Verslag bestuursvergadering dinsdag 5 september 2017.

Agendapunt

Toelichting
Paul opent de vergadering met een welkom. De eindversie van de nota Dagbesteding is 27
juni vastgesteld door de werkgroep. Deze versie nu wordt in november aan de
opdrachtgevers voorgelegd. Herman heeft onlangs de actuele procedure betreffende de nota
Dagbesteding ontvangen en aan ons bestuur gemaild. Daardoor kan op dit moment een
reactie van ons niet meegenomen worden. Na ampele overweging wordt besloten nu niet te
reageren. Herman informeert het bestuur nog over de mogelijkheden voor inspraak van
organisaties. Inhoudelijk praten we erover onder punt 12.
2. Aandacht voor leden De voorzitter is afwezig van 15 september tot 16 oktober. De vicevoorzitter neemt de
en vrijwilligers.
honneurs waar.
3. Verslagen en besluiten. Verslag van 17 juli is vastgesteld met een correctie.
4. Publiciteit.
De acties voor de themabijeenkomst op 18 september zijn ruim van opzet. Uitgenodigd
worden enkele externe instanties.
5. Ingekomen.
Zojuist is een mail binnen gekomen van het Platform. Reacties graag naar Ton.
De kosten voor het Platform zijn in onze begroting meegenomen.
De provincie heeft enkele uitnodigingen gestuurd die inmiddels bekend zijn.
Jordy van Katwijk is vader geworden.
6. Mededelingen.
- Mieke brengt naar voren dat zij haar functie als bestuurslid beëindigd na de volgende
vergadering (in november). Er is nog geen kandidaat. In de Werkgroep wordt het vervolg
besproken. De vergadering vindt het bijzonder jammer dat Mieke stopt. Op de
jaarvergadering wordt van scheidende personen afscheid genomen.
- 14 september ontvangen we vertegenwoordigers van de gemeente. Thea nodigen.
- Arnold geeft aan dat op de themabijeenkomst van maandag 20 november jeugd sprake is
van een interactieve opzet. Onze PR (met flyer) zal breed en op doelgroepen gericht zijn.
“Opvoeden en opgroeien in Langenboom” wordt het thema.
- Ruim na 1 mei is alsnog de subsidieaanvraag 2018 ingediend. Behandeling afwachten.

Status

1. Opening

Secretaris verstuurt.

Mieke vraagt Thea e.a.
Werkgroep thema Jeugd.
Paul ontwerpt flyer
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- De Leefbaarheidssubsidie is beëindigd met nog twee uitgave posten:
kantoorautomatisering en een scholingsprogramma voor vrijwilligers (zie punt 8).
Vraagstelling in DB
- Het vergaderrooster is conform bijlage vastgesteld.
- “Dag mama” is een voorstelling op 12 en 14 september van Pantein in Myllesweerd.
Oproep elkaar informeren
7. Activiteit 8 oktober
Francine merkt op dat de kosten voor “Gezond de gemeente rond” op 8 oktober voor onze
eigen rekening zijn. Alleen huur De Wis is voor de organisatie.
Thema “Bewegen” wordt vorm gegeven met o.a. de duo-fiets en eigen materiaal. (Boekje) Werkgroep bespreekt plan.
Mogelijkheid in te schrijven voor wandelgroep wordt overwogen evenals Jeu de Boules.
De computer kan eveneens gebruikt worden.
Paul vraagt Tonny of Koos
8. Scholingsplan
Dit jaar wordt de aanvraag opgesteld voor teamvorming vrijwilligers en/of bestuur.
DB maakt voorstel.
9. Wel en wee
Bespreking handelswijze bij wel en wee gebeurtenissen leidt tot het standpunt alleen op
kennisgevingen te reageren. Het plan wordt op enkele punten aangepast.
Eindontwerp door Ton.
10. Ontmoetingspunt.
De kwartaalmaaltijd is een doorslaand succes met een forse spin-off. De volgende is op 26
oktober. De donderdagmiddag heeft substantieel meer gasten. Helaas is dat op de maandag
niet zo. Maandagmorgen frustreert vrijwilligers. We roepen hen na 1 oktober niet langer op. Mieke vraagt Karel.
Alleen bijzonder activiteiten worden gepromoot. De werkgroep bewaakt een en ander.
Voorzitter belt dhr. Muller.
Met de school zijn afspraken gemaakt voor drie bezoeken aan ’t Ontmoetingspunt.
11. Mantelzorg
De PR van de werkgroep is breed. Herman is dagvoorzitter. Bestuur komt eerder.
Half uur eerder aanwezig.
School komt op 30 sept; 26-2-2018 en 4-6-2018.
12. Dagbestedingsproject De bestuursleden geven hun reactie op de nota. De concretisering van het traject ontbreekt;
Het onderscheid in doelgroepen ontbreekt; tijdspad traject ontbreekt; aandacht voor cliënt
die rust nodig heeft ontbreekt. De netwerk-makelaar dient een professional te zijn.
Ook wordt gewezen op de kansen in de toekomst van deze aanpak. Evenals naar
Herman onderzoekt.
voorbeelden die er al zijn. Na ruggenspraak weten we of reageren nog mogelijk is.
Paul schrijft samenvatting over de nota vanuit ons bestuur. Dit is als deelverslag toegevoegd Paul maakt samenvatting.
13.Werkplan
Presentatie van Diensten vindt plaats op avond voor de Mantelzorg.
14. Rondvraag sluiting. Sport organisaties blijken senioren te willen activeren.
Annemarie krijgt een bloemetje.
Mieke stuurt.
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Datum voor de voor- en najaarsvergadering in 2018 is vastgelegd (16 april en 12-11-2018).
Telefoonnummer Paul: 0613565178
18 september hebben we geen bestuursvergadering.
Volgende vergaderingen. De bestuursvergaderingen zijn op: 16-10-17; 20-11-17 (ALV thema Jeugd) en 18-12-17.

Ton Ermers, secretaris.
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