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Verslag van de bestuursvergadering maandag 19 oktober 2020 in de Wis.  
 
Aanwezig zijn: Francine van der Duijn, Gemma van de Wijst-Ruhl, Ellie Hendriks-Reinen (digitaal), Ton Ermers en Paul Vogels. 
 
Agendapunt    Eigenaar   Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter  Hij opent de vergadering om 21.40 uur. Ellie is via Facetime verbonden.  
2. Vaststellen agenda. Allen Gemma verzoekt uiterlijk 10.00 uur de vergadering te beëindigen.   
3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

Zojuist is in de algemene ledenvergadering van Arnold afscheid genomen als bestuurslid. 
Verzocht is hem te benoemen als administratief boekhouder voor de Langenboomse Zorg 
Centraal op vrijwillige basis.  Het bestuur stemt in. 
De coronadreiging voor de Inloop is reden om alle maatregelen en adviezen hieromtrent     
te volgen en te controleren of die worden toegepast. De vrijwilligers houden zich daar            
strikt aan. De afweging was of deze activiteit moet worden stopgezet. Het belang voor de 
deelnemers heeft vooralsnog de overhand.  

Het bestuur gaat akkoord 
met deze benoeming.  
 
 
De Inloop blijft voor-
alsnog open. 

4. Vaststellen van de notulen 
van 14 september 2020. 

Secretaris Deze worden aangehouden tot de vergadering in november.  

5. Afspraak met Sociom Paul  Deze afspraak wordt aangehouden tot de vergadering in november.  
6. Mededelingen.    Het platform wil eind oktober vergaderen in Mill. Mogelijk (ook) digitaal. Paul en Ton gaan. 
7. Gesprek gebruik Tarwezaal Paul Bespreking wordt aangehouden tot de vergadering in november. Paul onderhoudt contact 
8. Activiteiten plan 2021 Secretaris Het bestuur stemt hiermee in. Dit is verzonden naar de gemeente.  
9. Jubileum aanpak viering Allen Dit wordt aangehouden tot de vergadering in november.  
10. Algemene ledenvergade-
ring  

Allen In de vergadering is richting gegeven aan een eenmalige contributieverlaging. Het be-
stuur geeft hier nu vorm en inhoud aan. Het bestuur besluit de leden een bedrag van 5€ 
terug te geven in de vorm van contributieverlaging. Argument hiervoor is dat de L Z C 
gedurende enkele maanden niet de dienstverlening en activiteiten heeft kunnen bieden en 
organiseren. De uitvoering ligt in handen van de penningmeester. Hij wordt bijgestaan 
door Arnold.  

B  

11. Kandidaten bestuur Paul Enkele namen passeren de revue. De geselecteerden worden door Paul benaderd.  Paul legt contact. 
12. Rondvraag.    
13. Sluiting   Volgende vergadering is 16 november.  
 


