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Verslag bestuursvergadering dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur bij Gemma.  

  

 

Agendapunt    Eigenaar Toelichting          Status  

1. Opening  Welkom door de voorzitter in de tuin van Gemma.   

2. Vaststellen agenda.  Er wordt niets gewijzigd,  

3. Aandacht voor leden en 

vrijwilligers.  

   

4. Verslag   Het verslag van 18 mei 2020 wordt met een datumaanpassing akkoord bevonden.   

5. Ingekomen stukken  Alle ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen  

6. Mededelingen.    Ronald vd Heijden is uitgenodigd voor de eerst volgende fysieke vergadering. 

Opmaak van de kaarten voor de leden wordt in orde bevonden. Bezorging volgt. 

De bespreking met Gertie Gerrits in de Wester zal door Ton bijgewoond worden.  

Paul meldt dat het wandelen geleidelijk aan opstart. Er is een regelement voor de duofiets opgesteld. 

Paul nodigt uit. 

Allen 

Ton neemt Paul waar. 

 

7. Protocol De Wis 1-6-20  We spreken af dat we advies vragen aan de vrijwilligers over hoe, wanneer, wie, start met activiteiten 

in De Wis. Rekening zal worden gehouden met de coronamaatregelen. Zo nodig voorzien wij zelf in 

desinfectiemiddelen. Zie het te volgen protocol van De Wis. Aanmelden lijkt zinvol. Via de App 

informeren we elkaar over de ontwikkelingen. Paul belt computergroep voor informatie over hun 

belangstelling. 

Francine organiseert 

werkgroep Inloop. 

 

Paul belt deze groep. 

8. Publiciteit  Paul stuurt kopij naar ‘t Torentje. Naast de “Factsheet Fittestdag” wordt beëindiging van de uitstalling 

van legpuzzels en boeken per 14 juni meegenomen. Aangekondigd zal worden dat we onderzoeken 

welke mogelijkheden wij hebben in De Wis om activiteiten te starten.  

 

9. Jaarvergadering  Het bestuur wil op maandag 19 oktober haar jaarvergadering houden. We bekijken hoe we onze 

jaarvergadering kunnen organiseren. Een dankuiting naar alle vrijwilligers zal een plek krijgen. Er is 

dan geen themalezing. 

Ton reserveert De Wis 

In agendacommissie 

10. Diensten  - Boodschappen-/Vervoersdienst:  

- Klussendienst:  

- Leenbank:  

- Mantelzorg: Gemma heeft de folder aan de ouderenverpleegkundigen toegezegd. 

- Vragen en contacten:  

- Ontmoetingspunt: Francine bespreekt de (on)mogelijkheden met Mieke en de werkgroep. 

 

 

 

Gemma stuurt folder. 
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- Werkgroep geheugentraining. Onderzocht wordt of opgestart kan worden. 

11. Rondvraag.  Op 20 juli houden we onze bestuursvergadering in de “dagkapel”. 

Ton meldt dat in de LZC printer veel te vroeg nieuwe cartridges geplaatst moesten worden. 

Agenderen 

12. Sluiting     

 

 

 

 

 

Ondertekening voor akkoord: 

 

 

Secretaris            Voorzitter  

 

Ton Ermers            Paul Vogels 

 

             

        
 

 


