Verslag ledenvergadering in MFC DE Biezen op 25-08-2020.

1. Welkom door Erik.
 Welkom aan iedereen in een bijzondere tijd. Afstand houden en mondkapjes
dragen. Het blijft een onwennige situatie, maar vriendelijk verzoek van de
beheerder om de 1 ½ meter te respecteren, te blijven zitten en stoelen niet te
verplaatsen. Voorkomen moet worden dat bij onverwacht bezoek van een
BOA de beheerder van d Biezen een boete krijgt, omdat wij ons niet houden
aan de coronamaatregelen.
 Vanwege het 5 jarig bestaan van de zorgcoöperatie krijgt iedereen op het
eind van de avond een drankje aangeboden. Op de tafels liggen briefjes
waarop een bestelling kan worden gedaan. Per tafel worden de drankjes
uitgeserveerd.
 Van het totaal van 305 leden hebben voor dit overleg 85 leden zich afgemeld.
 Het aantal uitgevoerde klussen is met 25% gedaald tot 20. Er hebben 28
huisbezoeken plaatsgevonden. De vervoersbehoefte blijft erg groot met 115
uitgevoerde ritten. In verband met Corona hebben 14 chauffeurs aangegeven
voorlopig te stoppen. Een 7-tal chauffeurs gaat door.
2. Verslag ledenvergadering van 10 april 2019.
Een typefoutje werd opgemerkt op pagina 2. Een moet zijn geen. Verder geen vragen
of opmerkingen. De inhoud van het verslag wordt vastgesteld.
3. Speerpunten 2019:
Erik verwoordt kort de speerpunten van het kalenderjaar 2019
 Jong en oud verbinden en in ledenbestand opnemen: Helaas nog geen
concrete resultaten geboekt. Blijft aandachtspunt voor de toekomst.
 Project ouderen en voeding opstarten met De Bunt en TWB: Project is
stopgezet omdat het initiatief niet werd ondersteund door de gemeente
Woensdrecht.
 PSB door ontwikkelen en uitrollen: Via Facebook ongeveer 1500 vrienden die
worden geïnformeerd over de vorderingen. Platform ontwikkelt zich
langzaam verder. Team PSB is nog steeds op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Belangstelling is minimaal.
 Jaarlijkse zomeractie organiseren: Wederom een succesvol programma
samengesteld en uitgevoerd.






Het vervullen van een droomwensen: Nog steeds wordt in de begroting een
bedrag van ongeveer € 3500,- gereserveerd voor wensdromen. In 2019 is 1
wensdroom gerealiseerd
Ontwikkelen van een nieuw leef-woon-zorgconcept: Project loopt langzaam
verder. Op dit moment nog weinig concrete resultaten.
Zoeken naar voorzitter en penningmeester: Nog niet gelukt om een
penningmeester en voorzitter te vinden.

4. Leef-woon-zorgproject door Ludo toegelicht.
Ludo legt uit waarom hij stopt in het bestuur. Sinds vorig jaar heeft hij een blindengeleide hond en daarmee moet hij echt werken. Dit kost hem veel tijd. Daardoor kan
hij niet meer de tijd vrijmaken die nodig is om zijn werk voor Zorg om Zorg goed te
doen. Ludo zat ook in de Stuurgroep als voorzitter en die taak heeft Fer de Bruin
gelukkig overgenomen. Helaas kreeg Ludo dit weekend het bericht van Fer dat hij
met alles moet stoppen door familie omstandigheden. Onduidelijk is nu hoe de
stuurgroep verder kan gaan. Dit is onderwerp van gesprek in de volgende
bestuursvergadering.
Toen in 2013 leek dat alle zorg in Putte zou instorten en ook De Beukenhof zou
sluiten, zijn we erover gaan denken wat Putte nodig heeft. Gelukkig is de Beukenhof
nog steeds open. Het is en was spannend wat er gaat gebeuren met de zorg in Putte.
De gemeente wil in elke kern een coördinator. Aanvankelijk zou dat een betaalde
kracht worden. Nu wil de gemeente met vrijwilligers gaan werken. Op dit moment is
nog onduidelijk hoe één en ander zal worden geconcretiseerd.

5. Dank aan de coördinatoren van de klussendienst:
Peter bedankt namens het bestuur en zeker ook namens alle leden die gebruik
maken van de diensten van ZoZ Gerda, Riet, Nicole, Ans en Frank voor hun inzet het
afgelopen jaar. Het blijft bijzonder dat vrijwilligers 24/7 beschikbaar blijven om
mensen in het dorp te helpen daar waar nodig.
In het bijzonder wordt stilgestaan bij het vertrek van Ans. Ans is verhuisd naar
Oosterhout en is gestopt als coördinator. Nicole is gestopt vanwege haar werk. Beide
zijn in de bloemetjes gezet.
6. Vaststellen jaarrekening 2019.
De penningmeester heeft een tekort van € 450,00 op de exploitatie. Het tekort is
ontstaan door minder inkomsten uit lidmaatschap, meer uitgegeven aan
kantoorbenodigdheden en meer kosten bij de zomeractie.
Wel meer giften en sponsering dan begroot.
Het tekort zal worden aangevuld uit de reserves.

7. Decharge bestuur
Van de kascommissie is niemand aanwezig. Marianne Hoogstede en Wim Noorddijk
zijn door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid om de vergadering bij
te wonen. Niettemin hartelijk dank aan beiden voor het geleverde werk.
Het bestuur heeft aan de kascommissie gevraagd wat hun indruk van de
boekhouding is en of de ledenvergadering het bestuur decharge kan verlenen?
Een samenvatting
amenvatting en schriftelijke reactie van de kascommissie heeft iedereen kunnen
lezen op de website of de documenten kunnen opvragen bij het secretariaat.
De kascommissie was zeer tevreden en vond de opzet van de financiële boekhouding
er zeer professioneel uitzien
uitzien.
Erik bedankt Mariol en Nicole voor hun inzet als penningmeester.
Door dee ledenvergadering wordt de jaarrekening 2020 vastgesteld en
e goedgekeurd.
De ledenvergadering ver
verstrekt het bestuur en de penningmeester décharge van het
in het afgelopen boekjaar 2019 gevoerde beleid.
Corrie van Trijen stelt zich kandidaat voor de kascommissie 2020. Wim Noorddijk
wordt gevraagd of hij voor een tweede termijn beschikbaar is.
8. Begroting 2020

Door Marion werd onderstaande begroting voor 2020 gepresenteerd en toegelicht.

De ledenvergadering keurt de begroting goed.

9. Rooster van aftreden.
Erik geeft een toelichting op het rooster van aftreden. Mariol en Erik treden af
uiterlijk op 31-12-2020 en stellen zich niet herkiesbaar.
Ludo had in april al willen aftreden, maar door de coronacrisis is het eind augustus
geworden. Ludo bedankt Erik en Mariol dat ze nog tot eind dit jaar verder willen
gaan
Concreet zijn er dus 3 vacatures en blijven er op 31 december aanstaande twee
bestuursleden over: Peter en Monique. Peter geeft ook aan in april 2021 zich niet
herkiesbaar te zullen stellen.
Het huidige bestuur vindt het doorgaan na 31 december met een incompleet
(dagelijks)bestuur onverantwoord en is van mening dat nagedacht moet worden hoe
verder wanneer er geen nieuwe bestuursleden aantreden.
De vergadering is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om continuïteit
van Zorg om Zorg te waarborgen. Het kan niet zo zijn, is de opmerking van
verschillende leden, dat Zorg om Zorg moet stoppen, omdat er geen bestuur is.
Erik geeft aan dat wanneer er geen compleet bestuur kan worden geformeerd een
ontbindingsprocedure zal moeten worden ingezet. Eventueel kunnen de activiteiten
worden ondergebracht bij andere organisaties.
Aan de vergadering wordt nogmaals een oproep gedaan om bestuurslid te worden.
Frank Vermeulen is bereid de functie van Ludo over te nemen.
Ton en Cora willen samen wel het penningmeesterschap op zich nemen
Ton, Cora en Frank geven aan een oriënterend gesprek te willen met het bestuur
over wederzijdse verwachtingen. Afgesproken wordt dat op korte termijn een
gesprek wordt gepland.

10. Vervolgstappen:
 Namens het bestuur voert Peter een oriënterend gesprek met Ton, Cora en
Frank over wederzijdse verwachtingen voor eventuele toetreding in het
bestuur.
 Via de bode wordt een werving voor nieuwe bestuursleden gestart. Tevens
worden posters gemaakt en in het dorp opgehangen.
 Het bestuur houdt er rekening mee dat er geen bestuursleden kunnen
worden gevonden en gaat alvast de ontbinding technisch voorbereiden
conform de richtlijnen in de statuten. De vergadering stemt hiermee in.
 Wanneer tot ontbinding moet worden overgegaan zal er alles aan worden
gedaan om de activiteiten van Zorg om Zorg onder te brengen bij een andere
organisatie. Dit ook conform de uitslag van de enquête. Hiervoor wil het
bestuur een onafhankelijke commissie aanstellen.
Het bestuur heeft hiervoor alvast de volgende personen gepolst:
o Angelique Koevoets, bestuurder bij de Zuidwester.



o Ger de Heer, tot 1 november lid van de adviesraad WMO
Woensdrecht
o Frank Vermeulen, coördinator van ZoZ.
De vergadering gaat akkoord dat het bestuur een opdracht formuleert en ter
goedkeuring inbrengt in de volgende ledenvergadering.
Op 17/11 en/of 9/12 zal een extra vergadering worden gepland. Het bestuur
zal dan formeel aan de ledenvergadering een mandaat vragen om de
ontbinding van Zorgcoöperatie Putte U.A. juridisch en financieel af te kunnen
ronden.

11. Bespreking enquête.
Iedereen heeft de uitslag tevoren kunnen bekijken via onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAC31JtRURVBIWFRGSzFV
VkhEQllVTE9SRU1QMTFXSC4u&AnalyzerToken=urXPRFW6V5rEa9XilEPb02WthUb7bRp2

Doel van Zorg om Zorg was 3 ledig:
- de klussendienst
- het ontmoetingscentrum
- het leef-woon-zorgproject
De klussendienst heeft veel hulp geboden. Nu is het wat minder, waarschijnlijk
doordat veel mensen elkaar zo weten te vinden. Er is nog steeds behoefte aan
vervoer en vaak ook verder weg naar ziekenhuizen.
Het ontmoetingscentrum is een zelfstandige stichting geworden en geborgd voor de
eerste 4 jaar. Dankzij de gemeente. Nu 5 dagen per week open.
Het Leef-woon-zorgconcept is een lopend proces en heeft op dit moment nog weinig
resultaten opgeleverd.

Den Teun komt op. Gezellig en veel gelachen.

