Verslag ledenvergadering Zorg om Zorg van 13-11-2018
1. Welkom door voorzitter Erik De Laet. Hij licht “Quiz time“ toe en bespreekt de spelregels en
de 3 te winnen prijzen. Hierna worden de formulieren en pennen uitgedeeld.
2. Verslag van de ledenvergadering van 11-04-2018 wordt vastgesteld zonder opmerkingen,
met dank aan de notulist.
3. Korte terugblik op de activiteiten van 2018 en Speerpunten 2018 door Peter Nuijten.
Applaus voor de zorgtoppers ( onze coördinatoren): Winny, Corrie, Ans, Frank, Nicole en
Gerda. Omdat Corrie is gestopt als coördinator, ontving ze als dank een bloemstukje.
Enkele opmerkingen over de inzet van Zorg om Zorg (signalen uit het dorp):
- Veilig gevoel dat je altijd iemand kunt bereiken.
- Mensen hebben meer contacten gekregen en zorgen daardoor voor elkaar.
- Mensen hebben een breder netwerk en daardoor lossen veel problemen zichzelf op.
- Zorg om Zorg verbindt mensen.
Terugblik: januari 3: Promotieprijs
januari 6: Nieuwjaarsborrel
januari 16: Start Ontmoetingscentrum De Bunt
februari 6: Evaluatie Pilot 606060 aangeboden aan wethouder Lars v. der Beek
maart 12: Officiële opening van De Bunt en start tabletcursus
april 4 – 16 Clubkas actie RABO bank
april 11: Ledenvergadering
april 21: Heropvoering Kliederende Kladder poppenspel
juli/augustus: Zomeractie met uitstapjes
augustus 25: Happen en trappen met flitsvrijwilligers
augustus 26: Afsluiting zomeractie samen met KBO ( ruim 70 pers.)
september 3: Deelname stuurgroep verbeterplan Integrale Toegang.
4. Vaststellen Huishoudelijk Reglement.
Ludo licht een en ander toe wat betreft Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Soms lijkt het of er niets is gebeurd in de maand mei. Het tegendeel is waar aldus
Ludo. Op 25 mei moest een en ander op orde zijn in het kader van de nieuwe Europese wet
op de privacy: de AVG. Wij hebben een noodmaatregel genomen die nu in de
ledenvergadering bevestigd moet worden. Een en ander stond op onze site.

Hier is hard aan gewerkt. Vooral Ed Verzijl heeft een berg deskundig werk verricht. Deze wet
zorgt voor voldoende respect voor ieders privacy. Voor Zorg om Zorg betekent dit: welke
gegevens worden er van de leden bewaard, bij wie moet je zijn om deze gegevens in te zien.
De gegevens zijn ter inzage bij de secretaris en zolang je lid bent worden ze bij gehouden.
Bepaalde relevante gegevens zijn ook bij de flitsvrijwilligers bekend, maar enkel datgene wat
voor de hulp noodzakelijk. De financiële gegevens blijven langer bewaard ( is wettelijk) .
Vanwege deze nieuwe AVG-wet moet het Huishoudelijk reglement opnieuw vastgesteld
worden.
Tevens stellen we voor ook de bestuur ondersteuners hierin een status toe te kennen:
Eén secretarieel en een financieel ondersteuner.
Alle leden stemmen in met de aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement.
5. Begroting 2019 wordt doorgenomen.
Mariol licht verschillende bedragen toe. We gaven in 2018 geen folder uit die wel begroot
was en hadden extra inkomsten door de opvoering van de Kliederende Kladder en door
giften/ sponsering.
Begroting 2019 : de kosten voor de bijeenkomsten worden verhoogd met €320,00. De
zomeractie moet zichzelf bekostigen.
Alle leden stemmen in met de begroting 2019.
6. Toekomst Zorg om Zorg

-

1. Resultaten : toen en nu.
Zorg om Zorg heeft beweging in ons dorp gebracht mbt zorgen voor elkaar.
Wij (allen hier aanwezig) zijn in staat om positieve energie vrij te maken en zorgen zo, dat
we het samen beter krijgen.
Zorg om Zorg is in staat om zorgvernieuwing te stimuleren.
We worden als stakeholder gezien en serieus genomen.
Een aantal mensen heeft het concreet beter gekregen door ZoZ.
We hebben vernieuwing kunnen bewerkstelligen: ontwikkelen participatiecafé

2. De zorg is in verandering.
De mensen die nu geboren worden, worden veel ouder. Er ontstaat ook een stijging van
chronische aandoeningen en een stijgende zorgvraag. Daarnaast kampt de zorg met een
ernstig personeelstekort.
Er zijn 3 verschillende type hulpvragers bij de huidige senioren:
1. Traditionele. Minder gericht op de buitenwereld. Lossen problemen zoveel
mogelijk zelf op of binnen de familie.
2. Moderne. Een meer zorgeloze houding, minder eigen verantwoordelijkheid:
Zij meer van mening dat ze recht hebben op zorg. Consumptieve houding.
3. Postmoderne. Gericht op vitaliteit en gezondheid. Zij willen de zorgvraag zelf
regelen.

3. Ondersteunen doorontwikkeling Participatie café “De Bunt”:
“De Bunt” is een zelfstandige stichting geïnitieerd door de KBO en Zorg om Zorg. “De Bunt “
heeft een apart bestuur, waarin de zorg coöperatie participeert. Dit jaar zullen Zorg om Zorg
en De Bunt gezamenlijk nog een project starten: “ ouderen en voeding ”. Met de gemeente
vindt overleg plaats over financiering van het project.
“De Bunt” ontwikkelt zich steeds verder. Winny is de motor en heeft een geweldig team om
zich heen verzameld. Elkaar ontmoeten en samenzijn is voor de bezoekers het belangrijkst.
Hier leven mensen naar toe.
Winny de Graaf doet een oproep voor ambassadeurs: breng mensen mee!

4. Project kleinschalige woonvoorziening door Ludo Hoendervangers.
Wat gebeurt er momenteel? Er is met veel partijen gesproken. De werkgroep kijkt samen
met veel organisatie om tot een concept te komen. Wat is er in Putte mogelijk? Welke woonzorgvoorziening is nodig en haalbaar. Half januari is er weer een bijeenkomst en wordt een
startdocument getekend voor samenwerking tussen diverse zorgaanbieders, Woningstichting
Woensdrecht, WijzijnTraverseGroep en Zorg om Zorg.
5. Beleidsrichting Zorg om Zorg:
Het bestuur van Zorg om Zorg is van mening dat we in de toekomst meer aan belangen
behartiging moeten doen en structureel problemen oplossen i.p.v. ad hoc problemen
oplossen.
7. Rondvraag.
 Winny heeft folders neergelegd op de koffietafel.
 Winteractie. Wie willen er dit jaar sneeuw ruimen? Ans heeft alle namen genoteerd.
 Wederom een oproep voor een nieuwe penningmeester! ( bij voorkeur een vrouw)
 Is er beleid om jongeren aan te trekken? De visie is er, de uitwerking nog niet.
We zijn nog niet toe aan beleid maken. Hulp daarbij is meer dan wenselijk. Er is een
strategisch communicatiebureau in Brussel dat ons daarmee wil helpen. Het bestuur
zoekt financiering voor de inzet van dit bureau.

8. Sluiting. Volgende vergadering zal zijn in 10 april 2019.

Resultaten Quiz
Quizvraag 1: Wanneer heeft de initiatiefgroep van Zorg om Zorg de enquêtes gehouden?
(april – juni 2014)
Quizvraag 2: Welke prijs won Zorg om Zorg dit jaar? (Promotieprijs Woensdrecht)
Quizvraag 3: Van wie is telefoonnr 606060? (Gemeente Woensdrecht)
Quizvraag 4: Wat heeft de Rabo clubkasaktie opgebracht? (€ 441,00)
Quizvraag 5: Datalek bij verzenden e-mail met zichtbaar alle e-mailadressen? (Ja)
Quizvraag 6: Welk lied speelt Marga op de piano? (Money, Money van ABBA)
Quizvraag 7: Bleven we dit jaar binnen de begroting? (Ja)
Quizvraag 8: Hoeveel leden heeft Zorg om Zorg op 1/10/2018 (kinderen niet meegeteld)
(375)
Quizvraag 9: Kan een hogedrukspuit ingezet worden als hulpmiddel bij wassen? (NEE)
Quizvraag 10: Wanneer is de volgende ledenvergadering gepland? 10 april 2019

