Verslag Ledenvergadering van 2017-04-24



Aanwezig: 53 leden
Afwezig: 13 afmeldingen

1. Welkom en mededeling
Ludo Hoendervangers heet iedereen welkom en geeft een korte toelichting op de mini enquête
en het waarom ervan: samen onze weg vinden voor de toekomst. Alle leden mogen daarvoor
ideeën inbrengen. De enquête wordt ingevuld terwijl we wachten op de oplossing voor de
technische storing met beamer. Tijdens de pauze worden de enquêtes opgehaald.
Mededelingen:





Huishoudelijk Reglement: vanwege o.a. stagiaires die ingeschakeld worden, moet het
Huishoudelijk Reglement worden gewijzigd. Hier komen we bij de vlg vergadering op
terug. De Statuten voldoen zoals ze nu zijn.
Vrijwilligers: fietstocht met picknick op 26 augustus naar Brandweermuseum Wouwse
Plantage en op 03-09-2017 afsluiting zomeractie.
Volgende ledenvergadering op 14-11-2017

De agenda wordt getoond en toegelicht door Erik De Laet. Aansluitend wordt door de
vergadering met aanpassing van agendapunt 6 de agenda vastgesteld .

2. Verslag ledenvergadering 11 april 2016 en 14 november 2016
Beide verslagen worden zonder aanpassing vastgesteld.

3. Korte terugblik op kalenderjaar 2016
Doel Zorg om Zorg:
1. Dorpsbewoners die lichamelijk, financieel en of psychisch
afhankelijk zijn en geen sociaal netwerk hebben ondersteunen
zodat langer zelfstandig wonen mogelijk blijft.
2. Mede er voor zorgen dat Putte levensloopbestendig dorp blijft.
• Informatie en meldpunt organiseren (hulplijn 606060)
• Alternatieve woonvormen ontwikkelen
• Ontmoetingsplek voor jong en oud opzetten
3. Er voor zorgen dat voorzieningen op peil blijven in het dorp

Stand van zaken divers:
Aantal aangesloten huishoudens in 2016: 203:
 1 persoon
94
 meer personen
109
2015
Prognose ledenbestand
100
Huisbezoeken
70
Wijkzuster geconsulteerd
Cliëntondersteuner /
dorpscoördinator geconsulteerd

2016
203
72
16

2017
250

41

Inzet flitsvrijwilligers:
Vervoer
Klusje in de tuin
Klusjes in huis
Zelfstandig wonen advies
Offerte begeleiding
Computerhulp
Hond uitlaten
Boodschappen doen
Divers
Uitleen
Telefoontjes
Huisbezoeken
Nieuwsbrieven

2015
21
8
24
1
1
3
23

2016
45
9
30
2
0
10
17 (vaste begeleiding)
23

3
396
71
7

Activiteiten 2016:



Informatie en muziekavond 26 januari:
Start pilot Zelf doen, Samen doen, Laten doen
- experiment functie dorpscoördinator ( nieuwe coördinator Willemien Salomons)
- opening repair café en activiteiten ontmoetingscentrum



Ontmoeting met Koning Willem Alexander en koningin Máxima ( advies van het
koningspaar om subsidie aan te vragen bij Oranjefonds)



Start project SocialCare: onderzoek naar behoefte gebruik domotica (loopt in 4
landen).



Zomeractie door Zorg om Zorg en winteractie samen met KBO georganiseerd.
Zomeractie 2017 wordt weer samen met de KBO georganiseerd.



Convenant afgesloten met KBO + onderzoeksvraag geformuleerd voor
ontmoetingscentrum. Aanbouw aan de Biezen wordt onderzocht.



Cursus ontwikkeld voor begeleiding ouderen bij gebruik tablet. Ondersteuning van
studenten Zuidwesthoek College als Maatschappelijke stage. Twee leerlingen die
ouderen begeleiden als pilot. Onder leiding van Ed Verzijl.



Voorleesproject voor anderstaligen en taalhulp migranten (volwassenen).



Themabijeenkomst voor Oma’s en Opa’s. Leuke ervaring.



Tablet oriëntatiebijeenkomst door leerlingen groep 8 van Op Dreef 2 x.
Samenwerking met Zuidwesthoekcollege.



Website aangepast, versie 2.0



Wandeling en picknick met en voor flitsvrijwilligers.

Stand van zaken projecten:
o

Project “Langer Zelfstandig Wonen” Er is subsidie (€ 700,00) toegezegd.
Subsidiegeld nog niet opgehaald. Project wordt voorlopig onhold gezet
omdat er te weinig capaciteit beschikbaar is om het project uit te voeren.

o

Werkgroep 3 “kleinschalig complex voor dementerenden” wordt door Ludo
toegelicht. Ook in zorgland wordt heel commercieel gedacht. Adri Gelten,
Rudi van Oorschot, Rinus Bogers, Winny de Graaf, Ferdy de Bruyn en Ludo
Hoendervangers zijn er druk mee bezig .

o

Werkgroep 1 “ontmoetingscentrum en dagopvang”.
Winny van de Graaf licht toe:
Als je wilt dat mensen in het dorp kunnen blijven, dan is het belangrijk dat ze
ook voor dagopvang hier terecht kunnen.
Het ontmoetingscentrum op dinsdagmorgen loopt goed. Ook de
woensdagmiddag wordt goed bezocht.
We zoeken nu naar een locatie waar we tot er een definitieve oplossing is (
aanbouw aan de Biezen?) behalve voor het ontmoetingscentrum ook voor
dagopvang terecht kunnen.
Erik: het ontmoetingscentrum / dagopvang zou geleid moeten worden door
een betaalde/professionele coördinator. Wel moeten er voldoende
vrijwilligers zijn. Dit wordt onderzocht. Het bestuur heeft wekelijks contact
met de gemeente.
We willen ook meer jongeren bij Zorg om Zorg. Hoe meer leden hoe meer
rechten bij de gemeente.
Vragen uit de zaal:
Is er een verpleegkundige en een activiteiten begeleidster voorzien bij het
ontmoetingscentrum? Indien nodig zal deze deskundigheid worden ingezet.

4. Jaarrekening 2016
Deze is slecht te lezen en erg klein. Hij wordt toegelicht door Frank Vermeulen (
kascommissie samen met Bob vd Wal). Erik was bij de kascontrole bij Mariol ook aanwezig.

De jaarrekening is goedgekeurd.
Uitleg over het grote bedrag dat er staat. Dit is voor de Pilot en is geen subsidie voor Zorg om
Zorg. Dit verhaal doet ten onrechte de ronde. Na dit jaar is de Pilot afgelopen.
Ons verlies van vorig jaar is nu goed weggewerkt.
Volgende keer zullen we een samenvatting die wel goed te lezen is in een PowerPoint
presentatie maken. Dit lettertype blijkt wel erg klein.
Kascommissie volgend jaar: Winny de Graaf en Bob vd Wal.
5. Rooster van Aftreden
o
o
o

Erik De Laet treedt af als voorzitter, maar stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere
kandidaten. Erik wordt herkozen met algemene stemmen en applaus.
Birgitte Opheij is afgetreden als bestuurslid. Wij stellen een nieuw bestuurslid voor:
Monique Mattheussens. Zij wordt ook gekozen met algemene stemmen en applaus.
Mariol Wildeman gaat stoppen als penningmeester. Ze blijft wel in het bestuur.
Hopelijk kunnen we bij de volgende ledenvergadering een nieuwe penningmeester
voorstellen.

Pauze
Ludo Hoendervangers introduceert de muziek. Maxim van de fanfare met schuiftrombone.
6. “Blijven bewegen”. Inleiding door Jan Janssen
Met dank aan Adri Gelten die het contact legde.
Jan Janssen maakte ons vanuit zijn eigen leven duidelijk hoe belangrijk bewegen was voor
hemzelf en dus ook voor ons om gezond te blijven. Het heeft zijn leven gered doordat zijn
conditie door bewegen zo goed was. Hij kanker heeft kunnen overwinnen.
Hij verlootte een boek over zijn leven door een quizvraag te stellen.
7. Toelichting op de actie: ‘Blijf in beweging actie”.
Doel:
1.Testen van SocialCare applicatie
2.Ontdekken welk effect het gebruik van de FitBit applicatie heeft op:
- Persoonlijke functioneren
- Sociale contacten
Wat gaan we doen?
Periode mei t/m augustus 2017
Samen elkaar stimuleren om meer te bewegen
- Deelnemersbijeenkomsten
- Ontmoeting via Social Care applicatie
Voorbereiding in mei:
- groepen samenstellen
- systeem afstemmen op tablet
- introductie Fitbit en SocialCare applicatie
Aantal bijeenkomsten afhankelijk van behoeften
Bij aanvang 1 x in de 14 dagen

4 categorieën: wandelen, fietsen, bewegen met hulpmiddelen en afvallen. Plaats voor 16
deelnemers. Mei t/m augustus
Wie heeft interesse? apparatuur wordt in bruikleen ter beschikking gesteld door Nationaal
Ouderenfonds
Aanmelden: Vanavond bij Ans De Laet of voor 1 mei via mail info@zcputte.nl of telefonisch
via 06 20 25 55 29
8. Rondvraag:
Geen
9. Sluiting
Erik De laet sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inzet voor e zorgcoöperatie en
aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering. Tot slot luisteren naar muziek van Ralph
Adriaansen met vibrafoon en Lilian met bugel.

Verslag gemaakt door Thea Cleiren

