Verslag van de ledenvergadering van Zorg om Zorg op 11 april 2018 in De Biezen.
1. Welkom met korte samenvatting van de agenda.
 Afmeldingen: Ed Verzijl, Cor vd Poel, Erik en Marina v. Selm, Fam.Claessens, Hans en
Dieneke Hermus, de heer van Zanden, Winnie v. Kaam, Jan en Wies Postma, mevr.
van Berkel, Adrie Buijs, Marga Andriessen en Nicole Vermeulen.
 Toelichting op de formulieren die op de tafels liggen: inschrijven chauffeurs voor de
Zomeractie.
 Toelichting op de Rabobank clubactie, die loopt van 4 – 16 april.
 Er zijn nog enkele kaarten voor de Kliederende Kladder.
 Videoboodschap met waardering van de wethouder Lars van der Beek.
2. Een dank je wel voor het verslag van de vergadering van 13/11/2017 met applaus. Geen
vragen/ opmerkingen. Dit verslag stond op de website.
3. Korte terugblik op activiteiten en resultaten kalenderjaar 2017.
Wat is ons doel?
 Dorpsbewoners die lichamelijk, financieel en of psychisch afhankelijk zijn en geen
sociaal netwerk hebben ondersteunen zodat langer zelfstandig wonen mogelijk
blijft.
 Mede ervoor zorgen dat Putte een levensloop bestendig dorp blijft. Een informatie
en meldpunt organiseren ( hulplijn 606060).Alternatieve woonvormen ontwikkelen.
Een ontmoetingsplek voor jong en oud opzetten.
 Er voor zorgen dat de voorzieningen op peil blijven in het dorp.
Korte terugblik 2017. De gegevens worden getoond op het scherm.
Peter: algemene gegevens op het scherm: het streven is 250 huishoudens.
- Aantal huishoudens: 223., huisbezoeken: 61 en professioneel geconsulteerd
26. Overzicht van de flitsvrijwilligers: overzicht op het scherm.
- Afscheid met een bloemetje en grote dank aan Corrie Uitregt.
- Compliment aan de coördinatoren voor het 24 op 24 en dat 7 dagen per week
bereikbaar zijn!
- Erik vult hier aan: veel telefoontjes gaan er naar 606060.
Ludo: Kleinschalig wonen. De werkgroep heeft al veel uitgezocht en legt veel contacten.
Hierdoor hebben ze veel ondersteuning. Het is niet eenvoudig om een voorziening te
hebben voor zware hulpvragen. Dat kunnen we niet zelf. Hiervoor zijn professionals
nodig. Er zijn intussen al een paar organisaties afgevallen. De bouwkant bepaalt hoe
een en ander eruit kan komen zien. De Woningstichting wil meedenken. Evenals een
woon-zorgproject uit de omgeving van Breda. Met Tante Louise hebben hebben we
binnenkort een gesprek.
Op de vraag of er al een tijdpad is uitgezet is het antwoord nee.






Erik : “Zelfdoen, Samendoen, Latendoen. Deze Pilot is afgesloten met 19 adviezen aan de
gemeente. Het rapport staat op onze website. Het nummer 606060 heeft een grote
bekendheid gekregen! De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg in de gemeente. Er is
nog veel te doen!
Zomeractie: afsluiting met de Kliederende Kladder. Dit was een groot succes. Vandaar dat het
nog 1 keer wordt opgevoerd.
Samen met de KBO is Participatiecafé “De Bunt”opgericht. Er is behoefte aan een andere
ruimte met meer organisaties van het sociaal domein. Dat kost veel tijd. Er is nu een
schetsplan ingediend en we zijn bezig met subsidie aanvragen.

Ludiek bedankje aan alle flitsvrijwilligers. Speciale videoopname van Jesser en André van Duin met
onze eigen inbreng. Het werd heel stil in de zaal. Goed ontvangen.
4. Huishoudelijk reglement en beleid Zorg om Zorg m.b.t. privacywet 2018. Deze kunt u
downloaden van de website of bij het secretariaat opvragen. Er zijn aanpassingen
noodzakelijk vanwege de nieuwe Europese wet: de AVG. Hij gaat in op 25 mei 2018. Het
concept komt op het internet. Het bestuur wil aan alle randvoorwaarden voldoen. Met grote
dank aan Ed Verzijl die daar veel gegevens voor aanleverde en veel werk hiervoor verzet. Als
je niet aan deze wet voldoet kan het hoge boetes opleveren.
5. Jaarrekening 2017. Zie bijlage. Mariol licht een en ander toe en geeft aan enkel de
hoofdcijfers te geven omdat het anders onleesbaar wordt. Winny en Bob deden de
kascontrole. Mariol stelt voor aan de leden om de jaarrekening goed te keuren.
De gemeente heeft de Pilot betaald. Het bedrag beheerden wij. De controle was met de
accountant

Pauze. 12 minuten. Herhaling van het bedankje ( muzikaal).
Filmpje over de gevaren van contactloos betalen.( agendapunt 7)
6. Rooster van aftreden en herverkiezing van bestuursleden. ( zie bijlage)
Mariol Wildeman treedt af als penningmeester. Wij zoeken nu een penningmeester!Nicole
de Moor is momenteel bestuursondersteuner voor de penningmeester.
Peter treedt af en wordt voor een nieuwe periode herkozen.
7. Zie boven bij pauze.
8. Interactieve discussie.
 Welk gevoel komt bij u op als u aan de zorgcoöperatie denkt?
 Wat mist u momenteel in de activiteiten van de c. dat u toch belangrijk vindt?
 Om ons dorp echt levensloop bestendig te maken hebben we ook jonge mensen
nodig. Daarbij denken we aan de leeftijd 30-50 jaar. Hoe kunnen we deze leeftijd bij
onze cooperatie betrekken.
 Dekt de naam Zorg om Zorg nog de lading?
De discussie vond plaats in 5 groepjes,

Muzikaal intermezzo door Ludo
Ludo: hartelijk bedankt!
9. Conclusies van de discussies:
1. Hulp nodig? Dan moet je naar de ZC.
Mooi initiatief, nuttig, warm, kwaliteit, verbindend, saamhorigheid.
Opkomen voor ouderen, warmte en behulpzaamheid
Bereidheid elkaar te helpen, andere mensen leren kennen
2. Duidelijkheid over diensten. Duidelijkheid over 60 60 60 (niet van de ZC)
Thema-avonden met uitleg.
Info-pakket voor nieuwe bewoners. Dienstenoverzicht ZZP’s
Brievenbus PostNL.
3. Overleg met JJWP; interviewen van jongeren, gesprek met Nick
Thema-avond voor jongeren met muziek. Woningen voor jongeren/starters.
Huisbezoek nieuwe bewoners met info-pakket.
Voor 30-50: thema-avond over burn-out, social media voor kinderen, opvoeden
Noodopvang kinderen in De Bunt, samen met school en BSO; huiswerkbegeleiding
De thema-avonden organiseren met amusement
Overleg met sportverenigingen en via scholen grootouders aanspreken
4. “Saamhorigheid is onze zorg”
Huidige naam spreekt alleen ouderen aan, die hulp nodig hebben.
Toevoeging: ZoZ voor iedereen; of ZoZ voor jong en oud
“Levensloopbestendig” spreekt alleen mensen vanaf 50 jaar aan.
Naam onbelangrijk; ZoZ betekent Ouder zorgt voor Jong en Jong voor Ouder
10. Rondvraag en sluiting.
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