Verslag van de ledenvergadering van 11 april 2016
1. Voorzitter Erik De Laet opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
2. Medegedeeld wordt dat Guus de Kaper aftreedt als bestuurslid wegens drukke
werkzaamheden.
3. Birgitte Opheij geeft een overzicht van de activiteiten in 2015 (zie separate bijlage).
Ook wordt het overzicht van de klusdienst getoond. Op dit moment zijn 179
huishoudens lid van Zorg om Zorg.
Het doel van onze zorgcoöperatie wordt nogmaals verwoord:
a. Dorpsbewoners die afhankelijk zijn ondersteunen, waardoor ze langer zelfstandig
kunnen blijven wonen.
b. We willen een levensbestendig dorp zijn door:
- Informatie- en meldpunt per 1 mei met telefoonnummer 606060
- Ontwikkelen van alternatieve woonvormen
- Opzetten van ontmoetingspunt voor jong en oud
c. Voorzieningen op peil houden (artsen, fysio, winkels, school etc)
4. Mariol Wildeman geeft als penningmeester uitleg over de jaarrekening van 2015. In
het saldo is een subsidiebedrag opgenomen voor de Pilot van 2016.
De kascommissie bestaande uit Joop Zwierenberg en Frank Vermeulen heeft de
boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden met een compliment voor de
keurige boekhouding aan de penningmeester. Aan het bestuur wordt decharge
verleend.
De algemene ledenvergadering keurt de jaarrekening 2015 goed.
Als leden voor de kascommissie voor 2016 worden Frank Vermeulen en Bob van de
Wal gekozen. Joop Zwierenberg is reserve.
5. Activiteiten 2016:
 Informatie- en meldpunt ( pilot) : tel. 606060. Het streven is 1 mei! Het
meldpunt is van de 7 organisaties die de stuurgroep vormen en krijgt een
betaalde kracht. Alle bewoners van Putte kunnen dit nummer bellen 7 dagen
per week en 24 uur per dag. Zorg om Zorg neemt over als betaalde kracht er

niet is. De stuurgroep wordt gevormd door Zorg om Zorg, BWI, Huisartsen,
WMO, Gemeente, Dorpsplatform en TWB


Voorleesproject is gestart. Anderstalige peuters en kleuters met
taalachterstand krijgen hulp. Twee keer per week een half uur.



Tabletcursus door de groep 8 aan ouderen is gestart. Thuisbegeleiding wordt
nog voorbereid.



Zomeractie: Deze is voorbereid en bestaat uit een aantal korte uitstapjes



Themabijeenkomst opa's en oma's. Heel gezellig. 9 personen aanwezig.
Gevraagd om herhaling met andere thema’s.



Bijeenkomst voor vrijwilligers plannen. Ideeën zijn welkom.



Werkgroep informatie- en ontmoetingspunt. 2 dagen of 4 dagdelen per week
open voor jong en oud in de Biezen.



Werkgroep langer zelfstandig wonen. Adviseren aanpassingen van de
woningen.



Dagopvang voor ouderen. Een soort huiskameridee waar de mensen kunnen
doen waar ze zin in hebben. Gezellig met elkaar koken, eten, kletsen. Er zijn
nu 6 tot 8 mensen geïndiceerd. Budgetten bij de gemeente.



Werkgroep kleinschalige woonvoorziening. Inventariseren van de
mogelijkheden. Er is behoefte aan deskundigheid. Opzetten in samenhang
met een professionele organisatie zoals Tante Louise. Zij willen de Beukenhof
sluiten.



Social Care. Dit is een Europees project. De tablets zijn gekregen van het
Nationale Ouderen Fonds. Daardoor ook niet begroot.
Doel: met moderne technieken zelfstandig wonen bevorderen. ( demotica)

6. Begroting 2016
De gepresenteerde begroting is inclusief de subsidie van de gemeente voor de
Pilot. Voor deze subsidie wordt aan de gemeente verantwoording afgelegd.

7. Bestuurswisseling
Als kandidaat om de aftredende Guus de Kaper op te volgen wordt Ludo
Hoendervangers voorgesteld. Ludo wordt met algemene instemming van de
aanwezige leden aangenomen.
Omdat bestuursleden voor een periode van 3 jaar worden aangesteld en daarna
maximaal nog twee keer voor een periode van 3 jaar kunnen worden herkozen, is
een rooster van aftreden samengesteld. In 2018 treden Birgitte, Mariol en Peter af; in
2020 Erik.
In 2017 willen we graag een jonger persoon aan het bestuur toevoegen.
8. Huishoudelijk reglement
Hierin worden aanvullend op de statuten de meer praktische zaken geregeld.
Er wordt een aansprakelijkheids-verzekering voor de vrijwilligers afgesloten evenals
een bestuursaansprakelijkheids-verzekering. Voor de inzittende verzekering bij de
vervoersdienst wordt onderzocht wat nodig is.
Om misbruik te voorkomen moet men 6 maanden lid zijn voordat men gebruik kan
maken van de diensten van de zorgcoöperatie, of bereid zijn één jaar contributie
extra te betalen.
9. Rondvraag
 Op de vraag wie er wil en kan rijden voor de zomeractie hebben Peter, Riet,
Rinus( reserve) Mieke, Gerda, Henk en Thea (reserve) zich gemeld.
 Gezamenlijke barbecue.
 Themavergadering: Ter lering en vermaak? Inventariseren van thema's voor
de najaarsvergadering.
 Wervingscampagne: 606060. Parochieblaadje, op de radio, stickers,
gemeentegids, Bode. –Voorstel; jong en oud samen iets doen buiten.
 Is er controle op het budget van de gemeente? Controle door de Rekenkamer
 We hadden een fantastische avond in januari. Waarom zoveel VIPS. Zij
betaalden voor de avond! Zonder hun sponsoring was de gratis avond voor
ons niet mogelijk geweest.
10. Sluiting om 21.00 u. Iedere aanwezige krijgt een consumptiebon om na te praten.

Verslag gemaakt door Thea Cleiren

