Verslag van de vergadering op maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur in De Wis.
Agendapunt
1. Opening
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.

3. Verslagen
4. Evaluaties

Toelichting
Status
Welkom aan Ellie Hendriks-Reinen en Frans Meulepas.
Ellie is toehoorder.
Arnold is afgemeld.
Frans komt ivm de evaluatie
Ellie beraadt zich op deelname aan het bestuur.
Ton Ermers deelt mee dat hij zijn functie als secretaris wil beëindigen en heeft daarbij een
De behartiging bij liveovergangstermijn voor ogen. De voorzitter zegt het belangrijk te vinden dat we met onze
events wordt door Herman
functie(s) kort bij onszelf moeten blijven. In de volgende vergadering komen we hierop terug. overgenomen.
We besteden aandacht aan live-events van enkele leden. Een centrale aanpak heeft de
Ton stuurt kaarten.
voorkeur. Kaarten laten maken.
Db bestelt kaarten.
Notulen 9-4-18 worden vastgesteld. De maaltijdkosten worden bekend gemaakt.
Ton verzorgt websitebericht.
We bespreken het vervolg op de evaluatie in de algemene ledenvergadering. De voorzitter
legt drie vragen voor: Hoe vonden we dat het ging, wat heeft het opgeleverd en wat doen we
daarmee? Daarbij gaan we ervan uit dat een terugkoppeling naar de leden gaat plaatsvinden. Secretaris streeft naar een
De score lag hoog maar kwam van een beperkte groep leden. (Wat daarvan te denken? Kun je korte inzichtelijke
dat in deze tijd positief duiden?) Wenselijk is dat de enquête-uitslag in een overzichtelijke
presentatie.
presentatie gegoten kan worden. Een mail-enquête vereist wel digitale vaardigheden. Frans
vond een aantal aspecten teleurstellend en wil weten of de LZC tevreden is over zijn
bijdrage(n). Ja dus. We constateren verder dat bij de invulling de ondersteunende houding
van bestuursleden aanwezigen gebaat waren. Ook geven we aan dat het begrip Zorg in de
naam Zorgcoöperatie, verschillend uitlegbaar is. Vraag is of we kunnen stellen dat er veel
goed gaat in Langenboom, geen reden dus om de trom te roeren. Hoe ligt dit op termijn?
Samenvattend stelt de voorzitter dat er wervend vermogen nodig is, voor leden en
vrijwilligers. Dat we bezorgd zijn omdat de opkomst mager was maar dat we dapper een
poging gedaan hebben informatie te verzamelen waar we mee verder kunnen. (0-meting)
Themabijeenkomsten zullen we blijven houden. We zijn blij met de geleverde bijdragen.
Bij de voorbereiding in de bestuursvergadering van 11 juni 2018 wordt ons product centraal DB stelt een A4 op bij wijze
gesteld naast de productiviteit, hoe verlopen de besluitvormingsprocessen en hoe tevreden
van programma.
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5. Ingekomen post.
6. Mededelingen.

7. Vrijwilligers

8. Diensten

9. Publiciteit
10. AVG

11. Rondvraag.

zijn we (met onszelf). We beogen nuttig en prettig verder te besturen. Vraag is of we met een
dagelijks bestuur moeten blijven werken? Frans zal ons begeleiden in vertrouwelijke sfeer.
De toegezonden informatie over bezoek van de website levert geen vragen op.
De subsidie voor 2019 is aangevraagd.
Herman, Ton en Paul waren aanwezig bij de vergadering van het Platform. Er werd een goed
verhaal gepresenteerd bij een beperkte opkomst. De aanpak in Wanroy is het vermelden
waard. Er komt een werkgroep ter voorbereiding van een werkconferentie. Onze Facebook- Ton neemt daaraan deel.
pagina is “in de lucht”.
Bezoek gebruikersoverleg De Wis wordt afgezegd.
Paul meldt af
De uitkomsten van de eerste bijeenkomst worden besproken aan de hand van een overzicht
van Paul dat zeer gewaardeerd wordt. Daarin staan twee hoofdkenmerken, een thematisch- en
een beleidsaspect. De thema’s passen ook in een grotere bijeenkomst. Eerder is een
uitgebreid overzicht aangeleverd door Sociom van alle stickers. Bij wat we verder uitwerken Paul praat met Cathelijne.
trachten we zo kort mogelijk bij de belevingswereld van de vrijwilligers te blijven; te werken (Suggestie Hendrik Groen)
met (hun) eigen ervaringen. Inspireren is leidend. In september wordt het vervolgd.
Boodschappen: geen bijzonderheden.
Klussendienst: geen bijzonderheden.
Leenbank: De rolstoel bij Sociom kan bij het aanbod. Verder geen bijzonderheden.
Mantelzorg: 11 juni is een vergadering over een optreden op 1 oktober verzorgd door 4 in 1. Herman stuurt verslag.
Vragen en contacten: geen bijzonderheden. “Lopende situaties” kennen hun voortgang. Is een
poel van “huisbezoekers” op te richten?
Ontmoetingspunt: gezellige drukte bij de liederentafel, verder geen bijzonderheden.
Computerinloop werkt storend maar dit wordt besproken.
Er komt een artikel in de Neije krant o.a. over de huisbezoek, lentemaaltijd, mantelzorg en
het schoolbezoek. In september start de herstel- en naaiwerkgroep.
De privacywet wordt per 25 mei aangepast. Secretaris licht ontwikkeling toe. Er is heel veel Secretaris vraagt Sociom ons
informatie te vinden op internet. Onze organisatie moet wel protocollen opstellen. Er komt op te nemen in haar
een informatieavond bij Sociom op 7 juni.
adressenbestand.
Ellie dankt voor de gastvrijheid en neemt in overweging of zij op 11juni erbij zal zijn.
Rolstoel is/komt via de Leenbank beschikbaar.
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Volgende vergadering praten we verder over invulling secretariaat.
Volgende vergadering. De bestuursvergadering is op 11-6-18 met evaluatie onder begeleiding van Frans Meulepas.

Wat
Burendag
Website en Facebook met maaltijdregeling
Condoleance
Beterschapswensen
Opname in adressenbestand bij Sociom
Polsen vrijwilligers voor huisbezoek
Kaarten voor live-events laten maken
Verslag jaarvergadering 23 april 2018

Wanneer
september
15 mei
14 mei
14 mei
15 mei
Mei-juni
Juni
juli

Wie
Herman
Ton
Ton
Ton
Ton
Francine
db
Ton

Status
Overleg volgt
Plaatsing
Bezorging
Bezorging
Mail

Afgewerkt
15-5-18
15-5-18
16-5-18
15-5-18

Offerte gevraagd
Concept
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