Uitslag mini-enquete 14 april 2017
47 deelnemers van de 53 aanwezigen tijdens de ledenvergadering
1. Het bestuur van de Zorgcoöperatie informeert zijn leden voldoende ?
o Eens
39 x
o Niet eens
1x
o Geen mening.
7x
o Suggestie : geen
2. In de vorige mini-enquête scoorde het onderwerp “aandacht voor

vrijwilligers” op één na het hoogst aantal punten. Wat spreekt u het
meest aan? 1 keuze mogelijk en/of geef een tip.
o
o
o
o
o
o

Cursus aandachtpunten / valkuilen voor flitsvrijwilligers
Thema-avond gericht op zorg voor elkaar
Samen wandelen of fietsen en ondertussen ervaringen delen
Excursie met een educatief karakter
Uw tip, geef aandacht aan vrijwilligers door : ………………
Hierover heb ik geen mening.
Opmerking zie tekst onder uitslag enquête

8x
13 x
14 x
4x
1x
7x

3. Begin juni 2017 tekent de Zorgcoöperatie het armoedepact van de
gemeente Woensdrecht. Putte heeft zelf geen kindervakantiespel.
Daarom is in dit kader aan de zorgcoöperatie een verzoek gedaan om
kinderen te vervoeren naar de kindervakantieweek Jeugdland in
Hoogerheide.
o Ik vind dit geen taak voor de Zorgcoöperatie
o Hier ligt een taak voor de zorgcoöperatie als het gaat
om kinderen die binnen de doelgroep (armoedepact) vallen
o Hier ligt een taak voor de zorgcoöperatie.
Alle kinderen kunnen mee
o Hierover heb ik geen mening

7x
24 x
7x
9x

4. De jaarlijkse contributie innen is een forse klus. Een betaling via
automatische incasso is minder werk en mag worden ingevoerd.
o Eens
o Niet eens
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46 x
1x

5. Aan de zorgcoöperatie is een bedrag geschonken van € 4000,- met als
doel ‘droomwensen mogelijk maken’. Het voorstel van de werkgroep is
om een “geluksmoment” te bezorgen aan:
A. Mantelzorgers d.w.z. partner of thuiswonende kinderen of
uitwonende kinderen die structureel mantelzorg bieden.
B. Alleenstaande ouderen met een beperkt sociaal netwerk
C. Armoedebeleid b.v. alleenstaande ouders met kinderen
Wat vindt u van deze doelgroepen:
o
o
o
o

Eens met het voorstel
Eens, maar ik mis de volgende doelgroep: …………..
Oneens, want ……
Niet ingevuld
Opmerking zie tekst onder uitslag enquête

40 x
2x
3x
2x

6. De werkgroep “geluksmoment” stelt voor om een eenmalig bedrag ter
beschikking te stellen voor een activiteit t.b.v. iemand uit de
bovengenoemde doelgroep van maximaal € 250,o
o
o
o

Eens
Bedrag is te hoog, want…..
Bedrag is te laag, want: ……
Oneens, want ik stel voor: ……..
Opmerking zie tekst onder uitslag enquête

43 x
1
1
2

7. Algemeen.
Heeft u nog tips, suggesties of vragen aan het bestuur of één van de werkgroepen ?
Hieronder kunt u ze stellen:
1. Jaarbalans groter lettertype
2. 06 nummer aanmaken voor vrijwilligers die snel contact moment nodig
hebben met een vraag over hun taak een app-je is dan snel gestuurd.
Aanvullende opmerkingen:
1. Tip bij vraag 2: 1 x per jaar samenkomen
2. Tip bij vraag 2 : Workshop samen iets leuk, gezellig doen
3. Aanvulling bij vraag 5: Armoedebeleid gaat veel verder dan alleenstaande ouders met
kinderen
4. Aanvulling bij vraag 6: “Geluksmoment”maatwerk voor de doelgroepen
5. Aanvulling bij vraag 6: Let op risico van misbruik bij inzet geld “geluksmoment”
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