Inloop
geweest.
Maart
-.Het dagelijks bestuur heeft een positief gesprek gehad met de wethouder. Samen wordt
gezocht naar mogelijkheden een passende subsidieregeling voor onze zorgcooperatie (en
verenigingen zoals de Zorgschakel in St Hubert). Wij denken gezien onze doelstelling
aanspraak te maken op het WMO-budget.
-.De verdere ontwikkeling van de opzet van het dienstenaanbod zal tijdens de ALV op 20
april worden gepresenteerd.
April
-.Op 20 april hielden wij onze algemene ledenvergadering. Aanwezig zijn 29 leden, 15 leden
hebben zich afgemeld. Hieronder de ‘Verantwoording 2015 en Beschouwing 2016’ die
namens het algemeen bestuur werd uitgesproken door de voorzitter.
“We constateren dat er hard gewerkt is en zijn trots op de resultaten. In betrekkelijk korte tijd
is een serieuze zorgcoöperatie opgericht. Een zorgcooperatie met een heldere doelstelling
(elkaar ondersteunen bij het zo lang mogelijk met plezier in het eigen dorpen blijven wonen
en meedoen in het eigen dorp), en een visie (op basis van solidariteit en wederkerigheid). Met
activiteiten en diensten (zoals d’n Inloop en de 5 nieuwe diensten) is aansluiting gezocht bij
de aangegeven behoeften van de inwoners van Langenboom. Voor interne en externe
communicatie beschikken we over een prachtige gebruiksvriendelijke website. Met vele
relevante partners is een goede samenwerking aangegaan. Bovendien een zorgcooperatie met
erkenning vanuit provincie in de vorm van een niet vanzelfsprekend toegekende provinciale
subsidie. Trots, maar tevreden zijn we natuurlijk nog niet helemaal want het lijkt alsof de
gewenste zorg- coöperatie nog vooral leeft bij de mensen/vrijwilligers die hun zorg en
diensten willen aanbieden en nog veel minder bij de mensen die erom om vragen en waarvoor
die diensten vooral (maar niet uitsluitend) zijn bedoeld. Dit wordt vraagverlegenheid
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genoemd en komt bijna overal voor, zeker in het begin als mensen dat nog niet gewend zijn.
Voor 2016 geldt vooral de wens en de verwachting dat we met voldoende vrijwilligers -die
voor het aanbod (blijven) zorgen- meer mensen gaan bereiken die ook echt van dat aanbod
gebruik durven maken! Een oproep om eens of vaker naar d’n Inloop te gaan; om van de
nieuwe diensten gebruik te maken. Iedereen kan aanbieder zijn maar tegelijk ook vrager. Zo
dragen we met zijn allen bij aan een leefbaar, plezierig (goed geregeld), goed (bevrediging in
dingen doen) en zinvol (bijdragen aan een groter geheel) wonen en leven voor iedereen in hier
in Langenboom. Ook in 2016 zullen we niet stil zitten en de LZC verder proberen te
ontwikkelen door - als daar voldoende behoeft aan is- ons meer te richten op ook jongere
Langenboomers. Bijvoorbeeld door het organiseren van thema-avonden en/of
gespreksgroepen over welzijn/zorg-gerelateerde thema’s.” Tot zover de voorzitter.
-.Met Sociom wordt gesproken over ontwikkelingen in de (regionale) dagbesteding. Er is
geen sprake van opgaan in elkaar van ons Ontmoetingspunt met de Dagbesteding maar we
stimuleren wel de doelgroepen gebruik te maken van beide voorzieningen.
Mei
-.We keken tevreden terug op de ALV van 20 april. De aanwezigen waren enthousiast en
betrokken. We streven naar een wat grotere opkomst van onze leden door bijv. een themaavond aan de ALV te koppelen, indien de agenda dit toelaat.
Er werd afgesproken hoe onze nieuwe folders (Inloop en Diensten) verspreid worden.
Juni
-.Cathelijne Verstraten stelde zich in het algemeen bestuur voor als Sociaal Werkster en als
Wonen Welzijn en Zorg (WWZ) coördinator in de gemeente Mill en Sint Hubert. Als sociaal
werker en Wonen Welzijn en Zorg coördinator werkt zij samen met en voor alle verenigingen
en stichtingen, dorps- en wijkraden, Zorgcoöperatie’s en jongerencentrum. Zij heeft zitting in
Sociale kern Team Mill. Haar opdracht is “verbindingen leggen”. Ook met de VOA’s en
Cliëntondersteuners van de KBO en andere organisaties. Zij neemt de folder van de
Langenboomse Zorg Coöperatie mee.
- Het bezoek aan de thema-avond “Wie zorgt er straks voor mij?” bij de Zorgschakel
inspireert ons zeer. Overwogen wordt om op onze ALV in november de betreffende
(theater)groep voor het thematisch gedeelte te vragen.
- We besluiten dat tijdens de zomervakantie (d’n Inloop) open zal zijn. Juist in de
vakantieperiode kan d’n Inloop veel betekenen voor mensen die veel thuis zijn.
Juli
-.De opzet van het vergaderrooster wordt voor 2017 hetzelfde als in 2016. Aandacht voor de
vakantieperiode om toch te kunnen vergaderen. De voortgang is in de vakantieperiode
gewaarborgd.
-.Het thema voor het 2e deel van de ALV in november wordt vastgesteld: “Wie zorgt er
straks voor u?” Theatergroep ‘Helder’ wordt vastgelegd.
September
-.Onze subsidieaanvraag is met de gemeente opnieuw besproken en dat leidde tot positieve
conclusies. De coöperaties komen in aanmerking voor een contractsubsidie in 2017. Voor
2016 geldt de bestaande begroting. Het is geen structurele afspraak.
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-.Op 26 september is de bedankavond voor vrijwilligers. Er is een passende gezellige activiteit
ingepland. Er blijkt tijdens d’n Inloop groeiende belangstelling te bestaan voor het leren
werken met digitale apparaten. Het bestuur gaat mee in de opzet van de computerwerkgroep
tot uitbreiding met groepsgewijze computerondersteuning op de maandagochtenden, tevens in
de ruimte van d’n Inloop. De individuele computerhulp op de donderdagmiddag blijft. Wat
betreft het principiële standpunt “niet concurrerend te zijn” (gezien de andere initiatieven op
dit gebied in de gemeente) stelt de voorzitter voor daar ruimer mee om te gaan om
Langenboomse mensen hier van dienst te kunnen zijn. Wat wel beschermd moet worden is de
doelstelling van het Ontmoetingspunt/d’n Inloop en dus ook de activiteiten die daar plaats
vinden. Bij bezoek van bijv. kinderen van de basisschool wijkt de computerondersteuning uit
naar een andere ruimte in de Wis.
-.Op 20 september namen we deel aan de visiebijeenkomst over de toekomst van de
dagbesteding georganiseerd door Sociom.
Oktober
-.De vrijwilligersdankavond op 26 september is alom als positief beleefd. De werkgroep
wordt gevraagd 1 x per jaar een dergelijke dankavond te organiseren, zo mogelijk gekoppeld
aan een voor de vrijwilligers relevant inhoudelijk thema.
-.Een bestuurslid heeft aan de vergadering op 20 september van Sociom deelgenomen. Inzet is
een werkgroep te starten met de opdracht zich te gaan buigen over de toekomstige
ontwikkeling van de dagbesteding in onze regio. Wij sympathiseren met deze ontwikkeling,
we zijn echter niet toe aan een actieve bijdrage. Het bestuur besluit als toehoorder te zullen
participeren.
November
-.Op 21 november werd de (najaars-)Algemene Leden Vergadering gehouden. Aanwezig zijn
29 leden; er zijn 10 afmeldingen.
We kijken terug en vooruit, aansluitend op de in april tijdens de algemene jaarvergadering
uitgesproken ontwikkelingen en beschouwingen. Er is opnieuw veel werk verzet door de
vrijwilligers en het bestuur is zeer erkentelijk voor ieders bijdrage aan de activiteiten van de
Langenboomse Zorg Coöperatie. Het afgelopen half jaar is verder uitgebouwd waarmee vorig
jaar mee gestart is:
- Goede en effectieve samenwerking met vele relevante partners zoals: Gemeente (wethouder
en beleidsambtenaar, Sociom, collega zorgcoöperaties, ’t Stekske, De Wis en anderen.
- Een grote groep vrijwilligers is zich blijven inzetten om d’n Inloop tot een succes te maken
en heeft daarvoor op 26 september een dankavond aangeboden gekregen.
- Ook de mannen van de computerondersteuning worden geroemd. Zij voorzien blijkbaar in
een echte en belangrijke behoefte. Want inderdaad: Het kunnen omgaan met een
computer/laptop/Ipad/smartphone is voor ieder in deze samenleving van het grootste belang.
- Duidelijke communicatie naar buiten met posters voor d’n Inloop, de digitale nieuwsbrieven
en natuurlijk onze gebruiksvriendelijke website met activiteiten en diensten (zoals d’n Inloop
en de 5 nieuwe diensten) aansluitend bij de aangegeven behoeften.
- We hebben waargemaakt wat we beloofden: een thema-avond over een actueel en voor ons
allen relevant onderwerp: ‘Wie zorgt er straks voor ons!?’
-.Er stond een belangrijk voorstel tot omzetting van coöperatie naar vereniging en voorstel
voor aanpassing statuten op de agenda.
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De voorzitter legde uit dat bij de totstandkoming van de huidige statuten al vraagtekens waren
of de rechtsvorm de juiste was. Het streven naar een Zorgcoöperatie is gerealiseerd.
Bovendien moesten wij indertijd statuten hebben voor de subsidieaanvraag bij de provincie.
Reden om nu met het voorstel tot wijziging te komen liggen op vooral fiscaal vlak. De
penningmeester legt uit hoe die vork momenteel aan de steel steekt hetgeen verwoord is in de
brief die bestemd is voor de leden. Toegelicht wordt verder hoe met de notaris in Mill
gesproken is over de voorgenomen omzetting van de huidige rechtsvorm naar vereniging en
verandering van teksten in de statuten. De te volgen procedure wordt doorgenomen. Een
eventueel noodzakelijke tweede vergadering wordt gehouden op 19 december.
Aan de orde kwamen de volgende voorstellen:
1. het omzetten van de rechtsvorm van de Coöperatie in een vereniging, waarbij het
lidmaatschap van de huidige leden van de coöperatie omgezet wordt in een lidmaatschap van
de vereniging en waarbij de huidige bestuursleden aanblijven en bestuursleden worden van de
vereniging;
2. om de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen,
3. om iedere bestuurder van de coöperatie te machtigen alsmede iedere medewerker van het
kantoor van Kersten & Wilhelm Notarissen, zowel tezamen als afzonderlijk, om de omzetting
en statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te
verrichten.
Omdat er te weinig leden aanwezig waren voor een omzetting en statutenwijziging zal het
besluit in een statutair noodzakelijke tweede vergadering plaatsvinden. Het tweede deel van
de ALV kent als thema “Wie zorgt er straks voor u?” Naast de reeds voor de ALV aanwezige
leden sluiten vele andere genodigden aan. In de vorm van boeiend interactief theater kwam
een goed gesprek over mantelzorg op gang.
December.
- Het webbeheer van onze vrijwilligers voor de website van de LZC werd geëvalueerd. De
belangrijkste aspecten betreffen:
- Er is grote tevredenheid over het werk van de webbeheerders.
- Het bestuur bedankte onze webbeheerders heel hartelijk voor hun goede- en vele werk.
- De RABO heeft toegezegd, de Leefbaarheid in Langenboom te bevorderen en ter
compensatie voor het verdwijnen van de PINautomaat, relevante projectaanvragen toe te
zullen kennen. Een daarvan is ons Infopunt. Voor een publiek “Informatiepunt” is een
computer aangeschaft met toebehoren.
-.Samen met de Zorgschakel vindt overleg met gemeente plaats over de begroting 2017.
-.De computergroepen lopen voortreffelijk.
-.De Nieuwjaarsactiviteit is op donderdag 5-1-17 op d’n Inloop.
-.De evaluatie enquête van themabijeenkomst “Wie zorgt er straks voor u?” tijdens de ALV
werd besproken. Deelnemers scoren vrijwel unaniem (zeer) positief op de vorm (interactief
theater) en inhoud. Een flinke werkgroep van leden heeft zich aangemeld om zich in te zetten
voor zaken die mantelzorg en mantelzorgers in Langenboom aangaan.
- Op 19 dec. vindt een extra algemene ledenvergadering plaats. De voorgestelde
statutenwijziging wordt unaniem aangenomen. Het dagelijks bestuur krijgt de opdracht deze
wijziging bij de notaris te gaan tekenen.
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Website www.lzc.nu
De DOE-subsidie van de provincie Noord-Brabant maakt het voor de Langenboomse Zorg
Coöperatie financieel mogelijk om een website open te houden.
Samenwerking met vereniging Zorgschakel Sint Hubert.
Om onze krachten te kunnen bundelen hebben de zorgcoöperaties in de gemeente Mill contact
met elkaar. Belangrijk punt was het uitwisselen van kennis en ervaring op bestuurlijk niveau
en elkaar versterken waar dat mogelijk is. In de loop van 2016 vonden enkele gesprekken
plaats. In feite met de Zorgschakel. De werkgroep in Wilbertoord is nog in oprichting.
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
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voorzitter
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