Zorg coöperatie Graaggedaan Leende
Notulen jaarvergadering van zorg coöperatie Graaggedaan Leende
Datum: 26 mei 2016
Locatie: Huiskamer zorgcoöperatie Graaggedaan Leende

Opening
Door voorzitter Geert Hut 19.30 uur

Aanwezig
Bestuur en 29 leden.
Er zijn een aantal afmeldingen ontvangen waarvan de namen voorgelezen zijn.
Agenda
Is toegestuurd aan alle leden
Notulen Jaarvergadering
I.v.m. de opstartfase van zc Graaggedaan zijn er vorig jaar geen officiële notulen
gemaakt. Er is wel een verslag. Vanaf dit jaar wordt een start gemaakt met de
verslaglegging van de jaarvergadering.
Op 1-1-2015 telt Zorg coöperatie Graaggedaan Leende 200 leden
Presentatie jaaroverzicht
Het jaarverslag ligt ter inzage en wordt toegelicht door secretaris Diny Simkens.
Het is een korte samenvatting van diverse activiteiten welke in 2015 gepasseerd
zijn. Het activiteitenverslag wordt op de website geplaatst.
Financieel overzicht
Het financieel overzicht wordt toegelicht door penningmeester Piet Kuppens.
Vragen van leden worden beantwoord. Op basis van een positief advies van de
kascommissie, bestaande uit Diny Benthem en Gerard de Jong, keurt de
ledenvergadering het verslag goed en verleent decharge. Beiden zijn het komend

jaar bereid hun functie voort te zetten.
Huishoudelijk reglement
Het ontwerp ligt vooraf ter inzage in de Huiskamer en kan opgevraagd worden
bij het bestuur. Daarnaast wordt het op de website gezet.
Er wordt toegelicht dat de taak van de Raad van Advies niet opgenomen is in de
Statuten. Om het belang en taken van de Raad van Advies te benadrukken is dit
wel wenselijk. Het tussentijds aanpassen van de Statuten brengt echter hoge
kosten met zich mee. Om dit te voorkomen is er voor gekozen om dit op te
nemen in het Huishoudelijk reglement en zodra er redenen zijn om de Statuten
te wijzigen, dit toe te voegen.
Pauze om 20.15 uur
Samenwerking
Op dit moment is er overleg met Kruisvereniging Leende en KBO Leende om te
komen tot een goede samenwerking. Uiteindelijk staan we voor dezelfde
doelgroep. Dit is goed ontvangen en wordt vervolgd.

Nieuwe ontwikkelingen
Telefoon: Golive Phone
Werkgroep zorg en welzijn Sterksel is gestart met het onder de aandacht
brengen van een gebruiksvriendelijke telefoon waar tevens diverse functies
zoals alarmering op zitten. Cintha Bax, contactpersoon voor gebruikers in
Leende geeft een korte uitleg over de Golive Phone. Op dit moment kost de
telefoon € 260.00 inclusief gratis software en €14.00 pmd voor de software.
Kortdurend verblijf:
Uit een gesprek met de huisartsen blijkt dat er behoefte is aan opvang voor kort
verblijf. Denk hierbij aan acute situaties of bij ontslag uit het ziekenhuis waarbij
de patiënt alleenstaand is en geen opvang heeft. Voordeel van een eigen locatie is
dat de eigen huisarts de patiënt kan blijven behandelen dit in tegenstelling
wanneer een patiënt opgenomen wordt in een verpleeg/verzorgingshuis. zc
Graaggedaan onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Er is overleg met de
gemeente omdat zij hierin een taak hebben.
Gezamenlijk fietsen
Er zijn op woensdagavond een paar dames die tijdens “ Zomertijd” wekelijks
fietsen. Bij de leden wordt geïnformeerd of er belangstelling is om aan te haken.
Dit blijkt zo te zijn. De vertrekplaats is voor de Huiskamer. Men hoeft niet aan-af
te melden. Er zijn geen routes uitgezet. Er wordt gekeken wie er voorop wil
rijden. De fietstocht duurt 1 tot 1.5 uur. Er wordt overlegt met de vrijwilligers
van de Huiskamer of hier na afloop koffie gedronken kan worden.

Over deze fietsactiviteit is contact geweest met de KBO omdat zij 1x pmd op
woensdagmiddag met een groep fietsen.
Tuinieren
Een eigenaar van een stukje braakliggende grond in het centrum van Leende
geeft te kennen dat leden van zc Graaggedaan dit gratis mogen gebruiken om te
tuinieren zolang zij dit niet nodig hebben. Er wordt gevraagd of hier
belangstelling voor is. Leden kunnen samen een vorm vinden hoe het
gezamenlijk tuinieren opgezet kan worden. Belangstellenden kunnen zich
melden bij het bestuur welke mee zal ondersteunen bij het opzetten.
Onderzoek over wonen in de toekomst
zc Graaggedaan wil in samenwerking met Fontys Hogescholen bij inwoners van
Leende onderzoek doen naar de woonbehoefte in de toekomst. Het voorbeeld
van Hoogeloon wordt toegelicht.
Daarnaast wordt de vraag meegenomen wat ouderen beangstigd om oud te
worden. Welke zorgen heeft u hierover.
Er wordt 10 minuten in groepjes over genoemde thema’s gesproken waarna het
e.e.a. op papier gezet wordt.
Een greep uit de reacties zijn:
Wat als je ouder wordt, waar komt de hulp dan vandaan.
Als je partner overlijdt, hoe moet het dan verder.
Is er geschikte huisvesting. Kan ik een kleiner huisje vinden.
Beschikbaarheid van zowel professionele hulp als vrijwilligers.
Samenvattend:
1 Huisvesting: langer zelfstandig blijven wonen. Welke voorzieningen moet je
dan treffen.
2 Beschikbaarheid van hulp: Eerste inzet van familie en vrijwilligers. Vervolgens
beroeps of professionals.
Rondvraag
Er wordt gevraagd naar vrijstelling compensatie van contributie voor de
vrijwilligers. Dit verzoek zal nog n’s door het bestuur bekeken worden.

Sluiting vergadering om 21.45 uur
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid.

