Verslag van de vergadering van het AB op maandag 17 september 2018 om 20.00 uur in De Wis.
Agendapunt
1. Opening
2. Aandacht voor
(bestuurs)leden en
vrijwilligers.
3. Verslagen

4. Evaluaties

Toelichting
Status
Ton afwezig met bericht van verhindering; Arnold maakt het verslag.
Gemma komt wat later (15 min.)
AB is akkoord met de opzet en volgorde van de agenda. Streeftijd einde
vergadering is 21.45 uur.
Geen nieuws met betrekking tot vrijwilligers.
Notulen 16-7-2018 van de hand van Arnold:
- Vier leden vanuit bestuur LZC nemen deel aan lokaal beraad,
weliswaar vanuit (ook) andere functies. Intentie is vanuit brede
geledingen een groot draagvlak te creëren.
April 2019 procedure evalueren (actie AB).
- Herman heeft inmiddels een zestal kaarten (lief en leed) namens de
LZC aan leden bezorgd. Over een half jaar aantallen evalueren en of de
procedure voldoet.
Agenderen voor AB 15-10-2018 (actie DB).
- Toegezegd verslag samenwerken aan samenwerken komt volgende
keer op agenda.
Agenderen voor AB 15-10-2018 (actie DB).
- Onderwerp financiële kaders bij evenementen/activiteiten komt
volgende keer terug op de agenda van het AB (n.a.v. discussie over
transparantie financiën seizoensmaaltijden).
Refererend aan voorgaande opmerkingen wordt het verslag vastgesteld. Verslag AB is vastgesteld.
Verslag ALV is in concept vastgesteld.
Bestuur stemt in met concept verslag van de ALV van april 2018.
Agenderen voor ALV 11-12-2018 (actie DB).
Secretaris agendeert het verslag voor de eerstvolgende Algemene
ledenvergadering in november 2018.
A. Concrete verbeteracties opgesteld door Paul (zie bijlage). Besloten
wordt:
- visie en missie nader uitwerken (Paul);
Actie Paul.
- taakveld welzijn beter tot uitdrukking brengen in onze doelstellingen Actie Paul en Francine/Herman.
(Paul) en begrip zorg breed uitdragen en benoemen (voorzetje
Francine en Herman);
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5. Ingekomen post.

6. Mededelingen.

transparantie in (besluitvormings)voorstellen in de relatie/verhouding- Agenderen voor AB januari 2019.
en tussen DB en AB: aparte bijeenkomst met het voltallige bestuur
plannen (januari 2019; bestuursleden dragen agendapunten aan bij
Agendapunten aandragen: alle bestuursleden.
voorzitter voor samenstellen van de agenda van die bijeenkomst).
B. Uitkomst enquête leden te presenteren op de ALV van november 2018. Actie Ton/Paul.
Een A4 wordt opgesteld. (Ton en Paul). Bestuur is akkoord met voorstel. Agenderen voor ALV 12-11-2018 (actie DB).
Alle bestuursleden.
- Voorstel vergaderplanning 2019: akkoord. Noteren in de agenda’s.
Actie Francine.
- Ontwikkeling met Mooiland en KBO is gestopt op initiatief van
Mooiland. Wordt voor kennisgeving aangenomen na nadere toelichting
door Francine. Francine pakt volgend jaar de handschoen opnieuw op
na het initiatief hiertoe door Mooiland.
Actie Herman.
- Herman verstrekt nadere informatie over aanvraag Oranjefonds
Burendag en verdere afhandeling. Toegekend bedrag is € 250,00 ter
besteding op 9 november a.s. in een nader in te vullen programma dat
plaats gaat vinden in de Wis. Budget is in principe kader stellend, maar
de kans bestaat dat een beroep op een bijdrage vanuit Sociom en/of
LZC wordt gedaan. Herman, Mieke en Elsebé zijn verantwoordelijk
voor de organisatie. Ontvangen voorschot van Oranjefonds staat op de
Agenderen voor AB 15-10-2018 (actie DB).
privérekening van Herman ivm eisen Oranjefonds. Onderwerp
agenderen voor volgend AB.
- Beschikking gemeente betreft goedkeuring begroting 2018 en
afrekening 2017.
- Paul geeft mondelinge uitleg voorbereiding werkconferentie Platform Werkconferentie bijwonen (alle leden).
30 oktober van 16.00-20.00 uur. Wordt aanbevolen en uitnodiging
volgt.
- Computercursussen loopt “vol’: 5e cursus is vanmorgen (17-9) gestart.
- Stalling van ’t Kloster is vol vanwege toename fietsen van de bewoners
(waar ook onze duofiets is gestald). Mooiland bedenkt een oplossing.
- Vorming werkgroepje voor uitwerking toegekende bijdrage (€ 3.500) Actie Paul en Herman.
voor bewegen: Paul en Herman in samenwerking met Tiny van Tienen
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7. Vrijwilligers

8. Diensten

en Marcel Peters (aanspreekpunt voor beweegtuin in Mill en
bewegingsdeskundige).
- Nieuwe aanvraag bij Leefbaarheidsfonds, tweede tranche 2018:
Actie Herman en Gemma.
€ 500,00 aanvragen voor extra (technische) voorzieningen aan de duo
fiets; bedrag eventueel ophogen voor een (gedeeltelijk) budget voor
uitbreiding van de fietsenstalling (naast een bijdrage van Mooiland).
Actie Herman en Gemma.
Herman en Gemma werken nader uit en nemen contact op met
Mooiland. Terugkoppeling in AB van 15 oktober a.s.
- Voorbereiding ALV in AB-vergadering van 15 oktober en te houden Actie DB.
op 12 november. (Begroting 2019 e.d.)
Actie Paul.
- Ondersteuning en begeleiding vluchtelingen in Langenboom: tot op
heden geen respons vanuit de gemeenschap ontvangen. Thans wonen 2
personen in Langenboom (Abeelweg en Esdoornlaan). Paul neemt
contact op met Jan Meulepas (buurtschap Onder Ons) en Frans Muller
vanwege zijn eerdere inzet voor andere asielzoekers.
- Stand van zaken (Herman) voorbereiding themabijeenkomsten 1-10 Actie Herman.
a.s. (mantelzorg): staat op de rit en Herman is de dagvoorzitter.
Actie Paul.
- “Pubers” op 8 oktober (Paul): staat op de rit. Paul is dagvoorzitter.
Actie Paul.
- Activiteit wandelen bestaat één jaar: gemiddeld 8 deelnemers per
week. Paul is aanwezig op 18-9 vanuit het bestuur.
Bijeenkomst is gepland in ’t Moment (Zuid Carolinaweg) op 26 november Actie Paul i.s.m. Catheleine (Sociom).
a.s. Moniek van ’t Moment licht het thema “gastvrouw” toe. Daarnaast
komt Bernadien vanuit de zorg coöperatie Ravenstein de collegiale
ervaringen delen met de doelgroep.
- Boodschappen: geen nieuws.
- Klussendienst: ervaringen vanuit Ravenstein ophalen via bijeenkomst Actie Paul.
vrijwilligers op 26-11 a.s.
- Leenbank: Paul gaat met Marco in overleg over inventarisatie
Actie Paul.
hulpmiddelen.
- Mantelzorg: themabijeenkomst op 1 oktober a.s.
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Vragen en contacten: enkele vragen n.a.v. publicatie maar nog geen
beschikbare vrijwilligers.
- Ontmoetingspunt: zie uitgebreid verslag van Francine; agenderen voor Agenderen voor AB 15-10-2018 (actie DB).
AB van 15 oktober a.s.
9. Publiciteit
Zie laatste ’t Torentje: Herman is niet tevreden over de door hem
aangeleverde bijdrage die anders is als zijn opbouw.
Publicatie puberbrein in Arena is niet herkenbaar als evenement
georganiseerd door de LZC.
10. Rondvraag.
Verzoek van Francine aan Herman om op mantelzorgavond “reclame” te Actie Herman.
willen maken voor D’n Inloop (is ook vorm van ontzorging). Paul idem bij Actie Paul.
avond puberbrein.
Volgende vergaderingen De bestuursvergaderingen van het AB zijn: 15 oktober; 12 november en Actie DB.
17 december.
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