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Verslag van de bestuursvergadering maandag 27 januari 2020                                                                                                         .  

 

Agendapunt    Eigenaar Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter  Door Paul. Alle leden zijn aanwezig.  

2. Vaststellen agenda. Algemeen 

bestuur  

Op verzoek van Gemma wordt besloten om voortaan per agendapunt vooraf tijd te 

reserveren. Uiterlijk 22.00 uur stoppen. 

Actie: agendacommissie 

3. Aandacht voor leden en 

vrijwilligers.  

 Nieuw lid Tien van den Elzen inmiddels overleden: kaartje gestuurd. Anneke van den Boom: 

vandaag overleden (zij is geen lid; bericht van Ton via mail). 

 

 

4. Verslag 16 december 2020 Secretaris Verslag van de hand van Arnold.  

Over het verslag: de datum 13 april bij agendapunt moet zijn 20 april a.s. (nadien gewijzigd). 

N.a.v. het verslag: geen op- en aanmerkingen. 

Rekening houdend met het vorenstaande wordt het verslag vastgesteld. 

 

 

 

Vastgesteld. 

5. Ingekomen  Secretaris Beschikking subsidie 2020: Ton licht toe dat de vermelde datum 1 april 1 mei moet zijn. 

Brief Lokaal Beraad: volgende keer op de agenda. 

Rooster van aftreden: akkoord met voorstel Ton. 

Deelname aan bijeenkomst TOP 5-2-2020 ontwikkeling sociaal Dorpshart: deelname 

Francine en Ton namens LZC. 

 

Actie: agendacommissie 

 

Actie: Francine en Paul 

6. Mededelingen.    Voortgang ledenwerving: 

- 45 nieuwe leden n.a.v. ledenwerfactie. 

- extra PR: in Torentje en Neije Krant door Paul. 

Verslag van kerst- en nieuwjaarsinloop: kerstgedicht voorgedragen door Anneke van de 

Boom;  gezellige en drukbezochte bijeenkomsten. Per saldo € 13,50 overschot lunch 

ondanks enkele afzeggingen op het laatste moment.  

Geheugentraining: maandag 27 januari gestart met 10 deelnemers. In 2 groepjes van 5 

gedraaid; toestemming om foto’s te mogen plaatsen in Torentje. Volgende keer in maart 

vanwege carnaval (in principe een keer per maand). 

Fittestdag 6 februari a.s.: Paul heeft gekeken in Reek. Is daar een groot succes (inmiddels 

voor de derde keer georganiseerd). Maximum aantal deelnemers is bereikt. Geschatte kosten 

€ 100 - € 150. Paul en Francine zijn gastheer en gastvrouw. 

 

 

Actie: Paul 

 

 

 

 

Actie: Ellie 

 

 

Actie: Francine en Paul 

7. Voorbereiding 

Jaarvergadering 2020 

Ton Voortgang jaarvergadering 20 april: 

- Jaarverslag 2019 en activiteitenplan (Paul) 

- Begroting 2021, financieel verslag 2019, contributie 2021 (Arnold). 

- Arnold licht de concept financiële verslagen 2019 toe. Er zijn twee varianten: één 

Actie:Ton, Francine, Arnold 

en Paul. 
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met reservering voor vervangingsinvesteringen en één zonder. Besloten wordt een 

verzoek bij de gemeente in te dienen om met ingang van 2019 extra middelen 

beschikbaar te stellen voor het doen van toekomstige vervangingsinvesteringen. 

- Afspraak met spreker: vastgelegd door Francine. Kosten bedragen € 197,50 excl. 

BTW en reiskosten € 42,94 excl. BTW. 

- Vooraankondiging spreker voor in media en PR traject: wordt opgesteld door 

Francine t.b.v. Paul. 

8. Zorgkrant Landerd  Aan de hand van de pagina in de Zorgkrant Landerd proberen dit gezamenlijk met z’n vieren 

te organiseren. Inbrengen namens LZC in periodiek gezamenlijk overleg met de gemeente. 

Ton neemt contact op met Robin Barten. 

 

 

Actie: Ton 

9. Eindrapport 

doorontwikkeling dagbesteding 

 “Van denken naar doen” (zie bijlage). 

Vragen ter bespreking: 

- wat is de status van dit rapport? 

- resultaten en conclusies in het rapport? 

- wat willen/kunnen wij ermee? 

Wat gaat er gebeuren met het eindrapport Dagbesteding? Is dit aangeboden aan de colleges 

en hebben deze hier al een uitspraak op gedaan (status)? Ton neemt de vragen mee naar 

ambtenaar Robin Barten. 

 

 

 

 

 

 

 

Actie: Ton 

10.Vervolg overleg met 

Sociom 

 De conclusies uit het overleg met Sociom staan in het verslag AB van 16 december 2019. 

Hoe/wat willen wij verder met Sociom met het oog op/in belang van onze doelgroep op 

korte en langere termijn? Zijn wij in staat om onze beoogde ontwikkeling daarin te 

formuleren? Aanbod van onze kant hoe we verder kunnen samenwerken met Sociom. 

Brainstormen in de volgende AB-vergadering. Ellie polst Gertie Theunissen over haar 

ervaringen over dit onderwerp in Reek. 

Het met elkaar optrekken wat betreft de dagbesteding is afhankelijk van de initiatieven die 

de gemeente gaat ontplooien.  

 

 

 

Actie: agendacommissie 

 

Actie: Ellie 

11. Diensten Francine 

Arnold 

Paul 

Gemma 

 

 

Gemma  

Francine 

 

 

 

 

- Boodschappen-/Vervoersdienst: oproep voor nieuwe chauffeurs. 

- Klussendienst: - 

- Leenbank: - 

- Mantelzorg: afspraak met Joke om de financiën door te nemen. Inmiddels 2 deelnemers.  

Bij fittestdag is een stand Mantelzorg waardoor mogelijk kandidaten beschikbaar 

komen. 

- Vragen en contacten: - 

- Ontmoetingspunt:  

Koffie betalen: voorstel € 1,30 en 2
e
 gratis voor iedereen als tegenvoorstel werkgroep op 

besluit van het bestuur: in beeld krijgen van bezoekers Inloop (leden-niet leden). 

Bestuursstandpunt wordt door Francine in het overleg van de werkgroep op 28 januari 

2020 opnieuw ingebracht met toelichting op de motivering van het bestuur. 

Actie: Paul 

 

 

Actie: Gemma 

 

 

 

 

 

 

Actie: Francine 
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Ellie 

Maaltijden: tijdig de data vaststellen zodat Ton de flyers, aankondiging en mailings 

tijdig gereed kan hebben. Francine brengt dit punt in bij de werkgroep. 

- Werkgroep geheugentraining: zie agendapunt 6 mededelingen. In Sint Hubert is de 

beschikking over een belevingstafel. Optie voor Langenboom? 

 

Actie: Francine 

 

Actie: Ellie 

12. Rondvraag.  Vergaderdata: akkoord met toegezonden lijst 006. 

Kosten Cocon: toezeggingen van deelnemende organisaties zijn binnen. 

 

13. Sluiting   Paul sluit de vergadering om 21.55 uur.  

Volgende vergadering  17 februari 2020  Actie: iedereen 

 

 

Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  

Oppakken App begeleiden bij duofiets.  Paul i.o.m. met Piet 

whatsapp-groep 

aanmaken 

  

Jaarvergadering voorbereiden 20 april 2020 Bestuursleden  28-1-2020 Repeterend op agenda AB 

Werkplan 2021 ALV 20 april Paul    

Burendag 2020 26 september Waar en met wie    

 
  
 
 

 

Ondertekening voor akkoord: 

 

 

Secretaris            Voorzitter  

 

Ton Ermers            Paul Vogels 

 

             

        
  


