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Verslag LZC bestuursvergadering dinsdag 18 mei 2021.  
 
Aanwezig zijn: Maaike Chavanu; Francine v.d. Duijn; Gemma v.d. Wijst; Paul Vogels en Ton Ermers. 
Afwezig m.b.v.v: Ellie Hendriks-Reinen.  
 
Agendapunt    Eigenaar    Toelichting          Status  

1. Opening Voorzitter  Hartelijk welkom. Ellie is op vakantie.  
2. Vaststellen agenda. Allen Aanpassing coronaschema bij punt 10.   
3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

Joke vd Bogaard is na haar operatie weer thuis. Corrie en Piet de Klein waren 50 
jaren getrouwd.   

 
 

4. Notulen 21 april 2021.  Secretaris Het verslag wordt met dank aan de samensteller vastgesteld.  
5. Ingekomen.  Het verslag van het gesprek met de coöperaties wordt besproken. Gestreefd wordt 

onze identiteit te behouden, ook in de gemeente Land van Cuijk. Wel wordt ge-
tracht overleg te organiseren. We vinden het belangrijk dat Sociom samenwerkt, 
meer   nog dan faciliteren.  

Paul plaatst op kern-
cv. 
Ton zoekt dit uit. 

6. Mededelingen.    
 
 
Paul 

Opties voor onze vergaderingen in De Wis zijn vastgelegd bij Karel. 
Gesprek met het bestuur van De Wis is op woensdag 19 mei. De agenda is bekend. 
Behoud van de Tarwezaal is van groot belang. Het protocol is vernieuwd.  
De GGD is benaderd voor de fittestdag.  

 
 

7. Publiciteit.  Geen bijzonderheden.  
8. Diensten. Francine 

 
Paul 
Gemma 
Gemma  
Francine 
Ellie 
Paul 

- Boodschappen-/Vervoersdienst:  
- Klussendienst:  
- Leenbank: De verzekering voor de duofiets is geregeld door de Dorpsraad. 
- Mantelzorg: 
- Vragen en contacten: 
- Ontmoetingspunt:  
- Werkgroep geheugentraining. 
- Actief wandelen. Het zijn mooie wandelingen.  

 

9. Takenpakket secretaris.  Ton Ton geeft aan ontlast te willen worden. Het bestuur zoekt naar passende oplossing- Bespreking op 
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en. In de juni vergadering wordt dit een agendapunt. Over de kandidatuur van 
Maaike wordt ook beslist. Paul ordent en ontwerpt een plan van aanpak.  

agenda  
van beide punten.  

10. Stappenplan activiteiten.   Er is vandaag weer een nieuw stappenplan uitgekomen. Heden ontvingen wij ook     
een bericht van De Wis over haar jongste maatregelen voor gebruik in De Wis. Het 
bestuur ziet nog geen mogelijkheden te starten. Mogelijk ook in de vakantieperiode 

 

11. WBTR  Een goede verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid is vereist.  Ton vraagt Tjeu. 
12. Rondvraag en sluiting.    
Volgende vergaderingen Dinsdag 2021: 20-07; 21-09; 19-10; 16-11; 21-12-21.   
 
 
Activiteitenlijst 
 
Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  
Algemene ledenvergadering  Oktober     
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 (in)aan-vulling bestuur  Ton/Paul    
Jubileum aanpak viering      

 
 


