Verslag van de algemene ledenvergadering LZC op maandag 20 november 2017 in De
Wis te Langenboom. De vergadering start om 19.30 uur.
Aanwezig zijn 19 leden.
1.
Opening en mededelingen.
De opening vindt plaats door voorzitter Paul Vogels met een hartelijk woord van welkom.
Hij geeft aan dat Koos en Riky Sommers zich hebben afgemeld evenals enkele collega
instellingen, Catheleine Verstraten en het college van B&W en ambtenaren eveneens.
Het ledenaantal is gegroeid tot 168 ondanks een aantal verhuizingen.
Hij wijst op diverse activiteiten die in de komende maanden het LZC heeft georganiseerd. De
kerstbijeenkomst, brunch, is op maandagochtend 18 december en kost slechts 2€. De
nieuwjaarsborrel is op donderdag 4 januari ’s middags. De wintermaaltijd is op donderdag 22
februari 2018. Tevens wijst hij op de inning van de contributie eind dit jaar. Het bestuur is
voornemens betrokken te zijn op de live-events van de leden. Dat kan alleen op basis van
berichtgeving van de leden zelf. Graag aangeven bij het secretariaat.
2.

Het verslag van de vergadering op 3 april 2017 wordt doorgenomen en goedgekeurd.

3.
De voorzitter blikt terug op 2017. Hij constateert dat de LZC op volle toeren
functioneert. De d'n Inloop is goed gaan draaien op de donderdagmiddag en voldoet aan onze
verwachtingen. De maandagochtend is anders van opzet geworden. Alleen bij georganiseerde
activiteiten zijn vrijwilligers/gastvrouwen aanwezig. De 4 speerpunten uit het werkplan zijn
succesvol aangepakt. Ook kwalitatief goede thematische bijeenkomsten worden regelmatig
georganiseerd. De seizoenmaaltijden worden zeer goed bezocht. De computercursus evenals
de computerinloop trekken veel leden. Er is een leuke loopgroep die gezellig wandelt. De
werkgroep Mantelzorg organiseert bijeenkomsten. Zij beoogt van betekenis te zijn voor
mantelzorgers en betrokkenen. De voorzitter vervolgt zijn beschouwing. Er staat voor de
bezoekers van d'n Inloop altijd een chauffeursgroepje klaar. Ons informatiepunt bestaat ook
uit een website die actueel en mooi is vorm gegeven. Voor 2018 wordt het huidige werkplan
gehanteerd. Op basis van de positieve bevindingen dit jaar wil het bestuur doorgaan in 2018.
Wat aandacht gaat krijgen is de ledenwerving. Ook voor het bestuur wordt aanvulling gezocht
evenals de groep van vrijwilligers. Het bestuur is voornemens onze vrijwilligers de
mogelijkheid te bieden onderwerpen te bespreken die relevant zijn binnen de LZC. Nog niet
alle Diensten zijn tot wasdom gekomen. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor verdere
opbloei. De voorzitter constateert dat er geen vragen rijzen.
4.
Het bestuur doet het voorstel om een evaluatie op te zetten in het voorjaar 2018 over
de LZC. Hij licht toe dat we dan drie jaren bestaan en het goed is te bekijken wat de afgelopen
jaren bereikt is en of we de steven moeten wenden. Verzocht wordt daar de bereikbaarheid
van de leden bij te betrekken evenals verbindingen aan te gaan met andere organisaties. Er is
al een overleg met een aantal betrokken organisaties geweest. Aandacht voor ledenwerving is
ook een onderwerp. De vergadering steunt het voorstel om te evalueren.
5.
Het begroting voor het jaar 2018 wordt door de penningmeester toegelicht. Op het
scherm staat de sluitende begroting met toelichting gepresenteerd. Dit is voor 2018
opgebouwd op basis van het huidige werkplan. De cijfers zijn tevens gebaseerd op het
optimisme van groei van de Diensten. Een vraag uit de vergadering betreft de hoogte van de
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kosten van de themabijeenkomsten. Geantwoord wordt dat themabijeenkomsten heel
verschillende kostenposten kunnen inhouden. Soms heb je weinig uitgaven maar een enkele
keer hoge kosten als je professionals moet betrekken. Een andere vraag betreft de continuiteit
van gemeentelijke subsidie. Geantwoord wordt dat onze LZC een serieuze gesprekspartner is
waarin men vertrouwen heeft.
De begroting wordt vervolgens door de ledenvergadering goedgekeurd.
6.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018 vast te stellen op € 20,00 per lid, met
een maximum van € 40,00 per gezin. De vergadering stelt deze aldus vast. De inning voor
2017 zal binnenkort plaats vinden. Gevraagd wordt de cijfers aan te reiken via internet. Het
bestuur wil zich hierop beraden.
7.
Het moment dat Mieke Verstegen Toonen het bestuur verlaat is nu aangebroken. De
voorzitter bedankt haar voor haar inzet en positieve bijdrage al sedert de start van de
initiatiefgroep. Haar activiteiten voor het Ontmoetingspunt zijn belangrijk geweest. Mieke
bedankt eenieder voor de haar geboden mogelijkheden. Zijn blijft betrokken bij d'n Inloop.
Hanneke Wijnberg stopt als vrijwilliger van de werkgroep Ontmoetingspunt. Ook zij wordt
bedankt, zeker als vrijwilligster bij het Ontmoetingspunt en krijgt eveneens een bloemetje.
8.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen.

Na deze vergadering werd de themabijeenkomst gehouden:
“Veilig opgroeien in Langenboom” met medewerking van het centrum jeugd en gezin.

Secretaris Ton Ermers, 22 november 2017.
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