Verslag van de vergadering op maandag 19 september 2016 in de Wis.

Agendapunt

Toelichting
1. Opening
De voorzitter opent. Aan de agenda wordt toegevoegd: een bericht van VBOB
2. Aandacht voor
Paul vindt het prima dat de vergadering in juli doorgegaan is. De afspraak wordt gemaakt
leden en vrijwilligers. rekening te houden met een vergadering in de vakantieperiode waar zoveel mogelijk
bestuursleden bij aanwezig kunnen zijn.
Aan de orde komt hoe om te gaan met aandacht voor overleden leden en vrijwilligers. Na ampel
beraad besluiten we gehoor te geven aan bekendmakingen die wij ontvangen.
Het verloop op de lijst van alle vrijwilligers is zo goed als volledig in beeld.
3. Verslag AB 18-7- De wens wordt geuit afspraken te notuleren. Nu een paar leden afwezig waren kunnen afspraken
16
die gemaakt zijn gemist worden. Hier betreft het de vrijwilligersbijeenkomst waarvan de
bekostiging naar redelijkheid en billijkheid plaats vindt.
Het sandwichbord voor d’n Inloop zal door Paul gevraagd worden aan het Senioren hobby
centrum. Mieke geeft de details door aan Paul.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Publiciteit.
- Ideeënbus op website. De ingekomen mails gaan naar de secretaris. Leden krijgen een mail.
- De PR is in de vakantieperiode, ondanks wat hindernissen, er toch continue geweest. Er is tijd
nodig om kopij goed te verwerken. Daarom graag tijdig aanleveren vóór de deadlines.
- Vragen over de folder kunnen afdoende beantwoord worden met informatie uit de folder.
- In herinnering worden de afspraken geroepen over ledenmails mbt nieuwsfeiten.
5. Ingekomen post. - Bericht belastinginspecteur. Deze ziet ons als onderneming. Dat betekent dat we een aanslag
krijgen over onze inkomsten. Het DB onderzoekt wat hierop het antwoord is. Wat betreft de
contributie bekijkt het db ook hoe hier mee omgegaan moet worden.
- Caren van Donzel (GGD) vraagt om informatie-uitwisseling. Deze afspraak wordt gemaakt.
- Mantelzorgpas en activiteiten binnen de proeftuin dementie: Mail van Herman 18 juli.
- Themabijeenkomst ‘Mobiliteit voor iedereen?’ Dinsdag 27 september te Udenhout.
- Conferentie ‘Langer Thuis’ op 13 oktober 2016 Provinciehuis Noord-Brabant.
- VBOB houdt op 18 oktober een bijeenkomst over “Variatie in woonvormen”.
- Sociom vergadert in de Wester in Mill. Gemma gaat namens ons.

Status
Voor de vakantieperiode
vergaderschema tzt aanpassen.
Centraal te regelen met
secretaris.
Gemma levert lijst aan.
SMART de afspraken
notuleren.
Mieke geeft de details aan
Paul
Paul mailt naar “Info@s”.
Herman ontvangt kopij ruim
voor de inzenddatum en tijd.
(Zie ’t Torentje)
Secr. verzendt geregeld.
Dagelijks Bestuur zoekt uit
wat onze stappen moeten of
niet moeten zijn.
Ton maakt een afspraak.

Francine vertegenwoordigt.
Herman vertegenwoordigt.
Gemma vertegenwoordigt.
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- Herman is bij de opening van het “Esters uurke” geweest in Escharen. Hij heeft een folder.
Wij zijn gastvrij op 21nov.
- Bijeenkomst Platform op 21 september te Oeffelt. Noud van Vugt (KBO) komt daar.
Ton vertegenwoordigt.
- 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.
- Eerste bijeenkomst werkconferentie 30 augustus te Dinther. (Ton) Zie bijlagen.
- Aanvraag secretaris financiële bijdrage aanschaf laptop is akkoord conform verzoek.
- RABO heeft meegedeeld dat de pinautomaat verdwijnt per 31-12-16. Men wil inwoners wel
behulpzaam zijn bij bankzaken maar elders blijkt dat in de praktijk daar weinig gebruik van
gemaakt wordt. Ook spreekt men uit projecten tbv de leefbaarheid te willen steunen. Daar heeft
men bestaande procedures voor. Mogelijk dat de Dorpsraad hier iets in kan betekenen.
7. Ontmoetingspunt. - Er is een verslag van het laatste vrijwilligersoverleg. Blijkt dat het bezoekersaantal op maandag
niet toeneemt. Op donderdag heeft de computergroep een wervende functie. Dat geldt ook als Jeu
de Boules gespeeld wordt. Voor enthousiaste vrijwilligers mag het drukker worden. Nu nieuwe
initiatieven ontplooid worden, zoals met de school, kan daar ook een wervende werking vanuit
gaan. Het verzoek is dat ook andere vrijwilligers aanwezig zijn. Wat van belang lijkt is dat
aangesloten moet kunnen worden bij de behoefte van onze inwoners. Wat zijn die?
Ook de beeldvorming is te zeer gericht op 50+. Het gaat om ontmoeting tussen alle leeftijden. Er
zijn leuke voorbeelden. De werkgroep denkt aan varianten. Tevens realiseert men dat er veel
activiteiten in het dorp zijn.
- Op 26 september is de bedankavond. Er is een activiteit ingepland. Het bestuur is welkom.
- Uit het verslag blijkt de stroomleiding van Pr-activiteiten.
Zie het verslag.
- Verzoek tot organisatie en financiële bijdrage Computerlessen. Het bestuur gaat mee in de opzet
zoals deze op papier is aangereikt waarbij als uitgangspunt geldt dat de activiteiten van de
Langenboomse Zorg Coöperatie bij voorkeur op het Ontmoetingspunt plaatsvinden, niet in een
andere ruimte. In dit geval dus op de maandagmorgen. De computerhulp blijft op de
donderdagmiddag. De Langenboomse Zorg Coöperatie betaalt de huur. Overigens bericht de
voorzitter nu mondeling het resultaat van het laatste gesprek dat niet op papier staat. De
technische apparatuur wordt door De Wis beschikbaar gesteld. 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
6. Mededelingen.
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7.b Diensten
8. Agenda ALV

9. Rondvraag.

10. Vergaderingen.

kunnen zijn. Wat wel beschermd moet worden is de doelstelling van het Ontmoetingspunt en dus
ook de activiteiten die daar plaats vinden. Bij schoolbezoek past geen computerles.
Er is nog geen stroom op gang gekomen van vraag en aanbod. Wel zijn de eerste verzoeken
aangepakt en opgelost.
Organisatie en voorbereiding agenda ALV. Het thematisch gedeelte is voor leden en niet leden.
De ALV gaat daaraan vooraf. De organisatie voor het thematisch gedeelte wordt door het DB
ingevuld tesamen met Herman. Ook genodigden mogen komen.
OLC biedt films aan op thematische basis (“Er voor gaan”). Deze plaatsen we op onze website.
In Castella organiseerde Pantein een bijeenkomst over dementie. Paul Jansen presenteerde.
Op 13 oktober is een theatervoorstelling in de schouwburg van Cuijk voor mantelzorgers,
vrijwilligers en zorgprofessionals en die heet: “Mantelzorg; een kwestie van liefde en grenzen”.
Deze wordt gegeven door Theducater. www.theducater.nl/
De voorzitter sluit de vergadering.
De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 17-10-16; 21-11-16; 19-12-16.

Verzorging thematisch
gedeelte in DB en met
Herman op dinsdag 4 oktober.
Francine stuurt folder(s) naar
secretaris.

3

