Verslag bestuursvergadering maandag 16 januari 2017.

Agendapunt

Toelichting

Status

1. Opening

2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslag 19-12-16

4. Publiciteit.
5. Ingekomen post.
6. Mededelingen.

De voorzitter heet ieder welkom en past op enkele punten de agenda aan. Ook de financiële
stukken worden behandeld. Evi is geboren bij Hanneke en Bram. Mieke zorgt voor
Attentie via Mieke
aardigheidje. Het bestuur wordt bedankt voor hun bezoek aan bruidspaar Wijdeven Nabuurs.
Naar aanleiding van ’tverslag. Input voor de website kan rechtstreeks naar de webbeheerders.
De rolstoel is door Sociom aangeschaft. Deze komt niet bij de leenbank op de lijst. Hij is wel
te gebruiken bij gasten van d’n Inloop. De notulen worden gecorrigeerd omdat niet duidelijk
te lezen valt dat de genoemde werkgroep een lid verliest. Overigens kan Paul meedelen dat
Koos Sommers beschikbaar is voor de LZC maar echter niet op die maandagen. De
nieuwjaarsviering is erg geslaagd te noemen met zo’n 25 belangstellenden. De Flitsmail heeft
daar goed aan gedaan.
De naamswijziging is in ‘t Torentje voor het voetlicht gebracht.
Statuten vereniging Langenboomse Zorg Centraal van december 2016.
- Ed Derks, Ton en Paul zijn bij de ambtenaren van de gemeente op bezoek geweest om de
voorwaarden voor de begroting 2017 te bespreken. Zij wensen een werkplan.
Het dagelijks bestuur zal hier inhoud aan geven. De prestatiemeting zoals naar voren werd
Het DB onderbouwt.
gebracht is aanzienlijk versoepeld.
- Wat betreft de werkconferentie van het Platform is de richtdatum nog steeds 6 april.
Het openen van het Informatiepunt met haar computer wordt een Pr-moment. Waarschijnlijk 4 febr klaar voor ’t
in februari of maart. De instructie moet geschreven worden. Het streven is te openen tijdens Torentje
een openingstijd van d’n Inloop.
- Financiële stukken.
Arnold legt uit dat hij stukken heeft aangereikt die betreffen een compact overzicht van het
financiële verslag. Daarnaast zien we een overzicht van de subsidiestromen en de balans. De
posten worden een voor een doorgenomen. De verschillen tussen de begrootte bedragen en de
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7. Ontmoetingspunt.

werkelijke uitgaven worden verklaard. De details daarvan worden nog aan de bestuursleden
aangereikt. Bij ingebruikname van de incasso zullen de leden vooraf een mailtje krijgen.
Mail vóór incasso
De resultaten zullen verwerkt worden in de begrotingsaanvraag aan de gemeente.
Aan de ALV zullen deze stukken aangeboden worden.
De vergadering concludeert dat de uitgaven voor activiteiten achter blijven bij de begrote
bedragen. De begroting naar de gemeente houdt daar rekening mee.
De sponsorinkomsten worden geboekt onder de reserve en kapitaallasten.
Nieuwe activiteiten zullen via een begroting beoordeeld worden.
De penningmeester wordt bedankt voor het gedegen werk.
De activiteiten rond de feestdagen worden besproken.
Aan de hand van het verstrekte verslag worden een aantal zaken besproken. Er zijn zorgen
over vermindering van het aantal vrijwilligers. Hoe kunnen we het voor de vrijwilligers
aantrekkelijk houden.
Het eetpunt gaat een andere vorm krijgen. Dit wordt opgepakt door de werkgroep.
Voorstel invulling
De sjoelmiddag van de KBO is niet in overleg met de LZC gebeurt. Dat wordt jammer
gevonden. Anderzijds is het niet de bedoeling een KBO imago te krijgen. Dat betreft ook de
SWOM. Toch heeft de doelgroep van die organisaties vaak overlap met die van ons. Gezocht
wordt naar hoe we elkaar zouden kunnen versterken.
Voor de vrijwilligers is er dat onderscheid niet zo en zij willen meer samenwerking. Zij zien
wel vaker dat mogelijke gasten ergens anders neer strijken. Hoe komt dat toch?
Gezocht wordt naar (ver)binding met deze organisaties maar ook met bv. VVL. We zien het
probleem van competentiestrijd tussen organisaties. (Eilanden). Daarom moeten we elkaar
zien te vinden in binding en samenwerking. Het bestuur besluit initiatief te nemen. In eerste
instantie met KBO en VVL, later met SWOM. Paul en Francine zullen namens LZC
Initiatief Paul
gesprekspartners zijn. Vraag van de bestuurlijke binding zou bij de Dorpsraad thuishoren.
De voorzitter voegt toe dat de LZC in haar doelstelling verbetering van de leefbaarheid
nastreeft.
De Inloop, de Diensten maar eventueel ook Bewegen zijn daar voorbeelden van. Het LZC wil
daar graag mensen zien vanuit onze ambitie. Op basis daarvan gaan we gesprekken aan.
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8. Mantelwerkgroep

8. Opstellen werkplan
9. Rondvraag.

10. Volgende
vergaderingen.
Secretaris, Ton Ermers.

De vraag of deelname aan de 50plus pagina mogelijk is roept in feite dezelfde vragen op:
Identificeert de LZC dan niet te veel met de senioren. Denkbaar is een dergelijke pagina
samen in te vullen met andere organisaties. Denk aan Sint Hubert, Huiskamer en
Wilbertoord. Het sandwichbord zal gevraagd worden aan het SHC. Zou een krijtbord goed
werken?
Wat betreft Bewegen is het haalbaar op 18 maart dit nieuw leven in te blazen. Voor een
professionele aanpak dienen de kosten in beeld gebracht te worden. De werkgroep begint
hieraan.
Het idee een voetbalspel te plaatsen roept nog praktische vragen op.
Betreffende de maandelijkse poster wordt bekeken wat beter kan werken.
De aanwezigheid van de Wijkverpleegkundige wordt nagevraagd.
De nieuwsflits kan naast de mail gebruikt worden bij de acquisitie voor activiteiten.
De ontwikkeling van de werkgroep Mantelzorg wordt een vast agendapunt.
De ontwikkeling van de werkgroep Dagbestedingsproject van Sociom komt volgende keer
aan bod.
Bestuur doet beroep op leden tot aandragen punten werkplan. Aandragen van uitgangspunten
en prioriteiten kan via mail aan secretaris.
De datum voor de komende ALV wordt vastgesteld op 18 april 2017.
De evaluatie met het bestuur van De Wis wordt opgepakt.
Gevraagd wordt of de LOM een film wil maken. Komt op de agenda.
Besteden we voldoende aandacht aan werving en PR. Aandachtspunt voor bestuur.
Kunnen we een themabijeenkomst houden mbt jeugd? Het basisteam Jeugd en Gezin?
Is een telefooncirkel een Dienst voor de LZC?
Kan het logo aangepast worden?
Kan de duo fiets aangekondigd worden op de website?
De algemene bestuursvergaderingen: 20-02-17; 20-03-17; dinsdag18-04-17; 15-05-17; 1906-17; 17-07-17; 18-09-17; 16-10-17; 20-11-17 (tevens ALV met thema) en 18-12-17.

Paul mailt
Seniorenhobbycentrum
Mieke initieert

Paul neemt het initiatief.

Ton verkent mogelijkheid.
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