Verslag bestuursvergadering van maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in De Wis.
Agendapunt
1. Opening
Verslaglegging
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslagen

4. Kernteam

5. Ingekomen post.

Toelichting
Status
Ton is afwezig met bericht van verhindering. Agendapunt 4. kernteam wordt als eerste
behandeld vanwege de komst van Catheleine Verstraten.
Bij afwezigheid van Ton maakt Arnold het verslag.
De organisatie voor de Kick-Off van 26/3 a.s. is rond. Francine bestelt cake en een
borrelnootje. De uitnodigingen zijn door Ton op 15 maart verzonden.
Als kandidaat bestuurslid namen genoemd; pas na een definitief “nee” wordt een volgende
kandidaat benaderd.
Paul
Agendapunt 6. Mededelingen: volgend Platformoverleg is 18 april. Met deze aanpassing
worden de notulen vastgesteld.
Naar aanleiding van:Ringleiding is inmiddels werkend. Paul laat dit dhr. van der L. weten.
Paul
Catheleine Verstraten van Sociom beantwoordt vragen van ons bestuur betreffende de
werkwijze en de rol van het sociaal kernteam. Afhankelijk van de inhoudelijke vraagstelling
kan een melding bij het kernteam leiden tot een doorverwijzing naar (bijvoorbeeld) de LZC.
In de beperking van dit verslag zijn geen specifieke vragen / antwoorden opgenomen.
Signalen kunnen primair worden neergelegd bij het Sociaal Kernteam bereikbaar via 0485396783. Via dit nummer komt men terecht bij de Front Office (FO) van de werkorganisatie
CGM. Binnen de FO vindt de eerste screening plaats naar welke “tak” de vraagsteller wordt
doorgeleid, bijvoorbeeld welzijn (Sociom), zorg (WMO), ouderenzorg (SWOM) enz.
Catheleine is coördinator Wonen, welzijn en zorg binnen de “tak” welzijn van Sociom.
Vanuit haar functie wijst zij (ook) op de inloopfunctie van de LZC.
Leefbaarheidsbudgetaanvraag door LZC voor éénmalig budget voor trimbaan is ingediend bij
de gemeente in overleg met beweegtuin (Marcel Peters) en KBO Langenboom.
Brief gemeente over “ongemotiveerd” bezwaar en onze reactie. Zie bijlagen. Als gevolg van
een overleg van Paul en Ton met de wethouder en de ambtenaar komt er een herziene
subsidiebeschikking 2017. Voorwaarden vervallen. Verzoek van gemeente om het formele
bezwaarschrift in te trekken. Nadat de beschikking is ontvangen en is beoordeeld door het
bestuur.
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6. Mededelingen.

7. Voorbereiden ALV
23-4-18

8. Mantelzorg
9. Ontmoetingspunt

10. Rondvraag.

Stukken vanuit het Platform dd. 6 februari. Ton was namens het LZC verhinderd. Herman
vraagt aandacht om (indien mogelijk) in onderling overleg een vervanger te sturen.
Paul doet verslag van het gesprek met begeleider van de evaluatiebijeenkomst met de leden
over de inrichting en opzet van het programma op 23 april. Alle leden wordt een digitale
vragenlijst toegestuurd om die vooraf in te vullen zodat de verkregen input kan worden
gebruikt in de evaluatievergadering.
Besloten wordt de evaluatie met het bestuur te houden op 11 juni a.s., wat betekent dat de
geplande AB-vergadering één week vervroegd wordt. Paul licht kort de organisatorische
opzet van de bijeenkomst toe. Alle bestuursleden krijgen vooraf inzicht in het programma en
de opzet ervan. Ook de keuze voor de begeleider wordt toegelicht.
De algemeen ledenvergadering is op 23-4-2018. Het DB bereid deze op 3 april voor. Onder
andere de volgende agendapunten komen op de jaarvergadering:
1. Jaarrekening 2017
2. Begroting 2019
3. Jaarverslag 2017
4. Activiteitenplan 2019
De stukken onder 1. en 2. liggen in concept voor. Het AB stemt in met de concept stukken.
Het jaarverslag 2017 en het activiteitenplan 2019 worden ter vaststelling voorgelegd in de
volgende AB-vergadering.
Rapportage bijeenkomst 5 maart. Er komt nog een verslag voor het bestuur.
Actie Herman
3 april is weer werkgroepoverleg.
19 april is de volgende liederentafel.
31 mei a.s. is de lentebijeenkomst gepland. De Wis wordt gevraagd dessert- en opscheplepels
aan te schaffen. Mogelijk dat de LZC iets kan betekenen.
Francine zal een deelnemerslijst opstellen, bestaande uit leden en niet-leden omdat de vorige Francien
keer mensen teleur zijn gesteld (maximale deelname is 32 personen).
De eerste herstel- en naaiactiviteit leverde geen deelnemers (onbekend maakt onbemind).
Volgende datum is nog niet bekend.
Gemma meldt zich af voor de volgende AB-vergadering.
Herman: publiciteit is niet geagendeerd. Huidige opzet (géén overkill) voldoet.
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Francine: zijn er vrijwilligers die bereid zijn om (op verzoek) huisbezoeken te doen? Past
binnen de dienst contacten van Gemma. Gemma neemt (telefonisch) contact op met
aanvrager. Ook aandacht besteden in het eerstvolgend Torentje.
Volgende vergadering. De algemeen bestuursvergadering is (vervroegd naar) 9-4-2018.

Gemma
Herman/Gemma
Ton
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