Verslag van de vergadering van maandag 17 oktober 2016 in De Wis.

Agendapunt
1. Opening

Toelichting
Paul opent de vergadering.
Mieke en Francine zijn met kennisgeving afwezig.
Uit een (interne)mail blijkt dat de eerste computerles door 14 personen bezocht is.

Status

2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslag 19 september De voorzitter wil voorkomen dat té uitgebreide notulen aanleiding geven tot discussie. Hij wil Het verslag is vastgesteld.
afspreken dat het een zo zakelijk mogelijke weergave is. Hiermee wordt ingestemd.
4. Publiciteit.
Er zijn geen opmerkingen geplaatst. Een en ander verloopt nu soepel.
5. Ingekomen post.
Momenteel zijn gesprekken gaande tussen betrokken mensen en organisaties mbt het
verdwijnen van de pinautomaat. De gedachte wordt opgeworpen of dienstverlenende
organisaties in Langenboom (op een passend moment) hun krachten kunnen bundelen.
6. Mededelingen.
- Paul was in Oeffelt bij de oprichting van de zorgcoöperatie. Een bijzondere vorm vanwege
samenwerking met een woonstichting.
- De afwerking van de provinciale DOE subsidie was in juni 2016 gepland. Zie de verstrekte Werkgroep olv secretaris
bijlage. Enkele uitgaven zullen alsnog gaan plaats vinden. Zo kan een bijdrage aan de
voor aanschaf computer.
inrichting van het Ontmoetingspunt haalbaar zijn. Ook besluit het bestuur over te gaan tot het Gemma informeert de
realiseren van een infopunt (Computer voor iedereen). Realisatie dient dit jaar te gebeuren. werkgroep d’n Inloop over
- De GGD heeft aangeboden een thema te verzorgen over positieve gezondheid op de ALV mogelijkheid van
van november 2017. Het bestuur besluit daarop in te zetten.
aanschaffingen.
7. Ontmoetingspunt.
De vrijwilligersdankavond op 26 september is alom als positief beleefd. Bestuur bedankt
allen die deze geslaagde bijeenkomst mogelijk gemaakt hebben. Overwogen moet worden 1 x
per jaar de Werkgroep te vragen een dankavond te organiseren.
8. De kanteling die
Gemma heeft aan de vergadering op 21 september van Sociom deelgenomen. Zij legt het
Sociom voor staat.
bestuur de vraag voor wat de beoogde aanpak de Langenboomse Zorg Coöperatie kan
brengen? Wat is onze visie op het samengaan van dagbesteding en het Ontmoetingspunt? De
kosten voor een projectleider spelen een rol. Principieel streven we de inclusieve
samenleving na. De vraag is of momenteel de maatschappelijke steun voldoende is. Omdat
nu deze samenwerking ingezet wordt is dit ook te zien als een strategisch kans. De

1

9. Financiën.

10. ALV 21-11-2016.

implementatie vindt in 2019 plaats. Wij schatten in dat het een essentiële ontwikkeling is. Het
bestuur besluit deze ontwikkeling te willen volgen. De rol van toehoorder zou een passende
zijn. Wij sympathiseren met deze ontwikkeling, we zijn echter niet toe aan een actieve
De secretaris informeert
bijdrage. Het bestuur besluit als toehoorder te willen participeren. Herman stelt zich
Sociom.
beschikbaar voor deelname.
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële aangelegenheden en
conceptbegroting 2017. De huidige financiële situatie wordt verduidelijkt. Betreffende de
brief naar de belastinginspectie wordt overlegd met CoopNet.
De penningmeester maakt
De begroting wordt aan de ALV voorgelegd.
een PPP voor de ALV.
De ALV gaat vooraf aan de themabespreking. De bij de agenda gevoegde opzet wordt
De secretaris bespreekt de
besproken. De gewenste situatie voor het thematisch gedeelte in de zaal is bekend en wordt wensen met De Wis.
gerealiseerd.

11. Rondvraag.
12.Vergaderingen 2016. De algemeen bestuursvergaderingen zijn op: 21-11-16; 19-12-16.

Ton Ermers, secretaris.
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