Verslag van de algemene ledenvergadering LZC op maandag 23 april 2018 om 20.00 uur
in De Wis te Langenboom.
Aanwezig zijn 25 personen. De afmeldingen zijn bekend bij de secretaris.

1.
De opening vindt plaats door voorzitter Paul Vogels met een hartelijk woord van
welkom aan de leden en gasten. Als laatste agendapunt is de toegezonden evaluatie aan de
orde en die evaluatie wordt begeleid door Frans Meulepas.
Hij stelt vervolgens de bestuursleden voor en benoemt hun taakgebieden. Daarbij worden
enkele bijzondere aspecten toegelicht door betreffende bestuursleden.
Hij neemt de agenda door en vraagt de secretaris de Facebookpagina van de LZC te laten zien
op het scherm.
Daarna geeft hij Marijke Huijbrechts van Sociom de gelegenheid uitleg te geven over het
belang van Taalmaatjes voor vluchtelingen. Naast taalvaardigheid is ook inburgering
belangrijk. Opgeven hiervoor kan bij Sociom maar ook bij de Langenboomse Zorg Centraal.
2.

Het verslag van de vergadering op 20 november 2017 wordt goedgekeurd.

3.
Het jaarverslag 2017 is met de agenda toegezonden. Waardering wordt geuit over het,
door het bestuur gemaakte, verslag. Het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld.
4.
Het financieel verslag over het jaar 2017 wordt door de penningmeester toegelicht. Hij
licht het exploitatieoverzicht toe. De kosten voor de Diensten zijn niet zo hoog omdat er
beperkt gebruik van gemaakt wordt. Diverse posten worden toegelicht. De vraag wordt
gesteld of we onze organisatie “gezond” mogen noemen. Gezien het evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven met zo nodig wat reserve, is dat wel het geval. De penningmeester
krijgt applaus voor de aangeleverde jaarrekening 2017.
5.
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt gedaan door Riky Sommers. Samen
met Elly van Boxtel hebben zij de kascontrole gedaan. Riky geef aan dat de boekhouding er
keurig verzorgd uit zag en heel overzichtelijk was. Daardoor was het gemakkelijk te
controleren. Zij adviseert in te stemmen met het financieel verslag.
De voorzitter dankt de commissie voor het verrichte werk. Riky treedt af als lid na tweemaal
deze controle te hebben gedaan. Zij wordt opgevolgd door Fred Hagenaars.
6.
De vergadering geeft vervolgens goedkeuring aan de jaarrekening 2017 en verleent
decharge aan de penningmeester.
7. Het Werkplan van de LZC 2018 is aan de orde. De voorzitter wijst erop dat het Werkplan
2019 een onderdeel is van de begroting voor 2019 en deze gaan naar de gemeente voor de
subsidieaanvraag 2019. De activiteiten bestaan uit vier hoofdzaken tw.:
1.
Het Ontmoetingspunt d’n Inloop;
2.
Informatiepunt;
3.
Diensten;
4.
Thema-avonden.
De diverse onderdelen worden door de voorzitter toegelicht.
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8. Het begroting voor het jaar 2019 wordt door de penningmeester toegelicht. Op het scherm
staat de sluitende begroting met toelichting gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op zo
realistisch mogelijke inschattingen voor 2019. Een vraag betreft de kosten voor verbeterde
inrichting van het Ontmoetingspunt. Geantwoord wordt dat dit onderwerp voor 2020 op de rol
staat. De begroting 2019 wordt vervolgens door de ledenvergadering goedgekeurd.
9.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 vast te stellen op € 20,00 per lid, met
een maximum van € 40,00 per gezin. De vergadering stelt deze aldus vast.
10.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering en
vraagt Frans Meulepas de leiding te nemen over de evaluatie. Frans verzoekt de aanwezigen
de formulieren in te vullen, te bespreken en weer in te leveren. Het aangeleverde materiaal
gaan naar het bestuur.
Na afloop van de evaluatie bedankt de voorzitter Frans voor zijn spontane en intensieve
bijdrage.

Secretaris Ton Ermers.
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