Verslag bestuursvergadering maandag 23 oktober 2017.

Agendapunt

Toelichting
Status
Arnold trakteert vanwege zijn verjaardag.
Aan de agenda wordt toegevoegd een bijdrage voor de stalling van de duo-fiets. Zie 13b.
De organisatie van de ALV wordt toegevoegd aan deze agenda.
2. Aandacht voor leden Herman is geopereerd en het herstel gaat tot nu toe voorspoedig.
Gemma regelt bloemetje.
en vrijwilligers.
Paul is terug van zijn (lange) fietstocht.
Hanneke is als werkgroep lid gestopt. Mieke neemt haar taak over. Bedankje volgt in ALV. Gebeurt in ALV.
3. Verslagen en besluiten. Het verslag van 5 september 2017 wordt vastgesteld. “Nota” wijzigt in “samenvatting”.
Vergadering AB op 13
Vraag: Wie neemt het onderzoek bij vluchtelingen over van Mieke?
november is om 19.30 uur.
Het verslag van de themabijeenkomst Mantelzorg is een correcte weergave. Zie punt 10.
Paul benadert Ans
4. Publiciteit.
Herman plaatst zaken mbt werkgroep Mantelzorg eventueel op onze site.
Verzoek Herman voor PR
De werkgroep Jeugd voor de themabijeenkomst komt snel bij elkaar.
5. Ingekomen.
- 14 november ontvangt het db. José Nederhand MSc Researcher Public Administration
Ton stuurt onderzoek.
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is onderzoek gedaan naar de verhouding tussen
gemeenten en coöp. Die uitslag gaat het land in na een laatste bespreking.
- In het Platform is de financiering voor 2018 en 2019 actueel. Voor 2017 is dat nog
onzeker. Deze situatie betekent een beperktere uitgave voor ons.
Wij nemen niet deel.
- Op 7 november is er een bijeenkomst over de “Zorgen van een vrijwilliger”.
- Vanuit het SWOM is de vraag gekomen over het gebruik van de Wensbus. Interesse is er. Ton bericht SWOM
Francine heeft flyer
- Participatiekliniek/Participatiekaravaan van Pantein nodigt uit om kennis te maken met
verspreid.
hoe het is om oud, slechtziend/blind of dement te zijn.
6. Mededelingen.
Wij beschouwen het bezoek van de ambtenaren aan d’n Inloop op 14 mei als geslaagd.
Het subsidiebesluit t.a.v. de LZC is pas begin november te verwachten.
Arnold kan meedelen dat alle gemaakte kosten van LZC tot nu toe feitelijk vergoed worden.
Bespreking Platformvergadering 14 september. Actie naar fracties. Reeds toegezonden.
Is aangehouden.
1. Opening.
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7. Activiteit 8 oktober.

Francine geeft een weergave van de evaluatie “Gezond de gemeente rond”. Zij licht toe hoe
het verloop was en de resultaten ervaren zijn. Er is veel “ge-net-werkt”.
De LZC computer is opnieuw geïnstalleerd na een crash. We betalen de reparateur.
8. Scholingsplan.
Het voorstel voor een aanpak van scholing van ons als vrijwilligers wordt uitvoerig
besproken. We spreken af dat de werkgroep eerst intern polst naar de belangstelling en op
16 november de vrijwilligersgroep peilt welke wensen er leven.
Vraag is waar we behoefte aan hebben. Is er sprake van nut en noodzaak!
De uitgangspunten in het voorstel (van Ton) worden aangepast aan o.a. de behoefte aan
begeleiding bij het ontwikkelen van de evaluatie met de leden van LZC en de uitkomst van
de verkenning bij de vrijwilligers.
Het dagelijks bestuur zal de gemeente benaderen of uitvoering in 2018 mogelijk is.
9. Live-events
Het voorstel wordt ontdaan van alle mogelijke live-events. Er komt een herzien voorstel.
Verzocht wordt een en ander er uit te laten. (Intermezzo: Paul vangt grote spin.)
10. Ontmoetingspunt.
Aan de hand van het verslag van de werkgroep worden punten doorgenomen. De volgende
bespreking is dinsdag 24 oktober. Zie in takenoverzicht de concrete activiteiten.
Voorgesteld wordt een sjabloon te ontwerpen via DTP voor de flyers.
11. Mantelzorg
Uitkomst evaluatie themabijeenkomst komt volgende keer terug.
12. Dagbestedingsproject Voortgang inspraakmogelijkheid. Op 2 november gaat Paul 09.00 uur naar Mill.
13a.Werkplan.
Er zijn mogelijk enkele nieuwe vrijwilligers die belangstelling hebben.
Hoe bereik je de behoefte ten gunste van de Diensten, blijft een vraag.
13b. Stalling duo-fiets
Een nagekomen voorstel dat aangeeft een financiële bijdrage te leveren vanuit de LZC aan
de (ver)bouw van een fietsenstalling tgv. de duo-fiets. De bijdrage wordt maximaal € 500.
14. Rondvraag sluiting. Is een presentatie van onze diensten een idee om uitvoering aan te geven? In het voorjaar?
Volgende vergaderingen. De bestuursvergaderingen zijn op:13-11-17; 20-11-17 ALV met thema Jeugd en 18-12-17.

Ton bericht Fred.
Mieke bespreekt materie in
werkgroep.

Ton ontwerp een voorstel.

Ton en Arnold voeren uit.
Ton past voorstel verder
aan.
Ton vraagt aan Maarten
Linders of hij een sjabloon
kan ontwerpen.
Punt wordt aangehouden.
Paul gaat met Herman.
Paul neemt contact op.

Ton bericht Piet Willems.

Ton Ermers, secretaris.
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Wat
Themabijeenkomst Jeugd en Gezin
Evaluatie met leden
Nota beleid Dagbesteding van Sociom e.a.
Live events
Vrijwilligersochtend
Kerstbijeenkomst maandagmorgen
Vrijwilligersbijeenkomst
Nieuwjaarsborrel ’s middags
Wintermaaltijd

Wanneer
20 november
voorjaar 2018
2 november
december
16 november
18 december
21 december
4 januari 2018
8 februari 2018

Wie
Werkgroep
Dagelijks bestuur
Herman en Paul
Paul / Ton
Allemaal vanuit
de Werkgroep.

Status
Voorbereiding
Verkenning

Afgewerkt

Aanhouden in DB
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