Verslag van de ledenvergadering van 14 november 2016

1. Voorzitter Erik De Laet opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
2. Mededelingen:
 Doelgroep van Zorg om Zorg werd nogmaals samengevat.
 Waardering voor de coördinatoren van het telefoonteam werd uitgesproken.
 We streven naar 250 huishoudens als lid. Nu: 202 huishoudens: 93
eenpersoons- en 109 meerpersoons- huishoudens.
 Inzet flitsvrijwilligers: eenmalige hulpvragen. BWI zorgt voor vrijwilligers voor
hulp voor langere tijd.
 Eddy Quirijns heeft de beelden voor de video samengevoegd voor de
terugblik. Bekeken wordt of de beelden geplaatst kunnen worden op de
website.
 606060: is NIET van de zorgcoöperatie. Hierover schijnen misverstanden te
bestaan. Het is een pilot van de gemeente Woensdrecht, Zorg om Zorg, BWI,
WMO, Huisartsen en TWB.
3. Terugblik op het jaar 2016:
 Overzicht van de voorbije activiteiten aan de hand van de foto’s werden
toegelicht.
 Peter Nuijten geeft een kort verslag van het bezoek aan koning en koningin.
Zij kregen een tip van de koningin: vraag subsidie aan bij het Oranjefonds.
 Zorg om Zorg was ook bij Hollandse Zaken op tv. (zie onze website met link)
 De ledenlijst van KBO en Zorg om Zorg zijn vergeleken. De helft van de leden
van Zorg om Zorg is geen lid van KBO.
 Convenant met KBO. Brief aan de gemeente om te onderzoeken of het
gebouwtje van de naschoolse opvang en peuterspeelzaal bruikbaar is om door
ons gebruikt te worden. Anders zou het afgebroken worden.
 Wat gaat goed? Opmerkingen:
 Het laten ontstaan van onderlinge contacten.
 Snelle hulp. Haal en breng service goed. Ook via 606060.







De flitsvrijwilligers werken goed. De vrijblijvendheid wordt op prijs
gesteld. Je MAG iets doen en je MAG hulp vragen.
Klusjesdienst. De coördinatoren (met zijn tweeën) komen kijken welke
klus het betreft en leggen de gang van zaken uit.
Betere naamsbekendheid en duidelijker maken hoe het zit met de
kosten en de organisatie. Imago! Infopakket maken, dat eventueel aan
nieuwkomers ( o.a.) Belgen uitgereikt kan worden door de gemeente.
Aandacht voor de continuïteit.

PAUZE.
4. Nadat de enquêteformulieren zijn uitgedeeld en toegelicht.
De enquêteformulieren zijn ingevuld en opgehaald. De uitslag komt in de volgende
nieuwsbrief en op de website.
5. Toelichting van de werkgroepen:
Werkgroep 1: Ontmoetingscentrum door Winny van de Graaf
Ons doel: jong en oud bij elkaar brengen. We gebruiken de 2 kleine zaaltjes. Eigenlijk
te klein en we moeten alles steeds in de aanvankelijke staat terug brengen. Eigen
ruimte is nodig.
Sinds september is er in het ontmoetingscentrum het reparatiecafé op
woensdagmiddag. Kinderinstuif op woensdagmiddag is een groot succes. Tussen de 8
en 10 kinderen. Vrije inloop op dinsdagochtend vanaf 10:00.
Er wordt ook op dinsdag les gegeven aan anderstalige statushouders.
Werkgroep 2: De klussendienst functioneert goed. De coördinatoren komen elke 2
weken samen.
Werkgroep 3.3: Voorziening voor mensen met intensieve zorgbehoefte door Ludo
Hoendervangers.
De werkgroep wordt gevormd door Rinus Bogers, Adri Gelten, Ludo Hoendervangers,
Rudi van Oirschot en Winny van de Graaf. Blijven wonen in eigen dorp, ook als de
Beukenhof verdwijnt. Wat is realistisch? Plan “Putopia” is met een aantal
deskundigen opgesteld. Omdat het bestuur dit plan te ambitieus vindt, heeft de
werkgroep opdracht gekregen om te onderzoeken of een voorziening voor 8 tot 12
mensen met een intensieve zorgbehoefte in Putte te realiseren is. Dit moet altijd
gebeuren samen met een professionele instelling, bijv. Tante Louise. De werkgroep
gaat dit onderzoeken en heeft een bedrag van € 1000,00 hiervoor gereserveerd. Het
moet goed weggezet worden.

Werkgroep 3.1:

Langer zelfstandig wonen door Henk van de Brug

De werkgroep gaat woonscans uitvoeren. Vaak kan men met eenvoudige
aanpassingen langer in de eigen woning verblijven. Er zijn al 2 woningen bekeken om
ervaring op te doen. We hebben hiervoor subsidie van de gemeente ontvangen..
Werkgroep 3.2:

Dagopvang door Erik De Laet

Dagopvang in ons eigen dorp is belangrijk om ons dorp levensloopbestendig te
maken. We zijn in gesprek met de gemeente om dagopvang te realiseren voor
mensen met WMO-indicatie, langdurig werklozen en opvang statushouders.
6. Gift:
Iemand die anoniem wil blijven heeft een bedrag van € 4000,- geschonken voor het
vervullen van “Droomwensen”. We zoeken bij voorkeur jonge mensen om mee te
denken om de kaders waaraan zo’n wens moet voldoen te bepalen.
7. Winteractie:
Blad ruimen, sneeuw ruimen e.d.. Wie wil hiermee helpen? Hiervoor hbben zich
gelijk opgegeven Ger, Wim, Henk, Piet K., Eddy Quirijnen, Frank Vermeulen.
8. Verzekering:
Er zijn deskundigen geraadpleegd. Via de gemeente zijn de vrijwilligers voldoende
verzekerd. Het is wel een secundaire verzekering. Dus: eerst de eigen verzekering,
daarna de collectieve.
9. Begroting: Toelichting door Mariol Wildeman
Het streven is volgend jaar 250 huishoudens als lid te hebben. Naast de contributie
rekenen we nog op giften en sponsering. De begroting voor 2017 werd getoond,
maar komt niet op de website. Iedereen die hem wil inzien mag langskomen bij het
bestuur.
10. Rondvraag:
 Droomwens. Wie heeft een idee en wil meedenken? Meld je aan bij het
bestuur.
 Kan de nieuwsbrief ook op de website? Ja, wordt gerealiseerd.
 Kan de website iets anders worden ingericht zodat we wat makkelijker iets
kunt terugvinden. In 2017 komt er een aangepaste website.

 Weet Zorg om Zorg hoeveel eenzame mensen er in Putte zijn? Cijfers zijn via
GGD op te vragen. Term misschien beter niet meer gebruiken. Dit etiket
willen mensen niet.
 Wat is de stand van zaken m.b.t. SocialCare. Dit loopt nog. Er is nu hardware
voorgesteld. Er zijn meerdere landen bij betrokken
11. Consumpties:
Vanavond krijgt iedereen nog een consumptiebon voor na afloop. Volgende keer
enkel koffie en/of thee tijdens de vergadering. Dan de consumptie nadien zelf
betalen. Reden: In verhouding gaat teveel contributie naar cateringkosten. Voor de
bijeenkomsten met de flitsvrijwilligers wordt wel geld gereserveerd voor
consumpties en voor koffie en thee in de vergaderingen / bijeenkomsten.
Thea: maandag 21 november 2016

