Verslag van de algemeen bestuursvergadering op maandag 19 november 2018 om 20.00 uur in De Wis.
Aanwezig: Gemma, Ellie, Francine, Paul, Herman, Ton en Arnold
Agendapunt
1. Opening

Toelichting

Status

Door de voorzitter met het streven om te stoppen om 21.30 uur vanwege de interland
Duitsland – Nederland.
2. Vaststellen agenda.
Conform concept. De mail van Mieke over telefoon/badges wordt behandeld bij agendapunt 9. diensten/werkgroepen.
3. Aandacht voor leden en vrij- Takenpakket secretaris. Ton blijft voorlopig de functie van secretaris vervullen. Ter ontwilligers.
lasting maakt Arnold de verslagen van de bestuursvergaderingen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
4. Verslag AB 15-10-2018
Over het verslag: blz.1 agendapunt 7. Middelen leefbaarheidsfonds: “Piet Willems”
Gewijzigd vastgesteld op 19-11-2018
moet zijn “Ton Ermers” en “Dorpsraad” komt te vervallen.
N.a.v. het verslag: geen opmerkingen.
Het verslag wordt rekening houdend met bovenstaande aanpassing vastgesteld.
5. Ingekomen post.
- Concept visie Sociaal Domein: voor kennisgeving aangenomen; komt in raadsverga V.k.a.
dering 13/12-2018 van Mill aan de orde.
- Mail GGD met verzoek in ’t Moment inleiding te verzorgen: Paul neemt deel.
Actie Paul
- Mail GGD met verzoek om fittestdagen te organiseren: wordt positief ontvangen. Sa Actie Paul
men met VVL, KBO en SWOM trachten te organiseren. Paul neemt contact op met
de beoogde partners.
- Mail Mieke over telefoon/badges: naar agendapunt 9.
6. Mededelingen.
- Werkconferentie Platform 30 oktober in Cuijk: Ton doet korte weergave van de bijee Actie Ton
nkomst. Wordt op 20-11 door Platform ook zelf geëvalueerd. Komt nog verslag van.
60 deelnemers. Ton neemt kritische opmerkingen van Herman mee.
- Vergadering Platform 20 november. Paul en Ton nemen deel. Agenda wordt door To Actie Ton
n nog naar alle bestuursleden gestuurd.
- Petitie aan commissie van de gemeenteraad: petitie bouwinitiatief is mede onderteke V.k.a.
nd vanuit de LZC.
- Uitnodiging Femke Steenbruggen van de gemeente voor een overleg met collega zor Actie Paul en Ton
gcoöperaties uit Mill: is gepland op 7 december a.s. Paul en Ton nemen deel.
- Social Role validation 13 november: Gemma en Herman doen verslag en spreken va Actie Herman/Gemma

7. Vrijwilligersbijeenkomst

8. Vrijwilligersbijeenkomst

9. Diensten/werkgroepen

n een zeer geslaagde avond; druk bezocht; inhoudelijk goede cursus; verslag en verd
ere informatie wordt gedeeld met de bestuursleden. Wordt vervolgd.
- Gesprek met werkgroep Dementie vriendelijke gemeente (DVG); Paul en Elly deelg Actie Paul/Elly
enomen. Doelstelling werkgroep is taboe rondom dementie weg te nemen. Werkgroe
p gaat nog in gesprek met huisartsen. Concreet nog geen afspraken gemaakt over ve
rvolgacties en samenwerking. Onze werkgroep Alzheimer is vergelijkend actief. Wo
rdt vervolgd.
- “Burendag” 9 november (initiatief Oranjefonds). Verslag van Herman; zeer geslaagd Actie Herman
e bijeenkomst met koor uit Haps en grote deelname. Kosten boven € 250 ieder de he
lft LZC en Sociom. Factuur de Wis volgt nog via Herman. Integratie inloop en dagb
esteding is (in ieder geval eenmalig) geslaagd. Herman bewaakt de optie om volgen
d jaar op de “echte“ burendag opnieuw te organiseren.
- Ondertekening AVG overeenkomst met bedrijf Jordy van Katwijk.
V.k.a.
- Aanpassingen vergaderschema: 15 juli niet in de Wis maar in het Parochiecentrum; Actie Francine/iedereen
ALV op 15 april.
Vervolg op actie Sociom met de vrijwilligers. Paul onderhoud contact met ’t Moment. Actie Paul
Nu gepland op 15/2 a.s. Wordt gewacht op antwoord coöperatie Ravenstein. Programma
is nog niet definitief rond.
Bijeenkomst werkgroep Inloop georganiseerd door Francine. Nu gepland op woensdag Actie Francine
23-1-2019 (in plaats van 28-1-2019) half 8 start, daarna workshop Tangele kosten
€ 15,00 per persoon. Wordt vervolgd.
- Boodschappen-/Vervoersdienst (Francine): Jan van de Linden stopt om privé redene
n met rijden; Francine zorgt voor bloemetje. Wie kent kandidaten?
- Klussendienst (Arnold); geen ontwikkelingen.
- Leenbank en duofiets (Paul): is met Marco in contact om overzicht te maken.
- Mantelzorg (Herman): 12-11 jl. bijeenkomst geweest; twee nieuwe leden; 4 leden ve
rhinderd; dit jaar nog nieuwe bijeenkomst.
- Vragen en contacten (Gemma): geen ontwikkelingen.
- Ontmoetingspunt (Inloop met maaltijden en naaigroep (Francine):
telefoon: Ton zet andere simkaart in; zal blijken technisch of softwareprobleem.
batches: hergebruik van de badges van de opening; Ton maakt via computer kaartje
s met naam en embleem LZC; badges liggen in de kast.
kerstmusical op 20-12 door ’t Stekske; aansluitend viering met muziek; DVD Andre
Rieu via Gemma; 3-1 Nieuwjaarsborrel.
naaimachines: Karel zorgt voor kast met slot voor opbergen machines; verder geen

nader nieuws over naaigroep. Geen concurrentie met handwerkclub (Marij Watervo
ort).
- Puberbrein (Paul): werkgroep heeft lezing gevolgd in Landerd; voorjaar 2019 planni
ng nieuwe bijeenkomst.
- Wandelen (Paul): meer dan 20 deelnemers; gedacht wordt in splitsing in twee groep
en op verschillende dagen.
- Computeren (Paul): cursus 5 wordt volgende week afgesloten; voorlopig geen meer
daagse training; gedacht wordt aan (eenmalige) thema- of werkbijeenkomsten.
- Bestuur (Paul): geen ontwikkelingen.
10. Publiciteit
Werving: op dit moment geen actief beleid; folders: liggen (heel ruim) op voorraad;
Agenderen: Ton
worden nauwelijks afgenomen bij bijeenkomsten; actualiseren folders: noodzaak wordt
onderkend; aanmeldformulieren: op voorraad. Onderwerp agenderen voor de volgende
bestuursvergadering van het AB.
Pagina in ’t Torentje voldoet naar volle tevredenheid.
11. Welzijn en Zorg
Voorzet (concept) bijdrage Francine en Herman. Doorschuiven naar volgende maand Agenderen Ton
omdat concept nog niet klaar is. Herman en Francine stemmen onderling de inhoud van Actie Francine/Herman
het concept af. In AB januari 2019 neemt bestuur een besluit.
12. Leefbaarheid.
Eerste tranche 2018 Beweegtuin: Mooiland is akkoord met invulling op grasveld achter
De Wis (grond eigendom Mooiland). Mooiland zal niet bijdrage in de kosten; wel wordt
nagedacht over andere wijze van ondersteuning. De beweegtuin bij Compostella in
Zeeland kan als voorbeeld dienen.
13. Leefbaarheid.
Tweede tranche duofiets en stalling. Werkgroep is in gesprek met Mooiland over de opties van de stalling. Indien geen leefbaarheidsbudget beschikbaar komt zijn de kosten
voor rekening van Mooiland. Een mogelijke optie is een overschot uit budget duofiets
als er een toekenning komt.
14. Activiteiten en evenementen. - Financiële kaders: in eerdere vergaderingen al toegelicht.
Agenderen Ton
- Seizoensmaaltijden: kunnen gastvrouwen gratis deelnemen?
- Koffie: discussie over blijvend gratis verstrekken of voor eigen kosten met ondersch
eid tussen leden en niet-leden.
Onderwerp opnieuw agenderen voor volgende AB-vergadering.
15. Rondvraag.
- Francine: Kyara Gijsberts uitnodigen voor kennismaking vanuit wijkteam; Francine Actie Francine
zorgt voor contactgegevens.
- Francine: Hospice Sint Anthonis (De Cocon) wil lezing verzorgen; bespreken in het Actie Paul
overleg met VVL enz. (zie agendapunt 5).

Volgende vergadering

Arnold: bij bestellingen leveranciers vragen naam besteller/opdrachtgever te vermelden op de factuur.
De volgende vergadering van het AB is op 17 december a.s.

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 17 december 2018.

Secretaris: Ton Ermers

Voorzitter Paul Vogels:

Actie iedereen
Iedereen

