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Verslag van de bestuursvergadering maandag 14 september 2020 in de Wis.  
 
Agendapunt    Eigenaar   Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter    
2. Vaststellen agenda. Allen   
3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

Ellie is geveld door hernia. Wij betonen medeleven.  
 

4. Verslag 2 juni 2020 
 

Secretaris Er zijn geen aanpassingen op het verslag van 2 juni binnengekomen en wordt daar-
mee akkoord bevonden. 

 

5. Ingekomen  Secretaris Verslag overleg Zorgcoöperaties 16-07-2020. Francine levert Paul protocol aan. 
Vergaderschema 2021. Dit wordt in de volgende vergadering vastgesteld. 

Paul stuurt protocol 
op naar Robin Barten. 

6. Mededelingen.    - Marco heeft aangegeven te willen stoppen als kok bij de seizoensmaaltijd. 
- 3 September werd gesproken over sport en bewegen. In de mail staan de linken. 
- 7 oktober gaan de 4 “coöperaties” naar een gesprek met de wethouder.  
- Op 29 september start de voorbereiding voor de fittestdag. Een ergotherapeut 
neemt deel.  

Zie punt 9. 
 
Ton en Paul gaan. 

7. Gesprek met Roland vd 
Heijden (Sociom) 

20.30 u De directeur kwam met Wendy Huibers om te praten over hun dagbestedingsplannen 
in Langenboom. Na elkaar voorgesteld te hebben blijkt dat het uitgangspunt van 
Sociom nog steeds is dat de Langenboomse Zorg Centraal gesteund moet worden in 
haar doelstelling(en). Wel zien zij in de praktijk hechte(re) samenwerking niet haal-
baar. Dat betekent dat Sociom zich minder richt op Langenboom. Voorzitter Paul 
geeft aan zeker wel een brugfunctie te willen. Hij pleit voor een aparte uitleg over de 
ontwikkelingen bij Sociom en ihb betreffende de Buurtkamer. Deze afspraak wordt 
gemaakt. De Langenboomse Zorg Centraal zal hiervoor enkele datums aanreiken. 

Roland stuurt Paul 
digitale versie van 
Buurtkamers.  
 
 
 
 
Extra datums overleg 

8. Jaarvergadering Allen Op maandag 19 oktober houden wij onze Algemene Leden Vergadering op basis van 
machtigingen van de leden. Het bestuur komt daarvoor bij elkaar. De brief met het 
verzoek daartoe zal via mail verzonden worden. Digitaal bijwonen kan georgani-
seerd worden.  

Brief wordt eind sep-
tember verzonden.  
 

9. Diensten Francine 
??? 
Paul 
Gemma 
Gemma  

- Boodschappen-/Vervoersdienst: Geen bijzonderheden. 
- Klussendienst: Geen bijzonderheden. 
- Leenbank: Promotie van duofiets met beschermingsmiddelen tegen corona.  
- Mantelzorg: a.s. maandag een documentaire op TV vanuit Alzheimervereniging.  
- Vragen en contacten:	Geen bijzonderheden. 

 
 
Aankondiging op 
website.  
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Francine 
 
 
 
 
 
Ellie 
Paul 

- Ontmoetingspunt: d’n Inloop: Het verslag van 8 september wordt doorgenomen. 
- De seizoensmaaltijd worden tzt opgepakt door werkgroep en bestuur. 

Gebruik Tarwezaal wordt door Paul bij de Wis bepleit. 
Samen soepen op 8 oktober gaat door. Francine heeft de regie. Het bestuur stelt 
krediet beschikbaar. De starttijd is 16.00 uur. De corona regels gelden wel.  
Paul licht gesprek met Marco over stoppen als kok toe. Mieke blijft actief.  

- Werkgroep geheugentraining en naaiatelier. Geen bijzonderheden. 
- Actief wandelen. Geen bijzonderheden. 

 
 
Paul gaat naar bestuur 
PR door Ton 
Francine organiseert. 

10. Rondvraag.  Francine: We hebben een verouder aanmeldformulier.  
11. Sluiting     
Volgende vergadering  19 oktober en tevens jaarvergadering 2020   
 
 
 
Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  
Oppakken App begeleiden bij duofiets.  Paul    
Werkplan 2021 Oktober  Paul Opstellen    
Bijeenkomst vrijwilligers (Social Role Valorisa-
tion) nog te plannen   

Datum prikken Paul   Nog dit kalanderjaar? 

Aanbod werkgroep Ondersteuning LB ‘Hoe regel 
ik het zelf’? 

Na vakantie secretaris Op agenda Besluit?  

Hoe kun je gemakkelijk over afscheid praten Datum prikken Silvy Kroef/Francine    
Kandidaten voor aanvulling AB  Ton/Paul Opstart    
Jubileum 5 j bestaan      
Aandacht voor alle vrijwilligers      
Afscheid van Arnold      
Versie van “Thuis regel ik het zelf”      

 
 


