Putte, 30 oktober 2020

Voorstel tot opheffen van Zorgcoöperatie Putte U.A.
Geachte leden,
In de ledenvergadering van 25 augustus jl. is het rooster van aftreden besproken en
vastgesteld dat per 31 december 2020 penningmeester en voorzitter aftreden en zich niet
meer herkiesbaar stellen. Het huidige bestuur heeft in de vergadering van 25 augustus jl.
het standpunt medegedeeld dat zonder voltallig dagelijks bestuur het onverantwoord is om
een zorgcoöperatie met 300 leden in stand te houden .
Aan de leden is tijdens deze vergadering een dringende oproep gedaan om mee te zoeken
naar nieuwe bestuursleden om de toekomst van de zorgcoöperatie veilig te stellen. Tevens
werd afgesproken dat door het huidige bestuur er alles aan zal worden gedaan om vóór 1
november 2020 alsnog nieuwe bestuursleden te vinden. Enkele aanwezige leden hebben
zich tijdens de ledenvergadering beschikbaar gesteld voor een oriënterend gesprek over een
eventuele kandidaatstelling voor bestuurslid.
De volgende acties hebben de afgelopen weken plaatsgevonden:








Zoals afgesproken in de ledenvergadering van 25 augustus jl. hebben gesprekken
plaatsgevonden met de potentiële kandidaten, die zich tijdens deze bijeenkomst
hadden gemeld. Deze gesprekken hebben geleid tot een kandidaat penningmeester
en een kandidaat bestuurslid, mits een nieuwe voorzitter wordt benoemd.
Door het bestuur zijn vervolgens nog drie bewoners in Putte benaderd om zich
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
In september jl heeft het bestuur een artikel doen verschijnen in de Bode over de
behoefte aan nieuwe bestuursleden. Het belang van behoud van de zorgcoöperatie
en de oproep om nieuwe bestuursleden werd in dit artikel ondersteund door huisarts
Blondelle. Deze oproep heeft geen reactie opgeleverd.
Tevens heeft het bestuur in het dorp een tiental posters opgehangen, waarin een
oproep voor nieuwe bestuursleden nogmaals kenbaar werd gemaakt.
Ter voorbereiding op het continueren van de activiteiten heeft het dagelijks bestuur
een gesprek gevoerd met de coördinatoren van de klusdienst en hun wensen en
mogelijkheden geïnventariseerd. Zij zijn van mening dat een organisatievorm moet
kunnen worden gevonden zodat de klusdienst kan blijven bestaan.

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 14 oktober jl. besloten om voorlopig alle
externe overleggen te stoppen en te focussen op het vinden van een duurzame oplossing
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voor de klusdienst van Zorg om Zorg. Dit in aansluiting aan de wens van de ledenvergadering
en de uitdrukkelijke wens van de coördinatoren.
Helaas hebben bovenstaande acties dus niet geleid tot het kunnen voordragen van een
nieuwe voorzitter. Om Zorg om Zorg draaiende te houden is een voltallig bestuur vereist.
Zonder voltallig bestuur is de enige optie het opheffen van de zorgcoöperatie per 31
december 2020 volgens het bestuursbesluit van 14 oktober 2020.
Op 17 november 2020 zal in een algemene vergadering een besluit worden genomen over
het opheffen van Zorgcoöperatie Putte U.A.
Ter voorbereiding voor deze ledenvergadering treft u hierbij een aantal beslispunten aan:
1. Op initiatief van het bestuur per 31 december 2020 tot opheffen over te gaan van
Zorgcoöperatie Putte U.A.
(Na opheffen van de coöperatie worden één of meerdere vereffenaars aangesteld voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
coöperatie uitgaan, zal aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.)

2. Voor de financiële eindafrekening van Zorgcoöperatie Putte U.A. volgens de bepaling
in de statuten een kascommissie aan te stellen.
3. Het bestuur op basis van de, door de kascommissie vastgestelde, jaarrekening acquit
en decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 2020 .
4. Een nieuwe commissie mandaat te geven om een duurzame oplossing te zoeken voor
het continueren van de activiteiten van Zorg om Zorg en een bestemming te bepalen
voor het batig saldo van Zorgcoöperatie Putte U.A overeenkomstig de doelstelling
van Zorg om Zorg. De opdracht aan de commissie volgt zo spoedig mogelijk.
5. Na afloop van de vereffening de boeken en bescheiden van de
Zorgcoöperatie Putte U.A gedurende een periode van zeven jaar bewaard zullen
worden door Monique Mattheussens.
Uiteraard komt bovenstaand voorgenomen besluit te vervallen, wanneer uiterlijk 10 dagen
voor de ledenvergadering van 17 november alsnog een kandidaat voorzitter wordt
gevonden.
Ondertussen vinden oriënterende gesprekken plaats met het dorpsplatform en KBO Putte
om alsnog een oplossing te vinden voor het continueren van de activiteiten van Zorg om
Zorg in een aangepaste organisatievorm.
Met vriendelijke groet,
Erik De Laet, voorzitter
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