Notulen 4e Algemene Leden Vergadering (ALV) ZCW, 2 april 2019, concept.
Hierbij het verslag van de algemene leden jaarvergadering (ALV) van het Zorg Collectief
Wanroij (ZCW).
De algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 2 april 2019, aanvang 19.30 uur in ’t
Wapen van Wanroij.
Hierbij waren 73 leden aanwezig.
Notulist
Voorzitter

: Marco Verheijen, secretaris ZCW.
: Huub van Boekel, voorzitter ZCW

Deze notulen zijn voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering ZCW van7 mei 2019.
Deze notulen zijn definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van ……….. 2020.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
De opkomst is wat lager dan andere jaren; wellicht heeft dat te maken met de
collecte voor de ‘goede doelen-week’, ook op deze avond.
ZCW wordt steeds meer het aanspreekpunt in Wanroij voor diverse organisaties in
het sociale domein. Burgerinitiatieven zoals het ZCW passen in het huidige tijdsbeeld.
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV.
3. Ingekomen stukken
Er zijn 15 afmeldingen binnengekomen.
Er zijn geen ingekomen stukken voor de ALV.
4. Notulen van de vergadering van 20 maart 2018
De belangrijkste onderwerpen worden genoemd en kort toegelicht. De notulen zijn
gepubliceerd op www. ZCW.nu , onder tabblad ‘Organisatie’.
Besluit: De notulen worden vastgesteld door de ALV.
5. Financiële zaken.
Jaarverslag ZCW2018 incl. financieel jaarverslag 2018.
Het volledige jaarverslag is gepubliceerd op de website www.zcw.nu .
Het jaarverslag wordt kort toegelicht door de secretaris en de penningmeester
(financiën). Conclusie: een positief resultaat behaald, de doelstelling vorming Eigen
Vermogen ter grootte van 1x de vaste jaarlasten is gerealiseerd
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Tonnie Derks en Cees Pijnenburg worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan het
ontwikkelen en het beheer van de website van ZCW afgelopen jaren. Op eigen
verzoek treden ze terug als webmaster.
Verslag kascommissie/benoeming kascommissie
Wim Lamers licht kort de bevindingen namens de kascommissie toe.
‘Het ziet er prima en overzichtelijk uit en het is bij Guus in goede handen’.
Vacature kascommissie: i.v.m. rooster van aftreden. Ria Hendriks is aftredend
(maximale termijn van 2 jaar is bereikt), Wim Lamers is beschikbaar voor
herbenoeming. Voorstel benoeming nieuw lid kascommissie Hans van Gemert.
Besluit: De benoemingen worden unaniem goedgekeurd door de ALV.
Contributie 2020.
Wederom gratis lidmaatschap voor alle leden, ook in 2020.
Begroting 2019.
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester.
Decharge bestuur. De voorzitter vraagt de formele decharge van het bestuur.
Besluit: De ALV stemt in met het jaarverslag 2018, inclusief de financiën, de
begroting 2019 en de hoogte van de contributie voor 2020 (gratis) en deze zijn
hiermee vastgesteld en definitief en de ALV verleent hiermee decharge aan het
bestuur.
6. Goedkeuring beleidsplan 2019-2020
De volledige versie is beschikbaar op website www.ZCW.nu, tabblad ‘Organisatie,
missie/visie’.
Het concept beleidsplan wordt toegelicht door de voorzitter.
Het hoofddoel blijft het bevorderen dat mensen met plezier in hun dorp kunnen
blijven wonen.
Visie: we doen het met z’n allen. Kracht komt vanuit de burger zelf.
Doelgroep: alle inwoners van Wanroij, geen onderscheid naar leeftijd, geslacht of
afkomst.
Er zijn verder geen vragen over het beleidsplan.
Besluit: De ALV stemt in met het beleidsplan 2019-2020 en dit is hiermee vastgesteld
en definitief.
7. Vooruitblik Programma 2019
Een aantal activiteiten worden toegelicht, o.a.
- Inloopochtend ‘t Atrium
- DUO-fiets
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Meer bewegen voor ouderen
Maatjes project
Ontspanningsmiddagen en – avonden
Spel en kien middagen
Gezamenlijk eten
Organisatie modeshows
Dagelijks beheer ontmoetingsruimte
Rolstoelwandeling 26 juni 2019 (voor iedereen uit Wanroij)
Uitwisseling IKC De Sprong en de BSO
Thema avond in najaar 2019

Organisatie ’t Atrium: de nieuwe organisatie van het (A)-team ’t Atrium wordt
toegelicht (bestaande uit Nell van der Velden, Germa van de Weem, Jan van de Kolk,
Peter Roeffen, Theo Toonen en Frans Verhoeven).
‘Wonen met passende zorg’: Vanaf eind 2016 in samenwerking met Dorpsraad
Wanroij in gesprek met Pantein, Mooiland en de gemeente. Een aantal concrete
resultaten zijn nu geboekt in overleg met Pantein o.a. een studie naar (ver-)
nieuwbouw van de Lookant, behoud van een thuisbasis voor thuiszorg in Wanroij en
omgeving en wellicht uitbreiding met een aantal zorgappartementen waar VPT/MPTzorg geleverd kan worden. Met betrekking tot Mooiland is bereikt dat het
leeftijdslabel verhoogd is van 50+ naar 60+, appartementen rond ’t Atrium worden
toegewezen aan ouderen met indicatie voor intramurele zorg én woningen welke
gelabeld zijn gaan bij lotingen naar kandidaten binnen deze doelgroepen.
8. Bestuursverkiezing
De voorzitter licht de procedure toe.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Huub van Boekel en Henny Brock-van den Heuvel.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Marco Verheijen.
Kandidaat bestuurslid: Kees Jozephs.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Na het voorstel van de voorzitter om de stemming over de kandidaatstelling per
handopsteking te doen (voorstel goedgekeurd door ALV) vindt de stemming over de
kandidaatstelling per kandidaat plaats.
Huub van Boekel en Henny Brock-van den Heuvel: de ALV is akkoord met de
herbenoeming.
Kees Jozephs : de ALV is akkoord met de benoeming (ws. secretaris)
De voorzitter bedankt Marco Verheijen voor de inzet voor ZCW afgelopen jaren.
De rolverdeling binnen het bestuur wordt definitief vastgesteld in de eerste
bestuursvergadering.
9. Rondvraag.
Er zijn geen vragen gesteld tijdens de rondvraag.
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10. Pauze
11. Presentatie door Sociaal Dorpsteam Sint Anthonis.
Het Dorpsteam stelt zich voor en licht toe wat de rol is binnen de gemeente.
Sociom maakt onderdeel uit van het Dorpsteam. Het dorpsteam is aanspreekpunt
voor individuele vragen.
De presentatie wordt op website www.ZCW.nu geplaatst.
12. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om
21.45 uur.
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