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Verslag LZC bestuursvergadering dinsdag 22 juni 2021.  
Deze vergadering vindt plaats in De Wis en vangt om 20.00 uur aan. 
 
Aanwezig zijn: Maaike Chavanu; Francine v.d. Duijn; Ellie Hendriks-Reinen; Paul Vogels en Ton Ermers. 
Afwezig m.b.v.v:. Gemma v.d. Wijst. 
Agendapunt    Eigenaar    Toelichting          Status  

6.1. Opening Voorzitter  Hartelijk welkom in de “verbouwing”. Gemma is verhinderd.  
6.2. Vaststellen agenda. Allen De agenda is akkoord.  
6.2.a. Benoeming kandidaat.  De voorzitter constateert dat Maaike benoemd wordt en zij de taak van penning-

meester op zich neemt. Tevens gaat zij de ledenadministratie bijhouden. Het be-
stuur heet haar van harte welkom. Zij wil graag deelnemen aan het LZC bestuur. 

Maaike Chavanu is 
benoemd.  
Ton regelt de KvK. 

6.3. Aandacht voor leden en 
vrijwilligers.  

Allen 
 

De familie van Doorn viert haar 70 jarig huwelijk. 
 

 
 

6.4. Notulen 18 mei 2021  
Weergave gesprek 25 mei 

Secretaris Het verslag wordt goedgekeurd evenals de weergave van het gesprek met Sociom 
dat op 14 juni gehouden werd. 

 

6.5. Ingekomen.  -Paul heeft het besluit van de gemeente ontvangen in het kader van de Leefbaar-
heidsbijdrage, over braintrainer, dat positief is. Er wordt een bedrag van 4500€ 
voor ontvangen. Afgesproken wordt dat een voorstel geschreven wordt over de 
aankoop, het gebruik e.d., de verzekering en afspraken over eventuele uitleen.  
-Het gesprek met Sociom wordt geëvalueerd. De terugkoppeling van Peter naar de 
LZC betreffende Tarwezaal heeft nog niet plaats gevonden. Paul heeft wel telefo-
nisch contact gehad met Henk Cuppen. Vraag blijftwordt op maandagmorgen ge-
poetst 

 
 
Ellie maakt een plan 
van aanpak. 

6.6. Mededelingen.    
 

Het gesprek van de Werkgroep Inloop vond op 3 juni plaats. Gestart is/wordt op 
nagenoeg dezelfde wijze als vorige keer. De vrijwilligers zijn beschikbaar. Moge-
lijk  wordt een maaltijdvoorziening georganiseerd.  

Verslag volgt. 

6.7. Publiciteit Paul De opstart van activiteiten is belangrijk.  
De elektrische duofiets is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0657965999 via 
app en telefoon. De aanschaf daarvan wordt goedgekeurd. Voor website en pers 
worden teksten ontwikkeld. 

Maaike en Paul rege-
len samen. 
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6.8. Diensten  Er zijn geen nadere bijzonderheden gemeld.  
6.9. Takenpakket   De voorzitter legt zijn oplossingsgerichte aanpak voor. Er zijn momenteel geen 

kandidaten voor functie secretaris. De taakverdeling wordt onder de loep genomen. 
Maaike neemt de ledenadministratie (inclusief adressenbestand) over. Ook de live-
event regeling zal zij gaan uitvoeren. We gaan de ledenlijst doornemen op moge-
lijke kandidaten.  

Ton draag ledenad-
ministratie over 
evenals live event 
kaarten.  
Screenen ledenlijst op 
agenda. 

6.10. Stappenplan activiteiten   De activiteiten zijn deels opgestart. Na de vakantieperiode zal alles opgestart wor-
den mits corona geen roet in het eten gooit.  

 

6.11. WBTR  We nemen volgende vergadering een besluit over onze inzet in het kader van de        
WBTR.  

Op de agenda. 

6.12. Rondvraag en sluiting.  De kasopbrengsten gaan naar de penningmeester, die stort ze op de bankrekening.  
Volgende vergaderingen Maandag 2021: di 20-07; 20-09; 18-10; 15-11; 20-12-‘21.   
 
Lijst met aan te pakken activiteiten  

Wat Wanneer  Wie Status Afgewerkt  
Algemene ledenvergadering  Oktober     
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      
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