Verslag van de ledenvergadering op 13-11-2017 in De Biezen.



Aanwezig: 48 leden
Afwezig: 14 afmeldingen

1. Welkom en mededelingen.
 Erik de Laet heet iedereen welkom
 Op 25 augustus 2018 wordt opnieuw een flitsvrijwilligersdag georganiseerd.
Mogelijk naar het “Kotje” in Kalmthout.
 Volgende ledenvergadering zal worden gehouden op 11 april 2018
 De agenda wordt toegelicht en vastgesteld.
2. Verslag ledenvergadering van 14 april 2017
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de notulist Thea.
3. Korte terugblik op de activiteiten van 2017
 Leden aantal: 223 gezinnen. 336 leden.
 Ontwikkeling “kleinschalig wonen” door Ludo. Waar is werkgroep 3 mee
bezig? Met veel organisaties zijn er gesprekken gevoerd o.a. met Tante
Louise, die al werkzaam is in het dorp. Er liggen veel lijntjes uit. Dit proces
vraagt veel tijd. We hopen in januari wat concreter te zijn.
 Project “Social Care” door Peter. Hier zijn we door het Ouderenfonds in
terecht gekomen. Dit project stopt per 1 januari 2018. We deden ervaring op
met het digitale platform w.b. suiker meten, bloeddruk meten, fitbit (
beweging en slaappatronen )e.d. Een probleem bleek het functioneren van
sommige apparaten te zijn. Vaak Amerikaans met bijv. geen goede
handleiding in het Nederlands. Met het digitale platform zijn wel veel
mogelijkheden. In 2018 willen we verder met de doorontwikkeling van het
digitale platform.
 Pilot door Ludo. De aftrap was op 26-01-2016. Hoe kunnen we sneller aan
hulp komen? Door korte lijnen naar bijv. de dorpscoördinatoren. Zowel Henk
van de Brug als vrijwilliger en Willemien Salomons als betaalde kracht
bezitten veel kennis en het was goed dat we hierop als dorp konden
terugvallen. Per 1 nov. is dit project als pilot gestopt. De hulplijn 606060 blijft
open. Vanaf 1 november is de hulplijn 606060 gekoppeld aan de integrale









toegang van de gemeente Woensdrecht voor vragen over welzijn, wonen en
zorg. 80% van alle meldingen in Putte kwam gedurende de pilot via dit
nummer binnen. Evaluatie van de pilot zal plaatsvinden in november en
december aanstaande.
Stand van zaken “Droomwens”door Peter. Dit project heeft vertraging
opgelopen. We hebben € 4.000,00. Er zijn criteria opgesteld en doelgroepen
bepaald n.a. van de enquête.
Zomeractie 2017 door Erik. Ongeveer 30 verschillende deelnemers hebben
deelgenomen aan de 6 uitstapjes. De doelgroep is eigenlijk de eenzame
oudere, maar het is toch moeilijk om die te bereiken. Meestal zijn de
deelnemers actieve ouderen. De afsluiting van de zomeractie was met het
poppenspel: “de kliederende kladder”, samen met de KBO. Dank aan allen die
het mogelijk hebben gemaakt. We proberen een herhaling tegen betaling op
21-04-2018 mogelijk te maken.
Communicatie, toelichting door Monique. In 2017 was het plan om de
website te vernieuwen, een nieuwe folder te ontwikkelen. Dit is door alle
activiteiten met de pilot “Zelf doen, Samen doen, Laten doen” niet gelukt. Het
bestuur denkt na over een nieuwe communicatiestrategie zodat we in de
toekomst ook een jongere leeftijdscategorie kunnen betrekken bij de
activiteiten van Zorg om Zorg.
Extra dank aan de Zorgtoppers: Winny, Corrie, Corrie, Ans en Nicole. Zij
maken afgelopen maanden het verschil en zorgen steeds dat de problemen
die via ZoZ binnen komen goed worden opgelost.

4. Stand van zaken “ontmoetingscentrum ”
Woord van dank aan de leden van werkgroep 1. Er lopen gesprekken met wethouder
Lars van der Beek over uitbreiding van MFC De Biezen en gesprekken over een
tijdelijke locatie voor het participatie café “De Bunt “. De huidige ruimte is niet
geschikt. We willen een voorziening ontwikkelen waar mensen 7 dagen per week
binnen kunnen lopen. Het schooltje is niet geschikt: te duur in exploitatie. Het idee is
nu een pukkel aan De Biezen aanbouwen van circa 100m2. Hiervoor is een nieuwe
stichting in oprichting De stichting krijgt de naam: “Participatiecafé De Bunt”.
Dagelijks bestuur zal bestaan uit: Adri Buijs, Rudi van Oirschot en Loet Vreeken.
Namens ZoZ is Adri Gelten bestuurslid van deze stichting.
5. Vaststellen van het huishoudelijke reglement door Peter.
Vastgesteld op de ledenvergadering van 11 april 2016. De wijziging is nu noodzakelijk
vanwege de inzet van niet-flitsers maar ook o.a. stagiaires, studenten, externe
krachten. De wijzigingen worden door de vergadering vastgesteld.

6. Begroting 2018.
 De zomeractie moet zichzelf bedruipen, evenals de poppenkast en de
tabletcursussen. Hiervoor doen we mee aan de clubactie van de Rabobank en
hebben we de verkoop van de kalenders.
 Er wordt een overzicht gegeven van de organisatiekosten ( verhoging van de
bankkosten van € 40,00 naar € 190,00 ) , van de kosten van de bijeenkomsten
( huur van de ruimtes, werkbezoeken en onkosten werkbezoeken.)
 De post ledenwerving wordt begroot op € 1000,00.
 Tabletbegeleiding door 7 buddy’s om ouderen te helpen voor de cursus en de
dagelijkse praktijk. Hier is € 650, 00 voor begroot en staat de ZoZ borg voor,
maar met het doel het geld terug te krijgen.
 Inkomsten overzicht:
o contributie € 3500,00
o giften: € 300,00, kalender ( de eerst 100 nostalgische kalenders zijn al
uitverkocht)
o Rabobank actie € 650,00 (prognose)
o Cursusgeld € 650,00
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018.
7. “Help ik weet mijn inlogcode en wachtwoord niet meer” door Ed Verzijl.
 Kort filmpje van Onno Innemee als ludieke inleiding.
 Enkele praktische tips:
o Wachtwoorden geadviseerd van 13 – 20 karakters. Letters, hoofdletters
en cijfers.
o Zeker voor financiële zaken en identiteit is het gebruik van veilige
wachtwoorden van groot belang. Je kunt ook wachtzinnen gebruiken om
ze te onthouden. Geen spreekwoorden! Gebruik een vast deel en een
variabel deel.
o Firefox en Safari van Apple zijn behoorlijk veilige browsers.
o Je hebt ook wachtwoordmanagers en datakluizen.
Zie voor meer informatie over dit onderwerp op de website van Zorg om Zorg onder
de rubriek: Nieuws: ZoZ Wachtwoordtips
8. Rondvraag.
 Mariol Wildeman vraagt aandacht voor de vacature van penningmeester.
Afgesproken wordt dat eventuele kandidaten worden doorgegeven aan het
secretariaat.
 Enkele deelnemers geven aan de avond als zeer zinvol te hebben ervaren.
Verslag gemaakt door Thea op 12-04-2017

