
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag LZC 

 

Langenboomse Zorg Centraal 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

Jaarverslag LZC (Langenboomse Zorg Centraal) over 2020 

 

Inleiding  

Dit jaarverslag van onze organisatie ziet er opmerkelijk anders uit dan we de afgelopen jaren gewend 

zijn. In 2020 konden immers vele maanden geen of nauwelijks diensten geleverd worden en vonden 

er weinig activiteiten plaats. Daar waar het jaarverslag bij uitstek het middel is om daar uitgebreid 

verslag van te doen, is dat nu simpelweg niet mogelijk. Onderstaand een weergave hoe het er aan toe 

ging in 2020. 

 

Het jaar 2020 zal voor iedereen onvergetelijk blijven. Wie kreeg nou niet te maken met de gevolgen 

van Covid 19? Veel mensen maakten ziekte en ellende mee. Menigeen zagen dat er mensen van het 

coronavirus ziek werden of zelfs overleden. Het ons vertrouwde sociaal-maatschappelijk leven kwam 

op zijn kop te staan. Activiteiten kwamen stil te liggen. Heel veel mensen waren noodgedwongen 

aan huis gebonden.  

 

Ook in onze organisatie had dit grote gevolgen. De eerste maanden van 2020 waren nog gewoon te 

noemen. Maar in maart werd alles anders. De maatregelen van de overheid grepen diep in. Als 

organisatie moesten wij onze deelnemers op de hoogte stellen van de beperkingen waar we mee te 

maken kregen. Alle mogelijke moeite werd gedaan om toch noodzakelijke dienstverlening op gang te 

houden. Mondkapjes, desinfecteermiddelen enz. werden aangeschaft, protocollen gevolgd. Eenieder 

weet wat er afgelopen jaar 2020, allemaal niet meer door kon gaan. 

 

Bestuur  

Voor het bestuur en het secretariaat was er juist daarom toch veel werk te verzetten. Het bestuur 

moest besluiten nemen over de toepassing van de overheidsmaatregelen in het kader van de 

coronabestrijding en de wijze van informeren van al die betrokkenen. Zij moest de grenzen aangeven 

wat, waar, wel of niet door kon gaan. Het secretariaat moest extra inspanningen leveren om daar 

uitvoering aan te geven. Gedurende het jaar moest het bestuur regelmatig praten over wijziging in de 

uitvoering door de veranderende maatregelen. In de zomer leek meer mogelijk maar in de 

vakantietijd liggen de activiteiten uiteraard op een laag pitje. Echter kort na de vakantieperiode 

werden weer strengere maatregelen aangekondigd en begin 2021 golden die nog steeds. Overigens, 

het bestuur vergaderde over dit soort zaken vaak digitaal. Dankzij onze moderne digitale 

voorzieningen kon dit gemakkelijk geregeld worden. 
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ALV 

Op maandag 19 oktober 2020 hield onze Langenboomse Zorg Centraal toch haar Algemene Leden 

Vergadering. Dit jaar wel op heel bijzonder wijze. De leden hadden het bestuur gemandateerd de 

algemene ledenvergadering te houden in een kleine samenstelling. Zo geschiedde. Het verslag vindt 

u in conceptvorm op onze website. Kijk op: https://www.lzc.nu/over-deorganisatie/jaarstukken-2/ . 

In deze algemene ledenvergadering is (onder meer) bepaald dat, van de te innen contributie per lid, 

een deel terug gegeven zal worden. In de algemene ledenvergadering vond men, dat in 2020 

weliswaar de dienstverlening doorgegaan is, maar niet in die mate als mocht worden verwacht. Men 

had er begrip voor dat de coronadreiging de oorzaak was. 

 

Lustrum 

Helaas is een gezamenlijke viering van ons eerste lustrum er in dit bijzondere coronajaar ook bij in 

geschoten. Om dit feestelijke feit niet helemaal stilzwijgend te laten passeren bezorgden onze 

bestuursleden in de laatste weken van december huis-aan-huis bij alle leden iets lekkers van onze 

Langenboomse bakker. Vanwege ons jubileum en ook gelijk een Kerstwens en met de allerbeste 

wensen, vooral ook in deze donkere dagen. 

 

Diensten en activiteiten  

Naast het informeren van betrokkenen bij onze diensten en activiteiten moesten ook de 

accommodaties gemeld worden dat activiteiten niet door gingen en onze dienstverlenende 

werkgroepen moesten de juiste instructies krijgen voor hoe onze dienstverlening -indien 

noodzakelijk- toch zo goed mogelijk door kon gaan. 

 

D’n Inloop 

Omdat door de coronamaatregelen de Wis een groot gedeelte van het jaar dicht was konden te vaak 

onze wekelijkse bijeenkomsten in d’n Inloop, het hart van onze vereniging, niet doorgaan. Daarmee 

dan ook geen geheugentraining, naaiatelier, computerhulp en seizoen maaltijden. Maar wanneer het 

af en toe wel weer kon waren we, alle coronaregels in acht nemend, open.  

 

Contact 

Juist in het afgelopen coronajaar, waarin we steeds werden gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven, 

bleken mensen vaak extra behoefte te hebben aan een praatje. Daarom hebben onze vrijwilligers op 

gezette tijden met name alleenwonende LZC-leden gebeld. Om te vragen hoe het gaat en of wie iets 

konden betekenen. Ook werden leden aangemoedigd elkaar te bellen. 

En ook voor computerhulp waren onze vrijwilligers telefonisch/digitaal te bereiken om hun 

ondersteuning te bieden.  
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Actief wandelen 

De enige activiteit die bijna iedere week heeft kunnen doorgaan. Soms maar in groepjes van 2, en 

dan nog op gepaste afstand. 

 

Secretariaat 

Het secretariaat had dus wel de handen vol, omdat iedereen geïnformeerd moest worden. Maar niet 

iedereen is digitaal bereikbaar en moesten er ook gewone brieven en enveloppen de deur uit. En hoe 

kom je aan postzegels? Onze website bewees goede diensten bij het informeren van een breder 

publiek.  

 

De werkgroep PR regelde de informatievoorziening op de website en in ‘t Torentje en gedurende 

geheel 2020 zorgde men voor een adequate informatievoorziening.  

 

Samenwerking  

De samenwerking met onze vaste samenwerkingspartners, lokaal en regionaal, ging zo goed 

mogelijk door. Al moest ook hierbij vaak digitaal vergaderd en geïmproviseerd worden. In diverse 

teams- en zoomvergaderingen hebben we deelgenomen aan gezamenlijke overleggen, ervaringen en 

tips over hoe om te gaan met coronamaatregelen kunnen uitwisselen. 

 

Communicatie 

Onze website bewees goede diensten bij het informeren van een breder publiek. Ook via ons email-

flits-nieuws hebben we onze leden kunnen berichten over actuele LZC-zaken. 

Er waren immers weinig activiteiten en geen vergaderingen. Dan dreigt dat je leden steeds minder 

van je organisatie vernemen.  

Gelukkig wisten onze bestuursleden onze leden wel op een of andere manier te bereiken.  

 

Ontwikkelingen 

Toch enkele zaken die doorliepen al was dat op bestuurlijk niveau. De gemeentelijke herindeling 

leek steeds vastere vormen aan te nemen en lag het in de bedoeling in Mill samenwerking te 

bevorderen binnen de coöperaties. Dit kwam dat niet van de grond.  
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Lokaal 

We kennen al jarenlang het Lokaal Beraad in Mill. Een groot overleg onder leiding van wethouder 

Erik van Daal waar alle organisatie die betrokken zijn op het gebeid van het seniorenbeleid samen 

aan tafel zitten. Daar worden zowel procesmatige- als inhoudelijke aspecten besproken. De LZC 

levert daaraan een bijdrage waarbij het thema samenwerking steeds centraal staat.  

 

Cijfers 

In dit jaarverslag ontbreken de cijfermatige gegevens over onze activiteiten zoals wij u die jaarlijks 

verstrekken. De administratie daarvan is beperkt en ligt achter slot in de gesloten De Wis en 

verschaft daarom aan u geen relevante informatie.  

De financiële aspecten van onze organisatie over 2020 worden u aangereikt bij het opstellen van de 

jaarrekening 2020.  

 

Mocht u vragen aan ons hebben of suggesties willen doen, dan zijn die van harte welkom. 

 

 

Het bestuur Langenboomse Zorg Centraal (LZC). 

 

 

 


