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Verslag LZC bestuursvergadering dinsdag 16 februari 2021.  
 
Aanwezig zijn: Maaike Chavanu; Francine v.d. Duijn; Gemma v.d. Wijst; Paul Vogels; Ellie Hendriks-Reinen en Ton Ermers. 
 
Agendapunt    Eigenaar    Toelichting          Status 

1. Opening. Voorzitter  Paul opent en heet ons welkom. De benoeming van Maaike kan in mei plaatsvinden.  
2. Vaststellen agenda. Allen   
3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

De bespreking van het gesprek met Sociom op 3 februari evalueren we.  
Paul nodigt uit en vraagt hoe we er tegenaan kijken en hoe we verder willen. 
Paul trekt conclusies. 
We voeren een open gesprek; staan open voor samenwerking; blijven onze diensten 
en activiteiten doen; wat Sociom wil kunnen we naar luisteren en over praten; als 
Sociom Dagbesteding opheft is dat hun besluit. 
Tevens moeten we vanuit onze doelgroep denken en optimale mogelijkheden bieden. 
Kunnen we met hulp van Sociom onze activiteiten uitbreiden is prima maar de druk 
van Sociom is niet aan ons besteed. We zijn niet toe aan een buurtkamer.  
Samenvattend concludeert Paul dat we in gesprek blijven vanuit onze eigen kracht. 
We polsen bij leden die we bellen, terloops, wat hun post corona wensen zijn. 
De vergadering met Sociom verzetten we naar 14 april.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemma en Ellie hou-
den belronde. 

4. Vaststellen van de notulen 
van 14 december 2020.  

Secretaris Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Paul te speuren naar 
nieuwe bestuursleden. Francine deelt mee dat “Samen eten met de burgemeester” op 
een later tijdstip wordt gehouden. Ton vraagt om men zich herkent in het aangele-
verde verslag van 3 februari. Dat is het geval. Er is ook een video weergave.  

 

5. Aanvraag Leefbaarheid. Allen De voorkeur gaat uit naar de geheugentrainer. Paul stelt de aanvraag samen. Ellie  
levert de begroting en de motivatie aan.  

Paul vraagt aan. 
Ellie levert gegevens 

6. Mededelingen.   Ellie De telefoonronde van Gemma en Ellie geeft onze leden gelegenheid zich te uiten. 
Ellie: Jos en Jeanne van Vugt worden per 1-4-2021 uitgeschreven.  
Anneke van Lith stopt met geheugentraining. Ellie Doortje en Truus Peters.  
Kan met Pasen een zakje Paaseitjes rondbrengen.  

 
 
Bloemetje via Ellie. 
Op agenda maart. 

7. Publiciteit Paul Wij zijn tevreden over onze publiciteit. Aanlevering gaat ook prima.   
8. Diensten Francine 

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

Leenbank: Zoektocht naar financiën voor verzekering duofiets.  
Mantelzorg:  
Vragen en contacten: Zie opmerkingen over belrondes. Zie gesprek over vaccinaties.  
Ontmoetingspunt: Helaas d’n Inloop in corona tijd.  
Werkgroep geheugentraining. Zie aanvraag Leefbaarheidsbudget.  
Actief wandelen.  

 
 
Contacten noteren 

9. Ondersteunend vervoer Paul Indien mogelijk en nodig willen wij mensen rijden naar een priklocatie via SWOM.  
In de Neije krant staan artikelen. Vanuit de Langenboomse Zorg Centraal kan op een 
speciaal nummer 0683546420 gewezen worden. 

0683546420  

10. Rondvraag en  
Sluiting 

 Ton: Nota verzoekt in gesprek met Sociom Expertisecentrum te bespreken.  
Paul bedankt allen.  

Toevoegen aan 14 
april.  

Volgende vergaderingen Dinsdag 2021: 16-03; 20-04; 18-05; 15-06; 20-07; 21-09; 19-10; 16-11; 21-12-21.   
 
 


