Verslag van de LZC AB-vergadering op maandag 16 juli 2018 om 20.00 uur in het parochiecentrum.
Agendapunt
1. Opening
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslagen
4. Evaluaties

5. Ingekomen post.

6. Mededelingen.

Toelichting
Status
Paul verhinderd vanwege zijn nieuwe knie, Ton is voorzitter en Arnold notulist. Elly
Hendriks schuift vanaf nu aan tot haar formele benoeming als bestuurslid.
Elly kan formeel als bestuurslid worden benoemd in de ALV van november a.s. Ton vraagt Akkoord
de noodzakelijke gegevens op voor melding bij de KvK als nieuw bestuurslid. Het AB draagt
unaniem Elly voor als kandidaat bestuurslid in de ALV.
Verslag van het AB van 12 juni jl. wordt vastgesteld conform het concept.
Vastgesteld
Piet Willems maakt nog het totaaloverzicht van de input die via de leden is verkregen
Behandelen in volgende
(digitaal vooraf ingevuld en analoog op de avond zelf).
vergadering
De AB-leden kunnen zich vinden in het verslag van 11 juni 2018 zoals opgesteld door Paul.
Vanwege afwezigheid van Paul is het nu moeilijk concrete verbeteracties te benoemen.
Doorschuiven naar een volgende vergadering.
Derde onderdeel is de input die opgehaald is via de vrijwilligers. Zie agendapunt 7.
Deelname aan Lokaal Beraad vanwege doorstart na een eerste periode van 4 jaar: Ton,
Akkoord
Francine en Herman zijn al deelnemer aan het Lokaal Beraad vanuit andere bestuursfuncties.
AB is akkoord met deelname. Femke Steenbruggen van de gemeente laten weten dat Paul
namens de LZC zal deelnemen.
Vakantieactie Mooiland: Francine is afgevaardigd namens LZC in het overleg met Mooiland. Word vervolgd
Samen met Sociom en KBO (Ton) een alternatief bedenken omdat de oorspronkelijk
bedoelde opzet een misvatting blijkt te zijn. Mogelijk een activiteit in week 30/31.
Het PC onderhoud in de Wis is aan Koos Sommers gedelegeerd.
Kaarten en enveloppen zijn bij Herman.
Bijdrage uit leefbaarheidsfonds: communicatie naar overige bestuursleden is niet optimaal
Werkgroep vormen
verlopen. Hieruit moet lering voor de toekomst worden getrokken. Het resultaat is positief.
Samen met de initiatiefnemer van de loopgroep (Tiny van Tienen) een werkgroep vormen om
te komen tot een uitwerking van het project. Achterhalen welke concrete aanvraag is
ingediend bij de gemeente (via Paul?).
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7. Vrijwilligers
8. Oktobermaand

9. Diensten

Platform/werkconferentie: Ton licht de stand van zaken toe. Regionale tweedeling in Land
van Cuijk (instelling Sociom) en het werkgebied van Ons Welzijn uit Oss (o.a. gemeente
Landerd, Uden, gedeelte Meierijstad). In week 43/2018 is de werkconferentie in LvC
gepland. Ton heeft 17 juli a.s. de eerste bijeenkomst ter voorbereiding.
Samenwerken aan samenwerken: er komt een verslag van de eerste bijeenkomst waaraan
Paul namens LZC heeft deelgenomen. Verslag bespreken in het eerstvolgend AB. Politieke
doelstellingen zijn nog niet duidelijk. Wordt vervolgd.
Uitnodigen
Meerwaarde samenwerking met VVL en KBO (o.a. bijhouden gezamenlijke agenda):
akkoord met uitnodigen.
Akkoord
Organisatie seizoenmaaltijden: de werkwijze met M en M samen met de leden van de
werkgroep inloop wordt gecontinueerd. Onder financiële transparantie: per maaltijd inzicht in
de inkomsten (aantal deelnemers met eigen bijdrage € 7,50 of € 9,50) en de werkelijke
uitgaven (inkoopbonnen). Financiële transparantie via de boekhouding van de
penningmeester. Ton overlegt met Paul om een gesprek aan te gaan met M en M om de
miscommunicatie weg te nemen.
Zie ook punt 4. Vanwege afwezigheid Paul doorschuiven naar volgende vergadering.
Doorschuiven
Bijeenkomst 8 oktober Puberbrein: zie het voortgangsverslag van Paul. Helder Theater en
GGD zijn vastgelegd. Helder kost € 500,00 exclusief BTW.
Bijeenkomst Mantelzorg is op 1 oktober (dus niet de 15e). Herman is coördinator.
Boodschappen: geen ontwikkelingen.
Klussendienst: St. Hubert gaat ook opstarten. Arnold heeft hen geïnformeerd over de opzet en
werking bij LZC.
Leenbank: LZC heeft zelf een eigen rolstoel gekocht. Daarnaast ook één van Sociom die kan
worden gebruikt door de LZC. Is er inzicht in alle artikelen die via de leenbank beschikbaar
zijn? Paul en Marco zijn de coördinatoren van de leenbank. Lijst om primair te publiceren op
de website voor het inzicht van potentiële afnemers.
Mantelzorg: werkgroep is volop bezig met de voorbereiding voor de bijeenkomst op 1
oktober a.s. Herman coördineert namens het LZC.
Vragen en contacten: Gemma heeft stuk geschreven voor 't Torentje van september.
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Ontmoetingspunt: zie het verslag van Francine (toegestuurd per mail van 16-7-2018).
Geldkistje gebruiken voor de eigen bijdrage van de seizoensmaaltijden. Arnold zorgt dat het
kistje in De Wis komt.
10. Publiciteit
Herman verzorgt de eerstvolgende uitgave van september a.s.
11. AVG uitvoering
Uitwerking wordt uitgebreid toegelicht door Ton. Arnold en Ton lopen de stukken nog een Akkoord
keer door op consistentie en samenhang. AB is akkoord met punten 2. tot en met 5. Enige
onduidelijkheid is er over de bewerkersovereenkomst met de provider van de website.
2.Aangestelde Verwerkingsverantwoordelijke vanuit ons bestuur is de secretaris.
3.Privacyverklaring Langenboomse Zorg Centraal vaststellen en publiceren.
4.Overeenkomsten met Verwerkers zoals ledenadministrateur, provider, webmasters aangaan.
5.Accordering afhandeling checklist. (Stuk 002)
12. Rondvraag.
Burendag op 22 september 2018 gaat niet door in verband met het invullen van de aanvraag
en de daarbij te overleggen stukken en bijlagen. De conclusie is dat de aard van de geplande
activiteit niet voldoet aan de kaders van het Oranjefonds. Initiatiefnemers trachten toch een
activiteit op de betreffende dag te organiseren waarbij de kosten door de gezamenlijke
partijen worden gedragen. Volgt nog nadere info via Herman na de vakantie. Eventueel wordt
de dag verzet naar 9 november a.s.
Volgende vergadering. Er staat geen bestuursvergadering in augustus gepland. 17 september volgende vergadering.
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