Verslag bestuursvergadering maandag 19 juni 2017.

Agendapunt
1. Opening

Toelichting
Arnold is op vakantie.

Status

2. Aandacht voor leden
en vrijwilligers.
3. Verslag
Verslag van 15 mei.
Vastgesteld met
Vraag naar telefoonnummer.
besluitenlijst
4. Publiciteit.
Opmerking: fotograaf gericht foto’s laten maken bij een activiteit.
5. Ingekomen.
Het verslag van de GGD wordt doorgenomen. Dit biedt vele aanknopingspunten. We nodigen Secretaris nodigt uit.
Caren van Donzel uit. Zelf leveren we suggesties aan voor 1 juli.
Secretaris verzamelt.
Agendapunt in juli.
8 oktober “Gezond de gemeente door”. Komt volgende keer terug
6. Mededelingen.
De uitkomst van het overleg met VVL, SWOM en KBO wordt toegejuicht. Opzet
Secretaris met KBO.
maandkalender mmv genoemde organisaties .
De themabijeenkomst Jeugd in november 2017 wordt ingevuld door Arnold, Paul en Mieke. Afspraak CJG.
7. Ontmoetingspunt.
Het verslag van 15 juni wordt doorgenomen.
a. Zomereten gepland voor 17 augustus. Anders wordt het 24 augustus.
Overleg met De Wis.
b. Naar chauffeurs wordt gezocht. Binnen Langenboom krijgen zij 28c vergoeding LZC. Naar buiten betaalt cliënt.
c. Opzetten intern overleg met vrijwilligers pas na instemming nota Dagbesteding.
Conceptnota komt er aan.
d. Gezocht worden kartrekkers voor wandelen met bewegen.
Mieke benadert Lianne.
e. Er komt een nieuwsbrief voor de vrijwilligers. Bestuur krijgt kopie.
Mieke stelt deze samen.
8. Mantelzorg
Het verslag van 19 mei wordt doorgenomen. Betrokkenheid van diensten is een goede zaak. Aanwezig zijn de Diensten
9. Dagbestedingsproject Ontwikkeling integratie Ontmoetingspunt/Dagbesteding gaat op afgesproken wijze. Na enige Mail door voorzitter
discussie wordt besloten dat de voorzitter een mail stuurt naar Sociom (en Elzebe).
10. Werkplan
De voortgang wordt doorgenomen.
11. Rondvraag sluiting. Secretaris vraag naar best practices tgv onze activiteiten.
Bespreken in Werkgroep.
Voorzitter roept op in De Inloop besprekingen te houden
Herman neemt contact op met Jacqueline.
Besloten wordt tot deelname en plaatsing in gemeentegids.
Secretaris onderneemt actie
Volgende
De vergaderingen: 17-07-17; 18-09-17 19.00 uur daarna thema Mantelzorg; 16-10-17;
vergaderingen.
20-11-17 (ALV met thema Jeugd) en 18-12-17.
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