Verslag bestuursvergadering maandag 19 februari 2018.

Agendapunt
1. Opening.
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslagen
4. Publiciteit.

5. Ingekomen post.

6. Mededelingen.

Toelichting
Status
De voorzitter heet allen welkom.
Op 26 februari is er de start voor een dementie vriendelijke gemeente.
Op 14 maart wordt gepraat over een Structuurvisie Sociaal Domein.
Er is een verzoek om begeleiding dat is opgepakt door Gemma. Er is in hulp te voorzien.
Notulen 15-1-18 worden met dank aan Arnold vastgesteld.
De LZC gaat op facebook. Het gebruik wordt na een jaar geëvalueerd. De voorwaarden voor Account wordt aangemaakt
uitvoering worden aanvaard. Op de website komt een link daartoe. Het bestuur dankt de
Onze webbouwer plaatst
dames die de LZC Facebookpagina gaan bijhouden.
een link naar Facebook.
Brief gemeente 29-1-18 betreffende beschikking 2016 en 2017. Gezien de niet verwachte
Onuitvoerbare beschikking
eisen tekenen we (pro forma) bezwaar aan en vragen een gesprek aan. In onze visie is het
kader niet de Algemene Subsidie Verordening (ASV) maar de WMO. Dat zou ook op te
maken zijn uit het begin van de beschikking.
Er blijken nu een aantal kostenposten uit gehaald te zijn, zoals (huur)huisvestingskosten, die Informatie vragen over de
door eigen bijdragen opgevuld moeten worden. Dit is uiteraard voor 2017 niet meer mogelijk. grondslag.
Indien dezelfde voorwaarden gelden voor de toekenning 2018 zullen we vaker een eigen
bijdrage moeten heffen van een paar euro.
Is er een tegenstelling als men stelt dat de subsidie ten goede komt aan de activiteiten?
We zien dat het uitgangspunt van de gemeente de Algemene Subsidie Verordening is.
DB stelt bezwaarschrift op.
Vraag is nu of wij onder de contractsubsidie vallen?
We maken bezwaar tegen de eisen die gaan over de vorige jaren. Dat geldt ook al voor 2018.
De startbijeenkomst (ko) voor alle vrijwilligers wordt op 26 maart gesteld.
Vooraankondiging wordt
De Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) wordt op 23 april gehouden.
verzonden.
Onze AB vergadering wordt op 9 april gezet.
De Huiskamer heeft bij de SWOM aangeklopt om namens haar subsidie aan te vragen. Swom
wil met Coops de mogelijkheden verkennen. Inmiddels blijkt dat er onduidelijkheden zijn
maar de SWOM onderzoekt die nu. De LZC is bereid te praten over samenwerking.
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Het verslag van het Platformoverleg dd. 6 februari wordt afgewacht. Volgende 16 april.
Herman gaat ook mee.
Paul legt uit wat taal-begeleiders voor vluchtelingen doen.
Korte presentatie in A.L.V.
Aanvraag voor subsidie bij de gemeente moet vóór 1 mei binnen zijn met alle stukken.
Secr. verzorgt aanvraag.
Het jaarverslag wordt voorzien van bijlagen door bestuursleden geschreven.
Voorzitter stuurt dit toe.
We zoeken naar een bij voorkeur vrouwelijk bestuurslid.
7. Ontmoetingspunt.
Het verslag van 16 januari 2018 wordt toegelicht. In maart wordt gestart met de mogelijkheid
verstelwerk te begeleiden. Voor de telefoon wordt een oplossing gezocht.
Er wordt een afwijkende regeling voorgesteld voor de chauffeurs. Per keer wordt als rijbeurt Theo past regeling toe.
omschreven. De vergoeding ia dan vastgesteld op 2,80 €. Dit is akkoord.
Arnold informeert Thea.
8. Mantelzorg
Vanuit de werkgroep worden bijeenkomsten georganiseerd. Op 5 maart is de volgende.
Uitnodiging aan alle leden.
9. Rondvraag.
Francine: wat hebben we nog met de wijkverpleegkundige/sociaal kernteam?
Op de agenda zetten.
Francine: Is in de Wis ringleiding beschikbaar?
Francine vraagt na.
Francine: Kan met Mooiland gepraat worden over seniorenhuisvesting?
Ton neemt dit mee.
Ton: Vraagt beperkt gebruik te maken van de flitsmail mogelijkheid.
Volgende vergadering. De bestuursvergadering is 19-3-2018. Ton is dan afwezig.
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