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Verslag van de digitale vergadering van het bestuur op 20 april 2020.  
  
 
Aanwezig gemeld zijn: Francine van der Duijn; Ellie Reinen; Gemma van der Wijst; Paul Vogels voorzitter en Ton Ermers secretaris.  
 
Agendapunt    Eigenaar   Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter De voorzitter meldt dat Arnold inmiddels is afgetreden. De voorzitter heeft afgesproken 
dat hij in de eerst volgende bestuursvergadering komt om afscheid te nemen. Dat ge-
beurt ook in de  eerst volgende algemene ledenvergadering. 
Hiermee wordt ingestemd. 

 

2. Vaststellen agenda. Allen Voorzitter legt voor wat we nog meer kunnen doen tbv onze leden en andere (kwetsba-
re) Langenboomers dan bellen, puzzels en boeken. Als extra agendapunt voegen we dit 
onderwerp toe bij de Diensten. 
Ton wijst op zijn stuk met daarin de vraag hoe we tzt op kunnen starten. Gevoelen van 
de bestuursleden is dit in de volgende vergadering terug te laten komen. 

 
 
 
 
Agendacommissie  

3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

Naast alles wat er loos is vanwege de corona maatregelen, geen toevoegingen.  
 

4. Aktie legpuzzels en boeken  Ton Het aanbieden legpuzzels en boeken loopt goed. Dit kan voorlopig doorgaan.  
5. Corona maatregelen  Op 14 maart zijn de coronamaatregelen door onze LZC doorgevoerd. Dat gebeurde ook 

op dinsdag 31 maart. Die maatregelen gelden tot en met 28 april. Op 21 april volgen 
nieuwe bekendmakingen. Eventuele vervolgmaatregelen zullen onmiddellijk worden 
toegepast. Het bestuur steunt de voorzitter in het nemen van de passende maatregelen. 

 

6. Verslag digitale vergadering  
16 maart 2020 

Secretaris Besluitvorming liep tot 3 april 2020. Ieder stemde met de voorgestelde besluiten in. 
Daarna is het verslag vastgesteld door voorzitter en secretaris. Met deze werkwijze 
wordt ingestemd. 

 

7. Ingekomen  Secretaris Uitnodiging Platform voor bijeenkomst in Mill op 18 mei. Verzocht werd op te geven 
voor deelname. De datum zal gewijzigd worden. 8 personen hebben zich opgegeven 
Bericht Sociom tot deelname aan website: www.sameninmillensinthubert.nl  
Berichten Kvk betreft aanpassen bestuursfuncties. Ellie is ingeschreven; Arnold is uit-
geschreven; Mieke en Herman ook. Ton heeft nu de dubbelfunctie secretaris penning-
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meester. Mededelingen worden ter kennisname aangenomen. 
8. Mededelingen.    Mail aan leden betreffende uitstel algemene ledenvergadering is op tijd uitgegaan. 

Voorzitter op de LOM “Hoe maak je het?” op 7 april ’20. Paul gaat graag op herhaling. 
Koos Sommers verzorgt artikelen in ’t Torentje en dNk tbv computerinloop. Uit overleg  
is gebleken dat dit onder de vlag van de Langenboomse Zorg Centraal blijft. 
Bo Pennings kan promofilmpje maken voor Duofiets. Paul informeert naar de kosten.  
Besloten wordt de duofiets onder onze activiteiten te laten vallen en derhalve onder de 
coronamaatregelen.  

 
 
 
 
Agendacommissie  

9. Voorstellen lustrumviering Allen Feestelijke jaarvergadering. Vraag is wel vieren of niet. Wat doen we met het thema-
tisch deel?  Dit onderwerp komt tzt weer op de agenda.  

 
Agendacommissie 

10. Besluitvorming bestuur Paul/Ton 
Bestuur 

Voortgang onderzoek Paul/Ton voor werving bestuursleden.  
Besluit deelname “Thuis regel ik zelf”. Komt in mei op de agenda.  

Wordt opgepakt. 
Agendacommissie 

11. Jaarvergadering   Datum zal tzt vastgelegd worden.  
12. Subsidieaanvraag 2021  Met de stukken en de aanvraag wordt ingestemd. Secretaris verzendt. 
13. Diensten Francine 

 
 
 
 

Gemma 
 

Gemma  en 
Ellie 

 
 
 
 

Francine 
Ellie 

 

- Boodschappen-/Vervoersdienst: Wanneer wij niet kunnen helpen maken we gebruik 
van de SWOM-wensbus. Hierin zitten mensen verder uit elkaar en er zijn bescher-
mingsmiddelen voor de chauffeur aanwezig.  

- Klussendienst: Voor deze dienst zoeken we een persoon. 
- Leenbank: 	
- Mantelzorg: Voor werving kandidaten voor de cursus zou Gemma ook nog de ou-

derenverpleegkundigen kunnen vragen naar namen. Gemma onderneemt actie.  
- Vragen en contacten: Belactie: Gemma en Ellie hebben velen gebeld en alleen maar 

erg positieve reacties gekregen. Afstemming met bezoekers Inloop is ook gewenst. 
Francine geeft de lijst van deelnemers. Die wordt vergeleken met de ledenlijst. Niet 
leden -maar wel bezoekers- worden gebeld.  

- Francine heeft actie ondernomen naar onze vrijwilligers voor een belactie naar onze 
vrijwilligers van d’n Inloop. Verschillende personen zijn actief met bellen. 

- Ontmoetingspunt: 
- Werkgroep geheugentraining. Het leuke bericht is naar dNk.  
- De voorzitter constateert dat de vergadering tevreden is met onze acties en niet nog 
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 meer ondernomen hoeft te worden. 	
15. Sluiting   Na verwerking van deze besluitvorming volgt het samengesteld verslag.  
Volgende vergadering  Bestuursvergadering in mei staat op de 18e. Zo nodig vergaderen we digitaal.  
 
 
Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  
Oppakken App begeleiden bij duofiets.      
Arnold verzorgt de E-erkenning 2020     
Werkplan 2021      
Burendag 2020 26 september Waar en met wie    
Bijeenkomst vrijwilligers is gepland  juni 2020 Paul   Datum 22 juni? 
Aanbod werkgroep Ondersteuning LB Na vakantie secretaris Akkoord  Inplannen 
Vergadering in juli is niet in De Wis 20 juli 2020 Reserveren sacristie   Francine  
Hoe kun je gemakkelijk over afscheid praten In ALV  Silvy Kroef.   Francine 
Directeur Sociom Roland van der Heijden volgende AB  Paul nodigt uit    

 
 
Ondertekening voor akkoord: 
 
Secretaris            Voorzitter  
Ton Ermers            Paul Vogels 
 

        


