Verslag bestuursvergadering maandag 15 mei 2017.
Agendapunt
Toelichting
Status
1. Opening
Arnold is afwezig mbvv.
2. Aandacht voor leden Roan is geboren als stamhouder van opa Paul.
en vrijwilligers.
Bij in gebruik neming van de duofiets was de Langenboomse Zorg Centraal (ook) aanwezig.
Ton bedankt het bestuur voor haar medewerking en felicitaties bij het krijgen van een lintje.
3. Verslag 18-4-17
Zonder actielijst naar de website.
Verslag is vast gesteld.
4. Publiciteit.
Er is veel gepubliceerd. De stroomlijning van informatie naar Herman wordt eenduidig(er). Via Francine naar Herman.
5. Ingekomen.
De eerste cijfers van bezoek aan onze website beschouwen we als een 0-meting.
Ton vraagt vaker cijfers.
De GGD levert nog evaluatiegegevens aan.
Daarna behandelen.
Artikel in de Neije krant over mantelzorg wordt door Herman opgepakt. Gesprek volgt.
Komt (later) op de agenda.
Flyer met uitnodiging mantelzorg op 8 juni komt op de website.
Ton plaatst.
Rolstoelwandeling in Langenboom van de SWOM op 1 juni. Komt ook op website.
Ton plaatst.
Het artikel van Cindy Cloin (Syntein) willen we op de website. Foto vergt toestemming.
Mieke vraagt hiernaar.
Uitnodiging overleg met VVL, SWOM en KBO is aanstaande.
23 mei is deze afspraak.
Secretaris informeerde naar gebruikersoverleg op 17 mei van de Wis. Uitnodiging via Paul. Paul gaat daar heen.
6. Mededelingen.
De brief met nadere uitleg over de rekening 2016 en begroting 2017 aan Marieke vd
Met dit bericht aan wordt
Weijgaard, ambtenaar bij de gemeente, is verzendklaar en wordt door de secretaris verzonden. ingestemd.
Aanschaf eigen laptop voor ledenadministratie, secretariaat en boekhouding.
Secretaris pakt dit op.
Contact met CJG ivm themabijeenkomst is juist binnen. Instemming is er nog niet.
7. Ontmoetingspunt.
De informatie betreft met name de Vrijwilligersbijeenkomst. De uitleg van de computercursus
was wel leuk. De computercursus zal volgende keer in een andere ruimte gehouden worden.
De computer inloop/helpdesk blijft voorlopig doorgaan tot aan de vakantie.
11 september wordt de cursus hervat. De huur blijft voor rekening van ons.
Paul mailt die bevestiging.
Schermbeveiliging bij Fred vragen.
Gemma informeert.
Op de feestdagen is het Ontmoetingspunt gesloten. Is avondopenstelling haalbaar?
Is duidelijk te krijgen of de koffieopbrengst de kosten (computercursus) dekt?
Bespreekpunten mbt activiteiten kunnen los van vrijwilligersavond geëvalueerd worden.
Mieke en Paul samen.
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Verslag van de avond komt nog op papier.
8. Dienst Mantelzorg Werkgroep mantelzorg vergaderde heden. Informatieavond: voorstel op 18-9 om 20.00 u.
Publiciteit daarvoor wordt verzorgd. Steunpunt Mantelzorg werkt mee. Bestuur start eerder.
9. Dagbestedingsproject Op 16 mei is er een vergadering. Rapport met “inclusief beleid” komt op de agenda.
10. Werkplan (2)
Het aangepast werkplan 2017 wordt ter hand genomen. De ontwikkeling(en) monitoren we.
Vast punt op de agenda “Diensten werkgroepen” vanuit Werkplan.
11. Rondvraag.
Francine: Is een klussendag, met aanbod en vraag te organiseren? Vraag aan klussendienst.
Is aanschaf van een Braintrainer light, een WII, spelletjes op de computer een optie?
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende
De algemene bestuursvergaderingen: 19-06-17; 17-07-17; 18-09-17; 16-10-17; 20-11-17
vergaderingen.
(tevens ALV met thema) en 18-12-17.

Francine verzorgt verslag
Herman organiseert
“Mantelzorg: onze zorg”.
Herman stuurt het concept.
Vast agendapunt tot
oktober.
Harrie v Dongen wordt
gepolst door Francine

Acties
Wat
Het Seniorenhobbycentrum krijgt informatie krijtbord
Informatie themabijeenkomst opvragen bij GGD
Een telefooncirkel toevoegen als een Dienst
Themabijeenkomst Jeugd en Gezin
Bevorderen contact vluchtelingen met verenigingen/organisaties
Evaluatie met leden
Aanschaf digitale kantoorinrichting
Informatieavond “Mantelzorg: onze zorg”.

Wanneer

Bij ontmoeting
November
Voorjaar 2018
juni
18 september

Wie
Mieke
Ton
Gemma
Dagelijks bestuur
Mieke
Dagelijks bestuur
Ton
Herman

Status
Marco met S H C
Eerste versie ontvangen
In samenwerking
Eerste contact
Behoefteonderzoek

Afgewerkt

Verkenning
Opstart.
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