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Verslag LZC bestuursvergadering woensdag 21 april 2021. 
 
Aanwezig zijn: Maaike Chavanu; Ellie Hendriks-Reinen; Francine v.d. Duijn; Gemma v.d. Wijst; Paul Vogels en Ton Ermers. 
 
Agendapunt    Eigenaar    Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter  Paul het allen welkom. We trachten in oktober een fysiek bij te wonen vergadering 
te houden. 

 

2. Vaststellen agenda. Allen   
3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
Paul 

Overleden is ons lid Truus vd Linden en hadden Ernie en Fred Hagenaars hun 50 j 
bruiloft. 
De reacties op de bezorging van het pakje paaseitjes waren positief.  
De bespreking op 13 april in Lokaal Beraad leidde tot het verzoek aan SWOM om 
een bespreking te organiseren tussen vrijwilligers organisaties. Zie inmiddels toe-
gezonden verslag. 
Francine zal namens LZC deelnemen aan werkgroep preventie van het L.B.  

 
 

4. Notulen 24 maart 2021  Secretaris Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
De weergave van het gesprek op 14 april met Sociom wordt vka.  
In de evaluatie van dat gesprek wordt aangegeven dat enerzijds het contact goed en 
gelijkwaardig was maar anderzijds de nodige vragen open bleven.  

 

5. Ingekomen.  De beschikking 2021 in ontvangen.  
Diverse (positieve) reacties op  houden van ALV in oktober. 
Bericht De Wis voor opgave reserveringen. Dit wordt de maandagavond. 
Het positieve bericht van de kascontrole commissie is binnen. 

 
 
Ton regelt met Karel 

6. Mededelingen.   Ton Deze vergadering heeft het karakter van een ALV. Dit heeft geen afwijzende reac-
ties opgeleverd van de leden. 
Correspondentie met Arnold over financiële stukken, aanpassingen met brief zijn 
bekend bij de bestuursleden. 

 

7. Publiciteit Paul Verloopt zonder probelemen.  
8. Diensten Francine - Boodschappen-/Vervoersdienst:   
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Paul 
Gemma 
Gemma  
Francine 
Ellie 
Paul 

- Klussendienst:  
- Leenbank:  
- Mantelzorg: Lezing door Steunpunt mantelzorg is digitaal gevolgd.  
- Vragen en contacten:  
- Ontmoetingspunt:  
- Werkgroep geheugentraining:  
- Actief wandelen: loopt door.  

9. Jaarstukken 2020 en begro-
ting 2022  

 Definitief vastgesteld: Jaarverslag 2020 Is toegezonden. Een tekst aanpassing is 
toegepast. 
Definitief vastgesteld: Jaarrekening 2020  
Kascontrole 2020 vastgesteld. 
Definitief vastgesteld: Geen contributiewijziging 2021  
Definitief vastgesteld: Begroting 2022 met aanbiedingsbrief gaat naar gemeente. 
Vastgesteld dat nu geen begrotingsbijstelling 2021 plaats vindt.  

 
 
 
 
 
Aanvraag subsidie 

10. ALV 2021 Paul/Ton Wordt vastgelegd op maandag 18 oktober 2021.   
11WBTR Ton WBTR De brief wordt besproken. Dit leidt niet tot snelle acties. Op termijn dienen 

de statuten aangepast te worden. Aan de gemeente zal gevraagd worden hoe het zit 
met de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.  

 

12. Rondvraag en Sluiting.  De Wis krijgt een kroeg We willen weten wat dit voor ons betekent.  
Ton geeft aan het secretariaat en de dubbelfunctie belastend te vinden.  

Paul vraagt gesprek.  
Ton maakt takenlijst. 

Vergaderingen dinsdag en  Maandag 2021: di.18-05; di 15-06; di 20-07; 20-09; 18-10; 15-11; 20-12-21.   
 


