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Verslag van de bestuursvergadering maandag 14 december 2020.  
 
 
Agendapunt    Eigenaar    Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter  Paul heet allen welkom. Gemma heeft zich afgemeld.  
2. Vaststellen agenda. Allen Toegevoegd wordt onder punt 6 de werving van bestuursleden.  
3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

  
 

4. Vaststellen van de notu-
len van 16 november 2020  

Secretaris Het verslag wordt vastgesteld. 
De afspraak met Ronald zal gemaakt worden voor een fysieke vergadering. 

 
Paul spreekt dit af. 

5. Ingekomen  Secretaris Uitnodiging voor Lokaal Beraad Ouderenbeleid 13-04-2021  
Uitnodiging gemeente voor bespreking met coöperaties april 2021. 
Rondom het project “Samen eten” blijkt veel miscommunicatie. Francine heeft  in   overleg 
met KBO namen aangedragen. Vanwege corona gaat het echter niet door. 
Mieke Verstegen vraagt om een inventarisatie van wat wij (later) in de kerk aan ruimte 
nodig hebben.  

Paul vertegenwoordigt. 
Paul en Ton nemen deel. 
 
 
Paul verstrekt deze gege-
vens. 

6. Mededelingen.  Ellie De organisatie rond de banketstaaf is rond. De bezorging kan plaats vinden.  
Het streven is de Inloop open te houden in december/januari. Ton vraagt Karel.  
(Verloop is als volgt: Paul heeft van bestuur een negatief bericht.)  
Maaike Chavanu wil aan het bestuur deelnemen. Daarom is de eerst volgende vergadering 
op dinsdag.  Jeroen v Bommel neemt nog niet deel. Paul speurt verder.  
Piet Willems heeft aangegeven de ledenadministratie terug te geven aan de secretaris 
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor door hem opgezette en steeds bijgehouden leden- admi-
nistratie. Een paar leden hebben hun incasso’s gestopt. Mogelijk stoppen ze. 

Verdeling vindt plaats. 
Ton vraagt Karel. 
Francine belt betrokkenen. 
Ton bericht haar. 
 
Paul belt met Piet. 
Paul informeert ernaar.   

7. LV Ton/Paul We bespreken onze deelname aan de Langenboomse Vereniging.(Omnivereniging) 
Wij zijn gebruiker en willen in de Ledenraad zitting nemen. Daarover zal nog overleg 
plaats vinden met de L.V.. We stemmen in met ondertekening van Intentieverklaring. Wij 
vragen onze ledenraad goedkeuring met onze handelswijze. Later bepalen we wie van ons 
bestuur aan de ledenraad van de LV gaat deelnemen. 

 
 
Ton deelt mee aan Ivonne. 

8. Diensten Francine 
 
Paul 

- Boodschappen-/Vervoersdienst: gb 
- Klussendienst: gb 
- Leenbank: gb 
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Gemma 
Gemma  
Francine 
Ellie 
Paul 

- Mantelzorg: gb 
- Vragen en contacten: Vraag is een belronde te houden. Dat streven we na.  
- Ontmoetingspunt: d’n Inloop wil kerstmiddag en oudejaar open zijn. Zie p. 6. Omdat 

het naaiatelier een dienst is, zien we geen reden deze open te houden. 
- Werkgroep geheugentraining. gb 
- Actief wandelen. Kan nog twee aan twee maar op eigen initiatief. 

 
Ellie met Gemma starten 
 
Ton informeert Mieke. 
 
Paul plaatst op de website. 

9. Rondvraag en Sluiting  Francine mist artikel over “Join us” in ’t Torentje. Komt volgende keer mee.  Komt er volgende keer in. 
Volgende vergaderingen  2021: Dinsdag 19-01; maandag 22-02; 15-03; 19-04; 17-05; 21-06; 19-07; 20-09; 18-10; 

15-11; 20-12-21.  
 

 
Lijst met aan te pakken activiteiten  

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

Datum prikken Paul    

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    
Jubileum aanpak viering      

 


