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Verslag van de bestuursvergadering maandag 17 februari 2020.  

 

Agendapunt          Eigenaar  Tijd  Toelichting              Status  

1. Opening Voorzitter  20.00 Ellie is vanwege werk later. Zij sluit om 20.40 uur aan.  

2.Vaststellen agenda Algemeen 

bestuur  

20.05 Er worden geen punten toegevoegd.  

3. Leden en 

vrijwilligers.  

 20.10 - Brief werkgroep Dementie vriendelijke gemeente: bestuur staat hier positief in. De keuze is aan de 

vrijwilligers. Agenderen voor de volgende vergadering. 

- Op 16/3 is de derde themabijeenkomst met de vrijwilligers gepland. Onderwerp Social Role Valorisation. 

Paul krijgt geen contact met de cursusleider. Besloten wordt uit te stellen omdat op 16 maart ook de AB-

vergadering is gepland. Als nieuwe datum wordt maandag 22 juni a.s. geprikt. Paul overlegt met Mimi van 

der Weerden (medewerker Sociom).  

Actie agendacie. 

 

 

 

Actie Paul 

4. Verslag 28 jan.’20  Secretaris 20.20 Over het verslag: 

- Geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt conform het concept vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: 

- Onderwerp zorgkrant komt op eerstvolgende agenda van het overleg met gemeente en zorgorganisaties. 

 

Vastgesteld. 

 

Actie Ton 

5. Ingekomen  Secretaris 20.25 - Verslag bespreking met weth. Kessels van Oss over facilitering/ondersteuning Platform wordt vanavond 

besproken in het overleg van het Platform. Vanwege onze bestuursvergadering is niemand van LZC 

aanwezig in het Platform-overleg. Verdere berichtgeving afwachten. 

- Werkgroep Zorg en Ondersteuning: Thuis ik regel zelf wel. Beoogde doelgroep is de gehele bevolking van 

Langenboom. Agenderen voor volgende AB-vergadering. Ton informeert initiatiefnemer dat we de optie in 

overweging nemen. 

- Uitnodiging bespreking op 18 februari met speedboot nieuw Dorpshart. Besloten wordt het onderwerp als 

vast punt op de agenda te zetten. Francine is verhinderd voor deelname.  

 

 

 

Actie agendacie. 

Actie Ton 

 

Actie agendacie. 

Actie Ton 

6. Mededelingen.  20.30 - Verslag bijeenkomst speedboot sociaal en horeca op 5-2-2020 over ontwikkeling sociaal dorpshart: zie 

verslag vanuit het overleg. De inhoud spreekt voor zich. Zie ook agendapunt 5. 

- Stand van zaken nota Dagbesteding: volgens gemeentelijk ambtenaar loopt het project niet meer. Zie ook 

agendapunt 10. 

- Fittestdag op 6 februari: zeer succesvol gebeuren. 58 deelnemers in totaal. Wachtlijst van ongeveer 30 

personen. GGD neemt het initiatief richting gemeente of een tweede ronde mogelijk is. 

- Verslag bespreking werkgroep Inloop: zie agendapunt 11. diensten. 

- Bericht De Wis over biljarttoernooi: D’n Inloop kan dan geen gebruik maken van de zaal. Was vorig jaar ook 

het geval. Ton heeft de betreffende vrijwilligers al digitaal geïnformeerd. Deze weten wat te doen in overleg 

met de beheerders van De Wis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

- Dit jaar bestaat LZC vijf jaar. In volgende AB-vergadering bespreken of en hoe hier aandacht aan te 

besteden. 

Actie agendacie. 

7. Jaarvergadering 20 

april 2020 

Paul  20.45 Concept jaarverslag 2019: Paul heeft de gevraagde acties per mail uitgezet. Er wordt ingestemd met de aanpak en de 

inhoudelijke inbreng van individuele bestuursleden. 

 

8. Betaling 

verzekering duofiets. 

 20.50 Herbevestiging van de gemaakte afspraken tussen Hendriks Assurantiën, de Dorpsraad en LZC: de kosten van 

onderhoud, beheer en vervanging komen voor rekening van LZC. De Dorpsraad betaalt de kosten van verzekering 

van de duo-fiets. Betrokkenen zijn hierover geïnformeerd door Arnold. 

Aandacht wordt gevraagd voor promoten van de duo-fiets: via Torentje, De Neije Krant, filmpje voor op sociale 

media (informeren via leden Dorpsplan) en inzetten op 16 april voor fietstocht naar de raadsvergadering. 

 

9. Bestuursleden  20.55 Werving bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden is Arnold aftredend. Hij is niet herkiesbaar. Arnold wil als 

vrijwilliger de financiën blijven beheren. Het is een optie om de functie van secretaris en penningmeester te 

combineren omdat bij deze constructie er geen extra financiële werkzaamheden zijn voor de secretaris. Het 

takenpakket en de rol van de twee te werven bestuursleden kan dan gericht zijn op inhoudelijke activiteiten binnen 

het bestuur. In de volgende vergadering zal hierover een formeel besluit worden genomen. 

Beoogde kandidaten: Paul en Ton nemen samen de nieuw aangemelde leden door of hier een benaderbare kandidaat 

bij zit.  

Van de belastingdienst is bericht ontvangen dat voor de aangifte vennootschapsbelasting E-herkenning moet worden 

aangevraagd. Deze bevoegdheid kan uitsluitend aan een bestuurslid worden toegekend. In de constructie met Arnold 

als financieel administrateur zal hier een oplossing voor moeten worden gevonden. 

De bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuurders moet worden geactualiseerd. Hierbij rekening houden 

met de beoogde bestuursmutaties en tijdstip van ingang. 

Annet Pennards is het nieuwe lid van de kascontrolecommissie en zal door Arnold (samen met Fred Hagenaars) 

worden uitgenodigd voor het uitvoeren van de controle ter voorbereiding op de ALV. 

In verband met combineren van de functie secretaris/penningmeester rijst de vraag of de overeenkomst met de 

Regiobank moet worden geactualiseerd. Arnold zal dit navragen. 

 

 

 

 

Actie agendacie. 

Actie Paul en Ton 

 

 

 

Actie Arnold 

 

Actie Ton 

 

Actie Arnold 

 

Actie Arnold 

10. Relatie Sociom  21.10 In het traject met Sociom lopen twee sporen: 

- de (door)ontwikkeling van dagbesteding volgens de visie van Sociom; 

- op welke andere vlakken/terreinen kunnen we met Sociom optrekken. 

Voor wat betreft spoor 2 Ton heeft een eerste voorzet gedaan hoe de relatie met Sociom uit te bouwen.  

Over spoor 1 heeft Paul contact gehad met directeur Roland van der Heijden omdat Sociom in Langenboom per 1 

april a.s. een vijfdaagse dagbesteding gaat organiseren onder de naam Buurthuiskamer. Zonder daarbij de activiteiten 

van LZC te blokkeren/frustreren (toezegging Sociom in het laatste overleg). Het is niet duidelijk wat de inhoudelijke 

activiteiten zijn en welke doelgroepen (met en zonder indicatie) deelnemen. In Mill (De Wester) is een eerder project 

van Sociom niet geslaagd vanwege de tegenstellingen tussen de doelgroep van de dagbesteding en de reguliere 
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deelnemers aan activiteiten. Nu zijn er nog 3 dagen dagbesteding in de Wester en twee in Langenboom. Wat zijn de 

consequenties voor LZC direct en indirect voor heel Langenboom? Organisatorisch vraagt Sociom om vrijwilligers, 

begeleiders enzovoorts en schiet daarmee wel onder de duiven van LZC. Er bestaat behoefte aan een duidelijk 

inhoudelijk plan van aanpak en wat daarvan de effecten zijn voor LZC. Is samen niet beter als elkaar beconcurreren 

en wellicht ontstaat er positieve spin-off voor deelname aan activiteiten van LZC? Voor de Wis is het economisch 

aantrekkelijk ook gelet op de toekomstplannen van het sociaal hart. De individuele bestuursleden hebben afwijkende 

beelden en gevoelens bij de door Sociom beoogde ontwikkeling. 

Afgesproken wordt dat Paul een gesprek gaat regelen met Sociom medio maart. 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Paul 

11. Diensten Francine 

 

Arnold 

Paul 

Gemma 

 

 

 

 

 

 

Gemma 

Francine 

 

 

Ellie 

21.45 - Boodschappen-/Vervoersdienst: oproep geplaatst in Torentje en De Neije Krant voor nieuwe chauffeurs heeft 

geen reacties opgeleverd. 

- Klussendienst: - 

- Leenbank: - 

- Mantelzorg: beoogde traject gaat niet door bij gebrek aan deelnemers. Onduidelijk is hoe het bedrag van 

€ 1.000 wegens externe kosten is opgebouwd. Inmiddels is een factuur van ruim € 220 ontvangen wegens 

voorbereidingskosten. Gemma overlegt met Joke of hierover afspraken zijn gemaakt. Het analoge en digitale 

dossier van Herman bieden wellicht aanknopingspunten. Indien in het najaar van 2020 de training alsnog kan 

doorgaan zijn er dan geen voorbereidingskosten meer noodzakelijk omdat de cursusmap gereed is. Indien 

contractueel en/of in de afspraken is vastgelegd/afgesproken dat bij niet door gaan van de cursus de kosten 

van voorbereiding verschuldigd zijn, dan komen deze voor rekening van LZC.  

- Vragen en contacten: Gemma verwoordt de inhoudelijke tekst voor in het jaarverslag 2019. 

- Ontmoetingspunt: het verslag van 28 januari wordt besproken. De datum 25-11 moet zijn 26-11. Vanwege de 

activiteiten van KBO zijn de kerstactiviteiten van LZC beperkt. Enkele kleine opmerkingen neemt Francine 

mee naar de werkgroep.  

- Werkgroep geheugentraining: aan de hand van ervaringen en samenstelling groep deelnemers wordt gekeken 

naar de inhoud van de volgende training. Ellie pleegt nog overleg met Gertie Theunissen (Reek) en met Ed 

Derks over de belevingstafel in Sint Hubert. 9 maart a.s. is de volgende sessie. 

 

12. Rondvraag.  22.05 Ton neemt eenmalig de verzorging van de input voor het Torentje van maart over van Paul. Actie Ton 

13. Sluiting   22.08 Onder dankzegging sluit Paul de vergadering.  

Volgende vergadering   De volgende AB-vergadering is op 16 maart 2020.  Actie iedereen 
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Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer Wie Status Afgewerkt 

Jaarvergadering voorbereiden 20 april 2020 Bestuursleden   

Werkplan 2021 ALV 20 april Paul   

3
e
 Vrijwilligersbijeenkomst 22 juni 2020 Paul Overleg Sociom (Mimi van der Weerden)  

2
e
 fittestdag ?  Afhankelijk van GGD  

NL doet 9 maart    

Burendag September    

Mantelzorgtraject Najaar 2020 Gemma   

 


