OPDRACHT COMMISSIE “Toekomst Zorg om Zorg”

Samenstelling commissie:




Angelique Koevoets
Ger de Heer
Frank Vermeulen

Aanleiding:
Tijdens de ledenvergadering van 25 augustus jl. is besloten om, indien vóór 1 november
2020 geen voltallig bestuur gevormd kan worden een ontbindingsprocedure te starten voor
Zorgcoöperatie Putte U.A..
Tevens werd afgesproken een onafhankelijke commissie te benoemen die onderzoekt hoe
de klusdienst kan worden geborgd voor de toekomst.
De klusdienst wordt op dit moment uitgevoerd door een drietal coördinatoren die tevens
van mening zijn dat de klusdienst zou moeten kunnen worden gecontinueerd. Zo ook heeft
huisarts Blondelle een dringende oproep gedaan in de Bode om een oplossing te zoeken
voor het continueren van de klusdienst. “De perfecte aanvulling op de praktijkvoering”;
aldus Blondelle. Deze activiteit wordt door de leden ook als onmisbaar aangemerkt.
Afgelopen 6 jaar werden met succes gedurende de zomermaanden dagreisjes voor senioren
georganiseerd. De randvoorwaarden werden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De
reisjes werden meestal door leden geïnitieerd en door diverse vrijwilligers georganiseerd en
uitgevoerd. In verband met de coronamaatregelen werden in de zomermaanden van 2020
geen reisjes aangeboden.

Opdracht:
Gezien het belang voor het dorp is het meer dan wenselijk dat de klusdienst in één of andere
vorm wordt gecontinueerd. Een oplossing vinden voor de organisatie van dagreisjes is
wenselijk. Het bestuur van Zorg om Zorg geeft de opdracht aan de commissie te
onderzoeken of en hoe:
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Het voortbestaan van de klusdienst gegarandeerd kan worden.
De klusdienst* zelfstandig of in samenwerking met het Dorpsplatform Putte of KBO
Putte het beste voortgezet kan worden.
Wensen en mogelijkheden zijn geïnventariseerd bij de huidige coördinatoren van de
klusdienst. Hun standpunt zou een belangrijk uitgangspunt moeten zijn. Idealiter kan
in een gesprek met hen de commissie samen tot een conclusie komen. Ook de
mening van de vrijwilligers dient bij het advies te worden betrokken.
Een alternatief kan worden gevonden voor het organiseren van dagreisjes voor
senioren in Putte.
Aan welke organisatie(s) het resterende batige saldo van Zorg om Zorg conform de
statuten zeker gesteld kan worden.

Het huidige bestuur van Zorg om Zorg verwacht van de commissie een bindend advies dat
aangeeft “WAT” moet worden gedaan om de continuïteit van de klusdienst en de dagreisjes
te waarborgen voor de toekomst.
Het advies zal worden uitgebracht aan de door de ledenvergadering aangestelde
“Vereffenaars van de Zorgcoöperatie” (zie statuten artikel 26 lid 4)
De commissie kan eventuele juridische ondersteuning inroepen via de vereffenaars van de
zorgcoöperatie. Afhankelijk van de vraagstelling zal naar een passende en betaalbare
juridische ondersteuning worden gezocht

Doorlooptijd:
De commissie wordt verzocht haar advies, wanneer de omstandigheden dit toelaten, uit te
brengen voor 1 juli 2021 of zo veel eerder dan mogelijk. Van eventuele tussentijdse
relevante bevindingen van de commissie dienen de vereffenaars van Zorg om Zorg* zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld te worden.

Concrete afspraken:
Zodra de ontbinding een feit is maken de vereffenaars en de commissie concrete afspraken
over de betrokkenheid van vrijwilligers in de periode 1 januari – 1juli 2021 en over de
rapportage.
* De klusdienst blijft in de liquidatiefase van Zorgcoöperatie Putte U.A. functioneren onder de
verantwoordelijkheid van de vereffenaars.
November 2020

2
Versie 20201123

