Notulen 3e Algemene Leden Vergadering (ALV) ZCW, 20 maart 2018.
Hierbij het verslag van de algemene leden jaarvergadering (ALV) van het Zorg Collectief
Wanroij (ZCW).
De algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 20 maart 2018, aanvang 19.30 uur in
’t Wapen van Wanroij.
Hierbij waren 98 leden aanwezig.
Notulist
Voorzitter

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

Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld in Algemene Leden Vergadering van 2 april
2019
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering, o.a. door
middel van een aantal krantenberichten uit de kranten van deze dag. Enkele
krantenkoppen: ‘Eenzaamheid onder ouderen‘, ‘Record tekort aan zorgpersoneel’. Er
is dus werk aan de winkel.
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV.
3. Ingekomen stukken
Er zijn een vijftal afmeldingen binnengekomen.
Er zijn verder geen ingekomen stukken voor de ALV.
4. Notulen van de vergadering van 30 maart 2017.
De belangrijkste onderwerpen worden genoemd. De notulen zijn gepubliceerd op
www.zcw.nu .
Besluit: de notulen worden vastgesteld door de ALV.
5. Financiële zaken.
Jaarverslag 2017 incl. financieel jaarverslag 2017.
Het volledige jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.zcw.nu .
Het jaarverslag incl. het financieel jaarverslag wordt kort toegelicht door de
secretaris en de penningmeester.
Verslag kascommissie
Ria Hendriks licht namens de kascommissie kort de bevindingen toe.
Het ziet er zeer netjes, nauwkeurig en transparant uit.
Samenstelling kascommissie.

Vacature kascommissie: i.v.m. rooster van aftreden. Willy Baltussen is aftredend.
Voorstel benoeming nieuw lid kascommissie Wim Lamers.
De benoeming wordt unaniem goedgekeurd door de ALV.
Contributie 2018 én 2019: wederom gratis lidmaatschap voor alle leden.
Begroting 2018
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester.
Decharge bestuur.
Besluit: De ALV stemt in met het jaarverslag 2017, de begroting 2018 en de hoogte
van de contributie voor 2018 en 2019 (gratis) en deze zijn hiermee vastgesteld en
definitief en verleent hiermee decharge aan het bestuur (d.m.v. een warm applaus.)
6. Bestuursverkiezing
De voorzitter licht de procedure toe.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Aftredend en tevens herkiesbaar zijn Germa van der Weem-Martens en Marco
Verheijen.
Kandidaat bestuurslid: Maridette van der Zanden Geven.
Na voorstel van de voorzitter en goedkeuring van de ALV vindt de stemming over de
kandidaatstelling per handopsteking plaats.
Maridette van der Zanden Geven, Marco Verheijen, Germa van der Weem- Martens:
Besluit: de ALV is akkoord met de 3 benoemingen.
De rolverdeling binnen het bestuur wordt definitief vastgesteld in de eerste
bestuursvergadering.
7. Programma 2018
De belangrijkste zaken uit het programma worden door de voorzitter toegelicht.
- Inloopochtenden ’t Atrium: van 10 – 12.00 uur, voor alle belangstellenden,
koffie/thee gratis.
- Duo-fiets: reservering via website/telefonisch; de duofiets is voor iedereen
beschikbaar, begeleiders zijn beschikbaar echter nieuwe begeleiders zijn welkom.
- Project ‘de Beste Maatjes’: dit blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien; er zijn
momenteel al een 10-tal ‘vragers’. Er worden nog wel ‘maatjes’ gezocht. Deze
werkgroep biedt een luisterend oor, begeleiding tijdens een wandeling of
fietstocht, boodschappen doen bij de supermarkt, praktische en emotionele
steun bij ziekte, herstelproces of eenzaamheid, begeleiding bezoek aan vriend of
kennis.
- ’t Atrium: activiteiten worden als bekend verondersteld.
- Overige activiteiten:
o Rolstoelwandeling 27 juni 2018
o Uitwisseling IKC (basisschool) De Sprong en BSO (buitenschoolse opvang):
‘Jong ontmoet oud’

-

o Deelname Rabo Clubkas campagne
o Thema avond in najaar 2018.
Terugblik op Inwonersbijeenkomst ‘wonen met passende zorg’ (23 januari 2018).
2 bijeenkomsten met in totaal 150 deelnemers.
Conclusies: er is sprake van verborgen eenzaamheid, men wil blijven wonen in
Wanroij, zoekt nieuwe woonvormen en technische hulpmiddelen. Tevens
behoefte aan informatie.
Werkgroep geformeerd van 14 personen. Onderverdeeld naar ‘welzijn en zorg’ en
‘wonen’. Resultaten worden meegenomen in verder overleg met Pantein,
Mooiland en de gemeente Sint Anthonis.

8. Rondvraag.
• Vraag over reservering van de Duofiets. Tonnie Derks licht werkwijze toe.
• Vraag over verzekering tijdens het fietsen met de Duofiets. Antwoord: alle
leden van ZCW zijn verzekerd via de zgn. vrijwilligersverzekering van de
Gemeente.
• Vraag: hoe kom ik aan de telefoonnummers voor het reserveren van de
Duofiets op een andere wijze dan via de website www.ZCW.nu ? Binnenkort
publicatie hierover in het Wanroijs Nieuws en in een nieuwsbrief.
Contactpersonen voor reserveren zijn Tonnie Derks en Henri Ebben.
9. Pauze
10. Presentatie door Pantein.
Onderwerp: ‘Veranderingen in de zorg.’
Helma Schraven, wijkmanager bij Pantein schetst een beeld van de ontwikkelingen in
de zorg.
11. Dagbesteding De Koffiepot
Corina Nooijen en Jolanda Verheijen lichten hun ervaringen met De Koffiepot en een
aantal zaken toe. (geopend in september 2017). Inmiddels heeft men 13 gasten.
12. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering
om 21.45 uur.

