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Huiskamer ZC Graag Gedaan
1) Welkom
Vanwege afwezigheid Geert Hut heet Piet Kuppens de aanwezigen van harte welkom bij de
ledenvergadering. In het bijzonder worden Charlotte Kooijmans en Jan Rutten beide sprekers na de pauze
welkom geheten.
2) Mededelingen, afmeldingen
Er zijn afmeldingen van Heleen van friethuizen, Eef en Jacques de Kock, Diny Benthem, Elza Engelen, Ada
Dekkers, Marleen Groot, Ria de Wit, Jan Bax, Annie Kuijpers, Andre Kaspers, Jan Veresdonk, Mimi Cup,
Addie de Fluiter., Marloe Janssen.
Vervolgens memoreert Piet dat Geert Hut onlangs de Gouden Duim door de Provincie uitgereikt heeft
gekregen voor zijn verdiensten en voor iedereen die in de Zorgcoöperatie een steentje bijdraagt.
Piet vraagt aandacht voor de clubactie van de Rabobank Dommelen. Je kunt indien je een rekening hebt bij
de Rabodank een ‘steuntje in de rug’ geven aan de verenigingen.
Nieuwe vervoersdienst
Er is een auto gekocht om in de behoefte te voorzien om binnen het dorp vervoerd te worden te voorzien.
Het betreft vervoer van/naar een winkel, familie, huisarts voor een periode van een half jaar. De komende
paar weken worden de laatste handelingen gedaan en vanaf 1 mei willen we van start gaan. We zijn nog op
zoek naar chauffeurs. De oproep voor chauffeur wordt ook nog per brief gedaan aan mogelijke kandidaten
voor het chauffeuren. In de brief wordt ook naar uw mening gevraagd over de kosten van de ritjes..
Het gebruik van consumpties voor de pauze zijn voor de zorgcoöperatie. Na de pauze is het voor ieders
eigen rekening, het geld kan in de huisjes die op de tafels staan.
3) Verslag ALV 2017 (ligt ter inzage)
4) Presentatie verkort jaaroverzicht 2017
Diny leest het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar voor. Aan de hand van een presentatie
worden hoogtepunten en verdiensten van de verschillende onderdelen van de zorgcoöperatie genoemd.
Dankzij alle vrijwilligers hebben we in 2017 veel activiteiten kunnen ontplooien en initiatieven mogelijk
gemaakt hiervoor worden alle vrijwilligers gecomplimenteerd. Zij zijn het waardoor deze initiatieven allemaal
mogelijk zijn.
Telefoondienst, Huiskamer, Sinterklaas, bloemschikken met Pasen, kerststukjes maken, biljarten, Witte
Nog?, Mannen van Metaal, iPad cursus, Ipad café, GoIivephone cursus, bookcrossing, Peer van Lind kamer,
wandelen, fietsen, repaircafé, klussendienst, vervoersdienst, ouderenondersteuning en huisbezoeken,
dorpstuin, nieuwsbrief, kortdurend verblijf, onderzoek “blik op de toekomst”, externe en intern bijeenkomsten,
externe gebruikers huiskamer
Geert attendeert ons nog op het artikel in het Financieel Dagblad ‘Een eigen zorgcoöperatie’ .
5) Presentatie Financiën
a. financieel overzicht (documenten ter inzage)
b. Begroting 2018 (document ter inzage)
c. Verslag kascommissie (mondeling)
Het banksaldo is overzichtelijk, € 11.037,65 - aan het eind v/h jaar €12.526,06. In de begroting van 2018
willen we het saldo op peil houden. De grootste kostenpost in 2018 is de aanschafprijs van de auto. De
inkomsten daarvan zijn nog onbekend maar het banksaldo is daardoor wel achteruit gegaan.
De inkomsten door contributie, huiskamer, Ipad cursus, biljart, donaties, klussendienst en dorpstuin zijn € +/€7.400,- in 2017. Gezien de leeftijd ontvallen ons leden maar we groeien ook ieder jaar een klein beetje.
Besloten is om daarom de contributie niet te verhogen. De consumpties van de huiskamer zijn een goede
inkomstenbron. De mannen van metaal, hebben een zelfstandige inkomen, zij ontvangen geld uit de
koffiepotjes en hebben subsidiegelden ter beschikking voor aanschaf van materialen/machines. Met het
bestuur is afgesproken dat er € 500,- per jaar afgeroomd wordt voor de zorgcoöperatie.
De belangrijkste uitgaven per jaar is de gas/water/elektra rekening, ook al is het een mooi en groot gebouw,
de energie rekening is navenant. De inkoop voor de huiskamer koffie, thee, koek en de beamer bv, is een
kostenpost van +/- € 425,-. Alle vrijwilligers worden aan het eind van het jaar met een diner/BBQ
gewaardeerd wat voor 2018 in de begroting is opgenomen.
De contributie voor 2018 wordt gelet op de begroting door het bestuur voorgesteld op € 15,- per lid en €
25,- per huishouden. De vergadering gaat akkoord.
Francien en Anneke houden de boekhouding van de activiteiten in de huiskamer bij.

Diny Benthem en Wil Langenhuijsen hebben de boekhouding en kas steekproefsgewijs gecontroleerd. Zij
hebben een verklaring van decharge opgesteld. De kascommissie leest de decharge verklaring voor.
6) Benoeming nieuwe kascontrole commissie
Diny Benthem gaat uit de kascontrole commissie, Jan Maas biedt zich aan. De commissie is dan samen met
Wil Langenhuijsen voor 2018 benoemd.
7) Benoeming bestuursleden
Zowel Diny Simkens als Tecla Meekes worden per acclamatie benoemd tot bestuurslid en beide bedanken
de leden voor het in hen gestelde vertrouwen. Tecla is sinds 2016 aspirant lid en stelt zich kort voor aan de
leden. Harry Claessen wordt benoemd als aspirant lid. Het ligt in de bedoeling dat Harry het
penningmeesterschap te zijner tijd van Piet Kuppens zal overnemen. Ook Harry stelt zich aan de
vergadering voor.
8) Plannen voor 2018
Het Kort Verblijf project is op gang en wordt komend jaar gevolgd door het bestuur.
Het traject van de dorpsconsulent is moeilijk op gang te krijgen is de dorps consulent. De taken voor dit
project zijn opgesteld, de financiering wil nog niet lukken. Alleen het Oranjefonds lijkt geld beschikbaar te
willen stellen, het Rijk, de Provincie en de gemeente willen nog geen geld ter beschikking stellen. Iedereen
vindt het een prachtig plan het heeft echter nog niet tot concrete middelen geleidt.
Na de pauze
9) Zelfstandig blijven wonen in Leende
Charlotte Kooyman geeft een presentatie over wonen in Leende aan de hand van een GGZ onderzoek dat in
Heeze-Leende/Leenderstrijp en Sterksel is gehouden. De uitkomsten ledien tot vragen die grotendeels
beantwoordt kunnen worden. Er worden folders achtergelaten en Charlotte zal ervoor dat het gehele
onderzoek ter beschikking komt.
Jan Rutten stelt zich voor en geeft uitleg wat hij kan betekenen in het kader van aanpassingen aan de
woning. Hij wordt daarbij ondersteunt door een ergotherapeut indien nodig.
Geert bedankt Charlotte en Jan voor de presentatie en hun bijdrage aan de vergadering.
10) Rondvraag
Geert vraagt leden om na te denken of zij willen chaufferen voor de vervoersdienst.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Geert bedankt de aanwezige leden voor hun bijdrage.

