Verslag bestuursvergadering maandag 18 december 2017.
Agendapunt
1. Opening
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslagen
4. Publiciteit.
5. Ingekomen post.
6. Mededelingen.

7. Thema begeleiding

9. Evaluatie.

Toelichting
De voorzitter heet allen hartelijk welkom.
Francine is mbvv afwezig.

Status

Het verslag van de AB wordt vastgesteld en van de ALV voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleiding hiervan spreken we af de discussie te voeren over binding tussen organisaties Mogelijk vóór de evaluatie
De vergadering besluit geen gebruik te maken van het “vullers” aanbod van de Neije krant.
De nieuwjaar ontmoeting van de gemeente is op woensdagavond 3 januari. Graag deelnemen.
De penningmeester heeft zojuist bericht ontvangen dat de belastingdienst afziet van heffing.
Hij wijst erop dat inmiddels de contributie geïnd is over 2017.
De Kerstbijeenkomst van vanmorgen (18-12) is prima verlopen met 24 gasten.
Presentatie nota Dagbesteding vond plaats en we volgen het verloop. 12-12-17 was vervolg.
De Wensbus van SWOM komt ter sprake. Plan is in september te starten.
Themabijeenkomst Sociale Inclusie is de moeite waard om ook in huis te halen.
Lokaal Beraad, KBO en GGD organiseren op 13 januari in Myllesweerd een theater.
De opening van de Bib in de Zorgschakel is door ons bijgewoond, niet de themabijeenkomst.
Momenteel wordt gewerkt aan een formulier om op aan te geven wat de wensen zijn. De
Aanvullingen naar
bestuursleden worden verzocht voor het einde van het jaar met aanvullingen te komen.
secretaris. Daarna sturen
Volgend jaar houden we enkele bijeenkomsten op basis van offerte van Sociom. De offerte naar vrijwilligers.
dient begin 2018 bij de gemeente ingediend te zijn. Begin januari volgt nader overleg.
Paul en Arnold gaan met
Tevens houden we een evaluatie met de leden en een binnen het bestuur. Hierbij willen we Sociom in gesprek.
gebruik maken van een Langenboomer. De vergadering gaat akkoord met deze benadering.
Jammer is dat dit hele onderwerp niet meteen op de agenda stond. Het was “slechts”
bijgevoegd.
De weergave van de voorzitter is leidraad. De thema-avond Jeugd is deels geslaagd. De
opkomst betrof grotendeels de doelgroep. De CJG uitleg was te dominant. De discussie
kwam té laat op gang. Het Kahoot quiz gedeelte was leuk doch vulde de avond te zeer.
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Intensievere kennisoverdracht was beter geweest. Voortaan nemen we sterker de regie.
Positief constateren we dat er enkele namen zijn die aangegeven hebben op dit thema door te
willen gaan. Paul gaat hiermee verder.
De korte algemene leden vergadering is niet aantrekkelijk. Wel effectief. Bezinning?
8. Ontmoetingspunt.
De Nieuwjaarsborrel ’s middags op 4 januari. De Wintermaaltijd op 22 februari.
9. Mantelzorg.
De voortgang wordt volgende keer gemeld.
10. Rondvraag.
Gemma: De betaling voor ritjes door bezoekers is niet duidelijk. Eerder hebben we de norm
gesteld op 28 cent de km. De bezoekers en de chauffeurs moeten de regeling ook kennen,
evenals de coördinator(en). Het bestuur benadert Thea om enerzijds zicht te krijgen op de
chauffeurs en hun inroostering (daadwerkelijke inzet) en anderzijds het systeem van
oproepen van die chauffeurs door de bezoekers (via gastvrouw?). (Gebruik mobiele telefoon
van LZC.) De kosten binnen Langenboom komen voor rekening van de LZC. Zo mogelijk
krijgen chauffeurs maandelijks (per kwartaal) hun vergoeding. De registratie (het logboek)
geeft aan wie rijdt (gereden hebben). De gebruikers krijgen van de chauffeurs te horen dat de
LZC betaalt aan de chauffeurs. Bekend maken van ons mobiele nummer aan personen die
gereden willen worden is nuttig/noodzakelijk.
Ton: Kunnen we een app instellen voor personen die bereid zijn op de duo-fiets met klanten
te gaan fietsen. Er zijn mensen die daartoe bereid zijn maar niet structureel. Bij een verzoek
om een begeleider die fietst kan via de app gezocht worden en kan natuurlijk gereageerd
worden zodat een match ontstaat. Het idee wordt toegejuicht. Uitwerking en PR volgt.
-Arnold: Zijn er al kandidaat bestuursleden? De voorzitter heeft nog geen personen die als
kandidaat bestuurslid bekend zijn.
De voorzitter en leden wensen elkaar goede feestdagen toe.
Volgende vergadering. De data voor de algemeen bestuursvergaderingen zijn: 16-01-17; 20-02-17; 20-03-17; 18-0417; 15-05-17; 19-06-17; 17-07-17; 18-09-17; 16-10-17; 13-11-17 en 18-12-17.

Paul zet een werkgroep op.

Flitsmail.

Paul neem contact op met
Thea.

Ton informeert Herman en
maakt een app. Begin
maart operationeel.

Ton Ermers secretaris LZC.
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