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Zorg om Zorg in de toekomst anders

Ledenvergadering unaniem eens met ontbinding coöperatiestructuur

De leden stemden op 9 december jl. unaniem in met het voorstel van het bestuur om
de zorgcoöperatie Putte U.A. per 31 december aanstaande te ontbinden.
Dit besluit was noodzakelijk, omdat ondanks alle inspanningen er helaas geen nieuwe
bestuursleden zijn gevonden, die leiding willen geven aan een zorgcoöperatie met ca
300 leden.
Door de ledenvergadering zijn de huidige bestuursleden aangesteld als vereffenaars.
Zij zullen ervoor zorgen, dat de ontbinding conform de statuten verloopt en zullen de
formaliteiten met de Kamer van Koophandel afhandelen.
De ledenvergadering vindt het van groot belang, dat de klusdienst blijft bestaan en is
het eens met de geformuleerde opdracht “Toekomst activiteiten Zorg om Zorg” aan
de onafhankelijke commissie. Zij gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de
activiteiten onder te brengen bij andere organisaties in het dorp. Het document voor
deze opdracht kunt u downloaden van de website.
De commissie is samengesteld uit Angelique Koevoets, Ger de Heer en Frank
Vermeulen. De commissieleden adviseren de vereffenaars over de manier waarop de
activiteiten voor de toekomst kunnen worden geborgd en over de bestemming van
het batig saldo.
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Voortgang klusdienst
Totdat er een definitief besluit over de toekomst van de klusdienst wordt genomen,
verandert er niets. De coördinatoren blijven telefonisch bereikbaar en zullen
vrijwilligers benaderen, wanneer er inzet wordt gevraagd. De klusdienst blijft tot
nader bericht 24/7 bereikbaar via nummer 06 20 25 55 29 en het bekende nummer
606060.
Contributie 2021
Vooralsnog wordt er géén contributie gevraagd voor de periode na 1 januari 2021.
De lopende kosten voor het onderhouden van de klusdienst zullen worden
gefinancierd uit het batig saldo van de zorcoöperatie U.A. “in liquidatie”. Later, in de
hopelijk nieuwe opzet van de “ vriendendienst ” * wordt bepaald hoe één en ander zal
worden geregeld met lidmaatschap en of contributie.
* suggestie voor een nieuwe naam, gedaan in de ledenvergadering 9 december jl.

Dank je!
Dank je wel lieve vrijwilligers voor jullie inzet, jullie energie, jullie kennis, jullie
enthousiasme, jullie aanpassingsvermogen, jullie flexibiliteit en jullie grote harten.
Jullie hielpen de afgelopen 6 jaar vele inwoners in het dorp, niet alleen met de klusjes
en het vervoer, maar ook op weg naar zelfredzaamheid en een betere toekomst.
Jullie waren ons kapitaal. Zonder jullie zouden wij niet hebben kunnen bestaan.
Tot slot bedanken wij alle leden voor het in ons gestelde vertrouwen.
Dank je wel.
Bestuur Zorg om Zorg
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