
 

 1 
 

 
 

Verslag digitale bestuursvergadering op maandag 18 mei 2020 om 20.00 uur.  

 

 

Agendapunt    Eigenaar Toelichting          Status  

1. Opening  Welkom door de voorzitter op de digitale vergadering via Zoom.  

2. Vaststellen agenda.  Mail Ed Derks wordt toegevoegd onder punt 6.  

3. Aandacht voor leden en 

vrijwilligers.  

 Het gaat goed met ons allen. Gemma heeft het juist nu wel heel druk en dat vergt veel van haar inzet. 

De vraag is welke acties wij (nog) gaan ondernemen naar onze leden. We beginnen met een kaart te 

sturen naar onze leden. Die worden besteld en daarna rondgebracht. Mogelijk dat we later nog eens 

een belronde gaan houden. 

 

Paul en ton regelen de 

organisatie. 

4. Verslag   Het verslag van 20 april 2020 is vastgesteld.   

5. Ingekomen stukken  - Brieven en meldingen Sociom:  

o Attendeert op mogelijkheid subsidie bij de gemeente 

o Naamswijziging proeftuin in Blikveld  

o Informatie 21 april en 4 mei over website www.samenmillensinthubert.nl  

o Brief voorstellen Buurtverbinders.  

- E-erkenning loopt en we wachten eindresultaat af 

 

5.a Acties Sociom  - De ingekomen stukken van Sociom worden besproken, ook in algemene zin. Hoewel Sociom veel 

naar zich toe trekt en voor een brede aanpak kiest, missen wij het betrekken van de vrijwilligers 

organisaties. In het Lokaal Beraad zal hier nog eens op gewezen worden. 

 

6. Mededelingen.    - Subsidieaanvraag is in april verzonden. (alle berichten zijn reeds toegezonden) 

- Wachtwoord Ton gewijzigd. Mogelijk poging te hacken.  

- Legpuzzels en boeken loopt nog steeds goed. 

- Secretaris heeft bestuur De Wis verzocht zsm te overleggen over de maatregelen vanwege Corona 

- De mail van Ed Derks wijst op de beperkte mogelijkheden voor de coöperaties. Georganiseerde 

samenkomsten zijn in principe niet toegestaan. Indien De Wis open gaat is de vraag wat daar dan 

kan. We bespraken reeds dat we de berichten van het bestuur van De Wis afwachten. 

- Paul gaat in overleg met Tinie van Tienen of de activiteit Bewegen opgepakt kan worden. 

- Wat de duo-fiets betreft zal na 1 juni beoordeeld worden of die in gebruik genomen kan worden.  

 

 

 

Bericht afwachten. 

 

 

 

Paul contact Tinie. 

7. Publiciteit  - Paul informeert naar kopij. Hij stuurt een reminder.  

8. Diensten  - Boodschappen-/Vervoersdienst:   

http://www.samenmillensinthubert.nl/
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- Klussendienst: Voor deze dienst zoeken we een persoon. 

- Leenbank:  

- Mantelzorg:  

- Vragen en contacten:  

- Ontmoetingspunt: 

- Werkgroep geheugentraining. Elly bewaakt dat er ook “jongere” deelnemers deelnemen. 

16. Rondvraag.  Ton polst hoe er gedacht wordt over waarderen enkele vrijwilligers die ons diensten verlenen. 

Elly heeft contact gehad met Gertie Theunissen in Reek. Haar verslag volgt nog. 

Agenderen 

17. Sluiting     

Volgende vergadering  22 juni  

 

Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  

Oppakken App begeleiden bij duofiets. Begin zomer?     

Arnold verzorgt de E-erkenning 2020 Arnold    

Werkplan 2021 Na vakantie Paul    

Burendag 2020 26 september Waar en met wie    

Bijeenkomst vrijwilligers wordt gepland   Paul    

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   20 juli indien mogelijk 

 

 

Ondertekening voor akkoord: 

 

 

Secretaris            Voorzitter  

 

Ton Ermers            Paul Vogels 

        


