Nieuwsbrief 32
September 2020

Fotos : Ton Langenberg, flitsvrijwilligersdag 2020; lees verslag pagina 2

Toekomst Zorg om Zorg onzeker
Laatste oproep aan alle leden! We hebben nieuwe menskracht nodig om de toekomst
van de zorgcoöperatie te kunnen garanderen. Om Zorg om Zorg draaiende te houden,
is er een voltallig bestuur nodig. Zonder voltallig dagelijks bestuur lijkt opheffen de
enige optie. Dit standpunt is besproken in de ledenvergadering van 25 augustus jl.
Stefaan Blondelle, huisarts denkt dat het opheffen van de zorgcoöperatie mensen erg
bedroefd zal maken. ”Door Zorg om Zorg en het telefoonnummer 606060 is er een
soort saamhorigheidsgevoel in het dorp ontstaan. Er is een gevoel dat er altijd wel aan
een oplossing gewerkt wordt als we deze binnen de reguliere zorg niet kunnen
bieden. Het is een zalig gevoel als er naar je geluisterd wordt en je er niet alleen voor
staat. Voor ons is de zorgcoöperatie ook de perfecte aanvulling op de praktijkvoering.
Mensen die anders tussen wal en schip belanden, kunnen zo toch geholpen worden.
Het zou dan ook erg jammer zijn als de coöperatie opgeheven zou worden”, aldus
Blondelle.
Vanuit het belang voor alle ouderen in het dorp roept het huidige bestuur dan ook de
leden nogmaals op om mee te zoeken in hun familie en vriendenkring naar dertigers,
veertigers en of vijftigers. Deze leeftijdscategorie heeft ouders in de doelgroep van
Zorg om Zorg. Natuurlijk hebben veel mensen het druk met werk en hun gezin, maar
we hopen dat mensen ook willen kijken naar wat hun ouders nodig hebben, nu, maar
ook straks in de toekomst. Doe mee aan de zoekactie voor nieuwe bestuursleden!

Resultaat enquête toekomst Zorg om Zorg
Over de toekomst van Zorg om Zorg heeft het bestuur een enquête gehouden onder
de leden. De enquête is ingevuld door 126 leden en gaf het volgende beeld:
 39 leden geven de voorkeur aan het behouden en handhaven van de huidige
opzet en organisatie van Zorg om Zorg, voornamelijk gericht op ouderen.
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 15 leden vinden dat er meer zou moeten gebeuren door uitbreiding van de
hulpverlening door Zorg om Zorg aan alle zwakkeren in het dorp.
 62 deelnemers aan de enquête vinden dat door meer samenwerking met
andere organisaties in het dorp de toekomst van informele zorg beter kan
worden gegarandeerd.
 10 deelnemers geven aan dat Zorg om Zorg kan worden afgebouwd en
activiteiten kunnen worden overdragen aan professionele organisaties.
De oproep in de enquête voor nieuwe bestuursleden heeft geen resultaat opgeleverd.
Voor informatie over de volledige uitslag van de enquête verwijzen we u naar
bijgevoegde link: link. De uitslag van de enquête kan ook worden opgevraagd bij het
secretariaat van Zorg om Zorg: secretariaat@zcputte.nl of telefoon: 06 51 42 82 56.

Afspraken
Op 25 augustus jl. heeft er een ledenvergadering plaatsgevonden. Een belangrijk
onderdeel van het overleg was het rooster van aftreden en de benoeming van nieuwe
bestuursleden. Zoals reeds meerdere keren is medegedeeld staan de functies van
penningmeester en voorzitter vacant. Per 31 december aanstaande stoppen zowel de
huidige voorzitter als de penningmeester. In de ledenvergadering zijn de volgende
afspraken gemaakt:
 Alles wordt in het werk gesteld om voor 1 november alsnog bestuursleden te
vinden.
 Wanneer op 17 november 2020 geen voltallig bestuur kan worden aangesteld
zal een ontbindingsprocedure van de zorgcoöperatie worden opgestart.
 Op 17 november aanstaande wordt een extra ledenvergadering gehouden.

Flitsvrijwilligersdag gewoon gezellig
Na een mooie fietstocht door het Woensdrechtse landschap, uitgezet door Rudi van
Oirschot, met tussenstop in de tuinen van de Broeders van Huijbergen, werden we
omstreeks 12.10 uur gastvrij ontvangen bij Non Plus Ultra door Kees Palinckx. Na een
heerlijke lunch vertrokken we rond de klok van 13.30 uur voor een bezoek aan het
“Museum Wings over Woensdrecht”. Voor velen een onbekend adres in de gemeente
Woensdrecht, maar zeker een bezoek waard. Wist u dat in de regio West-Brabant al
heel vroeg activiteiten op het gebied van luchtvaart zijn ontstaan? Dat deze
naderhand zijn overgaan in Fokker? Kortom, een stukje geschiedenis dat vol passie
werd verteld door Sjaak van Loon en zijn team vrijwilligers. Na een hapje en een
drankje bij restaurant De Blauwe Pauw keerde iedereen rond de klok van 17.00 uur
voldaan huiswaarts. Met dank aan Ton voor het verzorgen van de “bezemwagen”.
Agenda 2020
Extra ledenvergadering
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