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Verslag van de digitale bestuursvergadering maandag 16 maart 2020.  

 

Agendapunt    Eigenaar  Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter  Vanwege de dreiging van het Coronavirus zijn door de LZC alle activiteiten opgeschort tot 

nader order. Reden om deze vergadering digitaal te houden. 

Op 31-3-20 zijn de maat-

regelen verlengd 

2. Vaststellen agenda. Allen Het besluit dat op 14 maart 2020 genomen is alle activiteiten op te schorten tot nader order 

wordt zsm verantwoord. Akkoord. 

Is op website vermeld 

3. Aandacht voor leden en 

vrijwilligers.  

Allen 

 

In deze omstandigheden wordt aan ieder verzocht voor de leden (en niet leden) aandacht te 

hebben. Wij hebben geen berichten van onze leden mbt Coronavirus. 

Attent en alert, zeker in 

Coronatijd. 

4. Voorbespreking punt 5  Vanwege uitstel van deze vergadering kan dit punt aangehouden worden.  

5. Gesprek met Sociom  Directeur Sociom Roland van der Heijden hoopt zijn plannen volgende gelegenheid toe te 

lichten. 

Uitnodigen  

6. Verslag 17 februari 2020 Secretaris Verslag van de hand van Arnold wordt later ter vaststelling aangeboden.  Geen vragen 

7. Ingekomen  Secretaris Brief VVK betreffende leergang Dorpsondersteuner.  

Afspraak coöperaties 21 april om 14.00 uur in het gemeentehuis.  

Gemeente nodigt uit voor Sportakkoord op 24 maart.  

Paul heeft uitnodiging voor gebruikersoverleg in de Wis.  

Werkgroep preventie van de gemeente brengt een Zomerkalender uit.  

Punt aanhouden. 

Afgezegd. 

Is afgelast. 

Is afgelast. 

Punt aanhouden. 

8. Mededelingen.   Francine 

 

Ton 

FrancineTon 

Behoefte bijeenkomst dementie vriendelijke aanpak. Peiling bij vrijwilligers.  

Torentje heeft uitgepakt over LZC op voorpagina. 

Uitnodigen KBO en VVL voor thematisch deel ALV. Is gedaan onder voorbehoud. 

Bijeenkomsten Langenboom verandert (18 februari en 4 maart). Punt aanhouden 

Bijeenkomst 2e fittestdag uitgesteld tot nader bericht. 

Besluit deelname “Thuis regel ik zelf”. 

Punt aanhouden. 

 

Gedaan Ton 

 

 

Punt aanhouden. 

9. Voorstellen lustrumviering Allen Feestelijke jaarvergadering met iets lekkers. Ideeën? Taakverdeling. Punt aanhouden 

10. Besluitvorming bestuur Paul/Ton 

 

Bestuursverkiezingen. Ton is gekozen tot penningmeester.  

E-Herkenning (voor aangifte vennootschapsbelasting). 

Ingestemd is met gebruik van de huidige versies van begroting en jaarrekening die behandeld 

zijn in de februarivergadering. Ook het jaarverslag 2019 wordt nog, na instemming, toege-

voegd 

Is uitgevoerd bij KvK  

Arnold is verzocht. 

11. Jaarvergadering 2020  Allen In het kader van onze besluitvorming hebben we de algemene ledenvergadering aangehouden.   

12. Subsidieaanvraag 2021 Ton  Verzenden subsidieaanvraag is akkoord.  Ton vóór 1 mei 2020 
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13. Diensten Francine 

Arnold 

Paul 

Gemma 

 

Gemma  

Francine 

Ellie 

- Boodschappen-/Vervoersdienst: loopt 

- Klussendienst: Geen nieuws te melden. 

- Leenbank::  

- Mantelzorg: Arnold heeft de uitleg van de rekening van Joke gekregen, kon zich hier in 

vinden. 

- Vragen en contacten: geen bijzonderheden.  

- Ontmoetingspunt: is i.v.m. corona-virus voorlopig gesloten. 

- Werkgroep geheugentraining. 

 

 

 

 

 

14. Rondvraag.  Silvy Kroef  informeren over aflassen van de bijeenkomst. Francine heeft afgezegd. 

15. Sluiting   Volgende vergadering Moet  besloten worden.  

 

Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  

Oppakken App begeleiden bij duofiets.      

Promofilm  Ellie    

Werkplan 2021 ALV april 2020 Paul Aangehouden   

Burendag 2020 26 september Waar en met wie    

Bijeenkomst vrijwilligers was gepland  16 maart 2020 Paul   Wordt verzet 

Aanbod werkgroep Ondersteuning LB Na vakantie secretaris Op agenda Besluit?  

Vergadering in juli is niet in De Wis 20 juli 2020 FvdD zal reserveren    

Kvk aanpassen bestuursfuncties    Ton. Geregeld.  

 

Secretaris            Voorzitter  

 

Ton Ermers            Paul Vogels 

              

       


