Verslag van de AB vergadering LZC op maandag 15 oktober 2018. Tweede concept
Aanwezig zijn: Ellie Hendriks; Francine van der Duijn; Gemma van der Wijst; Herman Wijdeven; Arnold Cornelissen; Paul Vogels en Ton Ermers.
Agendapunt

Toelichting

Actie

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Aandacht voor (bestuurs)
leden en vrijwilligers.
4. Verslag.

Paul heet allen welkom.
Aan de agenda worden enkele punten toegevoegd.
Zeer tot onze tevredenheid zijn deze maand twee zeer geslaagde thema-avonden
gehouden. De evaluaties waren positief. Het zijn voorbeelden voor elders.
Notulen 17-9-2018 worden vastgesteld met dank aan Arnold.
N.a.v: Voorzet Welzijn en Zorg komt volgende keer als concept op de agenda.

5. Ingekomen post.

Verslag “Samenwerken aan samenwerken”. V.k.a.
Aan het verzoek om een gesprek door groep “Dementievriendelijke gemeente” wordt
gehoor gegeven. Secretaris bericht Trudy Geurtsen.
Brief gemeente nomineren kandidaat vrijwilliger van het jaar. V.k.a.
Uitnodiging werkconferentie Platform 30 oktober van 16.00-20.00 uur te Cuijk.
Toegevoegd: Verslag van 25 september “Van denken naar doen”. Tevens een
Intentieverklaring die reeds ondertekend is door de voorzitter. Ondertekening was
urgent voor een subsidieaanvraag. De makelaarsfunctie is voor ‘n vrijwilliger bedoeld
die voor andere vrijwilligers taken organiseert.
Er wordt op 13 november de workshop “Social Role validation” georganiseerd. Start
17.00 uur.
In het verslag staat dat Sociaal Kernteam zich gaat door-ontwikkelen. Ook lezen we dat
de Structuurvisie Sociaal Domein vastgesteld wordt.
De aanvankelijke looptijd van het projectplan Dagbesteding 1 jaar wordt steeds
verlengd.
Paul is taalcoach voor enkele mannen in Langenboom. Deze mannen werken in Cuijk
en volgen scholing.
1.Ten behoeve van de veiligheid zijn enkele aanvullende hulpstukken nodig op de
duofiets. Voor veilige en duurzame berging dient bestaande berging te worden

6. Mededelingen.

7. Middelen
Leefbaarheidsfonds.
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Ondertekening zal plaats vinden waarmee
tevens alle voorgaande verslagen zijn
vastgesteld.
Ontwikkeling afwachten.
Ellie en Paul zullen bij het gesprek zijn.
Bespreken met vrijwilligersgroepen.

Herman en Gemma nemen deel.
Herman stuurt de conceptvisie Sociaal
Domein door.

Ton Ermers vraagt aan.

8. Evaluaties.
9. Vrijwilligersbijeenkomst.

10. Diensten.

aangepast. Dit in overleg en samenspraak met woningcorporatie Mooiland. Aanvraag
bij Leefbaarheidsfonds, tweede tranche 2018: € 1500,00.
Eigendomsrecht berust bij de Dorpsraad.
Om de stalling van de duofiets goed te regelen gaan we met Mooiland in gesprek.
Tot 1 november kan een (aanvullend) subsidieverzoek gedaan worden.
2. Uitwerking subsidie “Beweegtuin”. Dat gebeurt door een werkgroep. Een mogelijke
optie is in de parktuin.
De rapportage evaluaties op A4 komt in januari aan de orde en op de volgende ALV.
De werkgroep Inloop houdt een bindingsbijeenkomst en wel op 28 januari 2019. Zij
verzoeken om budget voor o.a. Zentangle. (onder voorbehoud) Dit bedrag wordt
vastgesteld per persoon. Verwacht wordt dat de besteding plaats vindt voor nut en
vermaak. De declaratie(s) vinden plaats met overlegging van bonnen en bewijsstukken.
Uitgangspunt is 15€ pp.
De algehele vrijwilligersavond wordt op 25 februari gehouden in ‘t Moment. (ook
onder voorbehoud) Vraag blijft in hoeverre we dubbelop doen?
Er is overigens onderscheid te maken tussen gebruik scholingsbudget uit onze
gemeentelijke subsidie en een bedankbijeenkomst voor vrijwilligers.
- Boodschappen-/Vervoerdienst heet voortaan deze dienst.
- Klussendienst: g.b.
- Leenbank: Inventarisatie met Marco.
- Mantelzorg: De thema-avond werd ook elders hoog gewaardeerd.
- Vragen en contacten: een actuele situatie wordt besproken.
- Ontmoetingspunt: We bespreken verslagen. (Inloopgroep en Naaigroep)
Voor 2019 staat een programma op stapel op d’n Inloop met de school. De school
maakt de PR.
Kledingherstel. Men maakt gebruik van twee machines op maandagmorgen.
Voor de pas gestarte naaigroep wordt krediet gevraagd. Na een (betaalde) proefperiode
die tot januari loopt, wordt beslist over aankoop machines ten bedrage van 600€. We
rekenen op koffiebijdrage in het spaarvarken. Verzocht zal worden vrijwilliger bij de
LZC te worden.
Bekeken wordt of maandelijks een maaltijd gemaakt kan worden in De Wis.
De werkgroep Puberbrein heeft ook een uitstekende thema-avond gehad. Het was erg
druk m.n. ook ouders. Er komt een vervolg. De PR was prima, met medewerking van
de school. Social media speelde een rol. De werkgroep krijgt nu uitbreiding.
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Hilly van Nispen, Piet Willems, Ed
Grimbergen en Herman bespreken dit op
23 oktober.
Paul, Tinie en Herman praten met Marcel
Peters.
Ton en Paul.
Francine en Gemma regelen dit.
Arnold zoekt op wat eerder besteed werd.

Paul onderzoekt.

Zo mogelijk uitdragen in PR.(Folder)
Paul spreekt met Marco.
Indeling is Klanbordgroep en Werkgroep.

Zie toegevoegd lijstje onderaan deze
notulen.
Er is een rooster (zie dat verslag)
Daarna doorgeven aan secretaris.
Werkgroep onderzoekt deze vraag.

11. Publiciteit.

12. Najaarsvergadering
13. Activiteiten en
evenementen
14. Oranjefonds

15. Rondvraag.

Volgende vergaderingen

Noot. Ellie verlaat de vergadering omdat ze moet gaan werken.
’t Torentje vulde een pagina met onze activiteiten. Prima weergave.
Herhaling bericht over “Vragen en contacten” lijkt nuttig.
Aandacht wordt gevraagd voor een nieuwsbericht over Naai-atelier.
Er komt een verslag in dNk over het puberbrein. Ook op onze website.
Vaker gebruik maken van dNk is een idee.
Omdat de begrotingsstukken al vastgesteld zijn is een ALV nu niet nodig.
Het agendapunt Financiële kaders wordt aangehouden.
Herman meldt de perikelen in contact met Oranjefonds. De financiële aspecten worden
door de penningmeester behartigd. Een eventueel deficit wordt verdeeld tussen Sociom
en LZC. Ieder dus 50% aldus Herman.
Herman: Kan voortaan het verslag ondertekend worden? Ja dat doen we.
Francine: Voor het vertrek van een vrijwilliger hebben wij een regeling.
Francine inventariseert voor het Lokaal Beraad zogenaamde beweeg activiteiten. Dat
betreft dus de beweegtuin en het wandelen.
De bestuursvergaderingen van het AB zijn: 19 november en 17 december.

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 19 november 2018.

Secretaris: Ton Ermers

Voorzitter Paul Vogels:
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Herman verzorgt dit artikel.
Paul verzorgt dit.
Volgende ALV in april 2019.
Komt op de volgende agenda.
Herman draagt de middelen over.
Digitale stukken gaan naar Arnold.
Secretaris tekent en voorzitter bevestigt.
Ton stuurt een mail hierover.

