Verslag bestuursvergadering maandag 13 november 2017.

Agendapunt
1. Opening
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslag
4. Publiciteit.
5. Ingekomen post.
6. Mededelingen.

7.a. Ontmoetingspunt.

7.b. Mantelzorg

Toelichting
Status
Paul opent en is voornemens om half negen klaar te zijn.
Speciaal welkom aan Herman die weer op de been is en Mieke die haar laatste vergadering in
dit bestuur heeft.
Het verslag van 23 oktober 2017 wordt vastgesteld.
De actiepunten worden doorgenomen.
Onze indruk is dat we momenteel flink aan de weg timmeren.
Verslag van de werkgroep Mantelzorg is toegezonden door Herman. Zie punt 7.b.
Een groot aantal mantelzorgers uit Langenboom is bekend bij het Steunpunt Mantelzorg.
Arnold licht toe dat de gemeente betaalt wat is toegezegd. Wat betreft de allerlaatste post
voor evaluatie en vrijwilligersbegeleiding dient in januari de offerte rond te zijn.
Secretaris start opstart.
Paul heeft deelgenomen aan de werkgroep Dagbesteding op 2 november ipv. Herman. De
werkgroep gaat door en doseert de aanpak nu. De nota zal gepresenteerd worden om 14.30 u. 30 november lezing Mill.
Op de vrijwilligersdankochtend op 6 november is belangstelling gebleken voor themagerichte Ton start lijst met punten.
kwaliteitsverbetering. Verslag volgt. Het db maakt een lijst van onderwerpen hiervoor.
Paul stuurt verslag.
Op een informatiebijeenkomst die werd belegd door de Gerti Gerrits, voorzitter van de
Huiskamer, bleken ook bestuurlijke onderwerpen aan de orde te komen.
Opening in de Zorgschakel van de Boekenkast op 26 november.
Herman en Gemma gaan.
Het sandwichbord is er met dank aan Marco en SHC. Op maandag worden soms speciale
activiteiten ontplooid zoals nu door de werkgroep Mantelzorg. Op 6 november was er
gelegenheid met de pastor(s) te praten.
De Kerstbrunch wordt ’s morgens gehouden op 18 december.
Flitsmail gaat uit.
De donderdagmiddag voldoet inmiddels helemaal aan onze doelstelling.
Ingevoegd; maar is een vast agendapunt. Inmiddels hebben we twee verslagen. Op maandag
20e heeft de werkgroep een meeting speciaal voor mantelzorgers en betrokkenen in L’boom.
Francine streeft naar een wandeling voor mantelzorgers rondom dementie.
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De voorzitter complimenteert de werkgroep met haar drive.
8. Agenda ALV+thema De ALV van 20 november wordt besproken en de agendapunten worden doorgenomen.
Ton verzorgt de PPP.
De voorzitter benoemt de constructieve aanpak in 2017 alsmede de zorgpunten. Voorstel is Bestuursleden
om na drie jaren te evalueren (begin 2018).
verwelkomen.
De organisatie van het thematisch gedeelte wordt toegelicht. De bekendmaking en
Wifi zal geoptimaliseerd
uitnodiging hiervoor is zeer breed verspreid. Kahoot wordt gehanteerd.
zijn, ook voor Kahoot.
9. Rondvraag.
Arnold: Is bekend dat de gemeente actief accommodatiebeleid gaat voeren? Informatie is te Bespreekpunt voor db.
vinden op de gemeentelijke website. Welke rol nemen wij aan als LZC?
Mieke krijgt een bedankje voor haar inzet en betekenis voor dit bestuur. Komt ook in de ALV
nog aan de orde samen met het afscheid van Hanneke als vrijwilligster.
10. Volgende
Volgende bestuursvergadering en de kerstbrunch zijn op 18-12-17.
vergadering.

Secretaris Ton Ermers.
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