Verslag ledenvergadering Zorg om Zorg op woensdag 10 april 2019 in De
Biezen.
1. Welkom door voorzitter Erik de Laet. Een bijzonder welkom aan de gasten van dansschool
Jordans uit Bergen op zoom. Gedurende de avond wordt regelmatig jukeboxmuziek opgezet
en daarbij wordt gedanst door onze gasten. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te dansen.
2. Mededelingen:
 Ongeveer 100 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering
 Ludo vertelt over zijn juke
juke-box
box Seeburg AY 160 uit 1961. Een van de eerste modellen
met stereo, begin jaren 90 gereviseerd door een oom. Nu pas weer volledig hersteld.
Dank aan de helpers: Ton Langenberg en Erik De Laet
 Om deel te kunnen nemen aan de clubkas actie van de Rabobank: is het niet
voldoende om een rekening te hebben, maar moet je ook gratis lid worden. Hier
komt nog informatie over in de nieuwsbrief.
 Zomeractie: de chauffeurs die willen en kunnen rijden gelieve zich vandaag te
melden bij Thea.
 Op 25 mei is er een werkconferentie van het project leef, woon, zorgconcept.
 Afsluiting van de zomeractiviteiten KBO/ZoZ op 25 augustus.
 Op 12 november is onze volgende ledenbijeenkomst. De inhoud van de bijeenkomst
zal themagericht zijn. De begroting 2020 zal worden b
besproken
esproken in de
voorjaarsvergadering 2020.
3. Overzicht van de agenda voor deze avond werd toegelicht en akkoord bevonden.
4. Verslag ledenvergadering van 13 nov. 2018.
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan Thea Cleiren.
5. Teugblik 2018 door Peter Nuijten.
Periode t/m september is al gepresenteerd in de najaarsvergadering.
Periode oktober t/m december:
o deelname aan werkgroep
werkgroepen en stuurgroep integrale toegang
o werkgroep 3: uitwerken van leef
leef-woon-zorgconcept
o De Bunt geholpen met hand
hand- en spandiensten bij inrichting nieuwe locatie.
Het hele jaar door is de hulp
hulpdienst van ZoZ weer actief geweest. Peter presenteert een
overzicht van activiteiten
activiteiten. In 2018 hebben de flitsvrijwilligers zorg gedragen voor 105
vervoersbewegingen. Voornamelijk naar het ziekenhuis en de huisarts, maar ook de ritten
naar participatiecafé De Bunt zogen voor een stijging van de vervoersvraag. Het komende

jaar wordt extra aandacht aan de vervoersvraag. In het bijzonder aan het vervoer naar Bravis
ziekenhuis in Roosendaal. Het aantal telefoontjes is dit jaar weer gestegen naar 254.
Het bestuur van Zorg om zorg bedankt wederom alle coördinatoren en de flitsvrijwilligers
voor hun inzet. Met behulp van het “Filmpje van André van Duin”.

6. Vaststellen van de jaarrekening.
Mariol Wildeman geeft een korte toelichting. Alle informatie staat ook op de website.
De tabletcursus kostte meer dan begroot.
Door de opbrengsten van De Kliederende Kladder, de zomeractie en sponsoren hebben we
nu een overschot van € 3178,00. Hiervan willen we € 2033,00 toevoegen aan alg. reserve en
€ 1145,00 als bestedingsreserve voor werkgroep 3.
De kascommissie Winny de Graaf en Marianne Hoogstede hebben heem onregelmatigheden
in de jaarrekening aangetroffen en vonden het geheel er verzorgd uitzien. De
ledenvergadering verleent het bestuur decharge.
De kascommissie voor 2019 zal worden bemenst door Marianne Hoogstede en Wim
Noordwijk.

7. Speerpunten 2019
Peter Nuijten geeft een toelichting op de speerpunten voor dit jaar.
 De levensloopbestendigheid van het dorp en een vitale samenleving.
 In De Bunt is er verbinding tussen jong en oud. We zouden bij Zorg om Zorg ook
graag meer jongeren zien. Ook in het bestuur.
 In samenwerking met de Bunt project “Ouderen en voeding”.
 Het digitale platform Putte Samen Beter.
 Zomeractie met een 6-tal uitstapjes in juli en augustus.
 Het vervullen van Droomwensen.
 Met werkgroep 3 een nieuw leef-woon-zorgconcept ontwikkelen.
 Zoeken naar nieuwe penningmeester en voorzitter.
8. Rooster van aftreden.
Ludo Hoendervangers treedt af en is verkiesbaar voor een periode van drie jaar. Ludo wordt
unaniem herkozen door de vergadering.
Voor Mariol ( penningmeester) zijn we nog steeds op zoek naar een opvolger. Dankzij de hulp
van Nicole lukt het haar nog. Het bestuur is blij en dankbaar dat Marion voorlopig haar
diensten nog ter beschikking stelt. Suggesties voor een kandidaat graag indienen bij het
bestuur.
Volgend jaar treedt Erik af en is statutair niet herkiesbaar. Schijnbaar is het overal erg lastig
om bestuursleden te vinden.
9. Rondvraag.
Ton Langenberg vraagt of dit jaar een nieuwe folder wordt uitgebracht. Erik De Laet geeft
aan dat het bestuur nog zoekende is naar de richting voor de toekomst van Zorg om Zorg. De
folder moet ook aansluiten bij de ontwikkeling van de Integrale Toegang van de gemeente
Woensdrecht. Daarom wil het bestuur nog even wachten met het samenstellen van een
nieuwe folder.

Voor de zomeractie geven 11 chauffeurs zich op bij Thea. Namen zij bekend bij het
secretariaat.

Pauze.

10. Presentatie digitale platform door Ed Verzijl en Erik. Community platform Putte Samen Beter.
(puttesamenbeter.nl)
Ed en Erik laten enkele van de vele mogelijkheden van het platform zien.
Degenen die extra uitleg willen,wordt gevraagd om zich in te schrijven voor een
informatiebijeenkomst in de Bunt. In kleine groepje zal uitleg en hulp worden geboden bij
het gebruik van het platform.
11. Interview met wethouder Lars van der Beek over de resultaten van de pilot “Zelf doen,
Samen doen, Laten doen en hulplijn 606060.
In het kort:
 De hulplijn 606060 bestaat nog steeds en kan nog gebruikt worden. Men wordt nu
doorgeschakeld naar een medewerker van de integrale toegang.
 Ook de wijkzuster is hier nog steeds actief.
 De dorpscoördinator, bereikbaar 24 op 7, komt niet terug; wel onder kantoortijden
voor heel Woensdrecht. Er wordt geprobeerd een 24 uurs crisisdienst voor heel
West Brabant op te zetten.
 De communicatie is tussen vrijwilligers en betaalde krachten is belangrijk.
Vrijwilligers willen serieus genomen worden. Beide zijn van grote waarde.
1. Sluiting en dank aan alle aanwezigen. Vooral ook aan Gerard Jordans en zijn groep en aan
Lars van der Beek.

Verslag gemaakt door Thea Cleiren

