Algemene Ledenvergadering Zorgcoöperatie GraagGedaan
Donderdag 14 april 2022
Locatie: De Schammert
1) Opening en welkom door de voorzitter Geert Hut
Geert Hut opent de vergadering door de aanwezigen van harte welkom te heten op deze ledenvergadering.
Er is een toevoeging aan de agenda: Verkiezing nieuw bestuurslid (punt 6)
2) Afmeldingen en mededelingen:
Er zijn ongeveer 30 leden aanwezig en 7 bestuursleden, 12 leden hebben zich afgemeld.
Mededelingen:
Verslag ALV 2020: hierover zijn geen vragen, bij dezen goedgekeurd.
Duofiets: A.s zaterdag 16 april om 11.00 wordt een duofiets gepresenteerd, in aanwezigheid van
wethouder Jan de Bruijn. Het is een initiatief en geschonken door de gemeente. Er zijn flyers uitgedeeld. De duofiets wordt gestald bij Mien Noten en kan worden gereserveerd via Graaggedaan bij
Mien Noten of Greet van der Palen. We hopen dat veel mensen hieraan plezier gaan beleven.
Huiskamer: Voor een locatie zijn we nog in gesprek met projectontwikkelaar van pand Nobel en
locatiemanager van Leenderhof. We zijn heel blij met de tijdelijke oplossing bij Mien Noten.
Consumpties: Bij aanvang en in de pauze zijn voor rekening van ZcGG.

3) Korte samenvatting jaarverslag 2021:
Greet leest een beknopt verslag voor van de activiteiten in 2021. Het verslag wordt gepubliceerd
op de website.
4) Presentatie en verslag penningmeester:
Hans Vrijsen stelt zich voor en wordt benoemd als penningmeester van ZcGG.
• Hans doet verslag van de financiën over het afgelopen jaar (stukken liggen ter inzage en
worden deels op de website gepubliceerd)
• Vaststellen contributie: Deze wordt gehandhaafd op €15,00 voor alleenstaanden en €25,00
voor een echtpaar.
• Begroting 2022 is verwerkt in het financieel verslag.
5) Benoeming nieuwe financiële controle commissie:
Er worden kandidaten gevraagd om aan het einde van het jaar met de penningmeester de gang
van zaken door te nemen wen te controleren. Mw. Rosita van Geene meldt zich, naar een 2e persoon wordt gezocht.
6) Mutatie bestuursleden:
• Geert Hut (vz) en Piet Kuppens (pm) treden af en zijn niet herkiesbaar.
Geert geeft aan het bijltje graag over te geven aan een ander. Zowel Geert als Piet zullen
het bestuur voorlopig blijven ondersteunen, waarvoor applaus.
• Tecla Meekes wordt benoemd tot voorzitter Ad Interim bij handopsteking en krijgt applaus.
Hierna neemt Diny Simkens het woord en benoemt de vele activiteiten, de inzet en betrokkenheid
van beide voor ZcGG die in de afgelopen 10 jaar tijdens het voorzitter- en penningmeesterschap
van Geert en Piet zijn gepasseerd.
Tecla bedankt de aanwezigen voor het in haar gestelde vertrouwen als voorzitter a.i.
Als blijk van waardering biedt zij aan Geert en Piet het erelidmaatschap aan van ZC Graaggedaan
Door middel van handopsteking gaan alle aanwezigen akkoord.
Er wordt een attentie aangeboden aan de heren en een bloemetje aan Corrie Hut.
Nort Liebrandt heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Er is geen bezwaar tegen deze benoeming en Nort wordt (helaas bij afwezigheid) benoemd en krijgt applaus van de aanwezigen. De taken worden onderling binnen het bestuur verdeeld.
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7) Rondvraag:
Op de vraag waarom de huiskamer niet in de Schammert kan reageert Geert. Er is ten tijde van de
bouw veelvuldig overleg geweest en nagedacht over hoe de huiskamer vorm zou kunnen krijgen
binnen het pand De Schammert.
De sfeer van de huiskamer is niet te evenaren. De biebruimte is groot, hoog en hol, koud en tochtig doordat de hoofdingang vaak open/dicht gaat,
Voor alle andere ruimtes wordt huur gevraagd en dat is niet op te brengen door GG vanwege de
vele activiteiten en andere bijeenkomsten. Ook “Witte Nog” organiseren in de Schammert levert
een flinke kostenpost op. Cintha Bax vult aan, dat het archief van Witte Nog zich bevindt in Leenderhof, ook voor hun overleg zijn ze daar te gast.
We beseffen, dat de huidige oplossing van de huiskamer niet ideaal is, maar het belang van elkaar
ontmoeten staat voorop.
7) Thema’s:
Welzijnsconsulent:
Angela den Ouden vertelt over het afgelopen jaar als WZC.
Ze voelde zich welkom bij de pro-actieve huisbezoeken en heeft ook kennis gemaakt met de vrijwilligers en veel andere organisaties. Angela kan nog veel bezoeken af leggen bij de inwoners.
Ze noemt zichzelf “de voordeur van Leende” en staat open voor alle soorten vragen.
Ze wil zich graag inzetten om in allerlei behoeftes van de inwoners van Leende te voorzien.
Project Zorg Alert:
Els Diercks stelt zich voor, geeft een inleiding en presenteert een filmpje om het project te verduidelijken. Naar aanleiding worden vragen gesteld, gediscussieerd en nader uitleg gegeven.
Belangrijk is een dat je een eigen netwerk hebt zodat je weet wie je evt. kan helpen als het nodig
is. Het lijkt goed een extra informatie avond voor inwoners van Leende te organiseren waarbij de
suggestie gedaan wordt ook het sociaal team van de gemeente te betrekken.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Bijlagen:
• ZorgAlert
• Activiteiten verslag
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Bijlage ALV vergadering 14 april 2022
Informatie over het project ZorgAlert
Zorgcoöperatie Graaggedaan is voortdurend bezig om het welzijn
van de inwoners van onze dorpen te verbeteren. Een belangrijke
doelstelling is om te zorgen dat mensen langer zelfstandig en
prettig thuis kunnen blijven wonen.
De afgelopen jaren zijn hiervoor veel initiatieven ontwikkeld, zoals de Huiskamer voor
samenkomst en ontmoeten, de dorpsauto die vervoer biedt aan wie dit zelf niet heeft of niet
meer kan, de Welzijnsconsulent die ondersteunt bij het zoeken naar de juiste hulp in eigen
kring of daarbuiten en de iPadcursussen om mensen digitaal de weg te wijzen.
Deze initiatieven zijn met veel enthousiasme ontvangen en zijn veelvuldig gebruikt totdat
Corona uitbrak. Maar door Corona is ook duidelijk geworden dat het zorgstelsel in de
toekomst sterk zal veranderen en dat we nog meer te maken kunnen krijgen met
onzekerheden en onvoorspelbare ontwikkelingen. Dit vraagt om meer veerkracht en
versterking van ons lokale informele netwerk om hier goed en flexibel mee om te gaan. Daar
spelen we als zorgcoöperatie met het project Zorgalert op in. Tijdens de online
nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers hebben we het project kort toegelicht via een
animatiefilmpje. Dit filmpje is te zien op de website via de link:
https://www.zcgraaggedaanleende.nl/2022/01/29/project-zorgalert/ .
Via het project ZorgAlert willen we vooral leren van de ervaringen tijdens de pandemie van
onze vrijwilligers, andere informele helpers en ouderen in ons dorp en onze
welzijnsconsulent. Samen willen we nagaan hoe we ouderen meer bewust kunnen maken en
beter kunnen toerusten zodat zij zelf blijven investeren in het op peil houden van hun eigen
persoonlijke netwerk. Ook willen we alle informele helpers in het dorp handvatten bieden
waarmee zij alert en adequaat kunnen reageren op signalen van (dreigende) eenzaamheid of
een tekort aan sociaal contact van ouderen in hun buurt. Hierbij betrekken we ook de
expertises van onder meer de huisarts en wijkverpleegkundigen.
De projectleider Els Dierckx (netwerk coördinator van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende),
wil graag de komende tijd een rondje maken langs alle activiteiten van onze zorgcoöperatie
om in gesprek te gaan met vrijwilligers over de volgende vragen:
- In hoeverre en op welke wijze bleven vrijwilligers met ouderen in het dorp in contact
tijdens de pandemie nadat de (groeps) activiteiten stilvielen?
- In welke mate hebben zij signalen van (dreigende) eenzaamheid of een tekort aan
sociaal contact bij ouderen opgevangen?
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Activiteitenverslag 2022

Hallo allemaal,
Ik zal jullie een beknopte versie geven van het activiteitenverslag van 2021.
Een paar exemplaren van de uitgebreide versie liggen verspreid op de tafels en
is binnenkort te zien op de website.
Door Corona zijn er veel activiteiten niet doorgegaan zoals jullie allemaal wel
weten.
Graaggedaan is goed bereikbaar via de telefoon en de mail en ook de website
wordt regelmatig bezocht. De welzijnsconsulente is bereikbaar via haar eigen
telefoon.
De huiskamer is beperkt open geweest. Dit had mede te maken met de
verkoop van het pand aan de Dorpstraat en de tijdelijke verhuizing naar de
pastorie. We hebben nu een tijdelijke locatie in de Dorpstraat bij de voormalige
fietsenwinkel van Noten.
Bookcrossing is opgeheven en heeft een nieuwe bestemming gekregen.
Door Corona hebben het repaircafé, de klussendienst en de mannen van
metaal ook weinig kunnen doen.
Voor het wandelen en fietsen was veel belangstelling. Dit kon doorgaan omdat
er voldoende afstand gehouden kon worden en het was in de buitenlucht.
Witte nog… heeft ook geen bijeenkomsten gehad. Wel was op RTV Horizon
geregeld een film te zien.
De dorpsauto was tijdens coronatijd onmisbaar. Er is een korte periode niet
gereden omdat het te onveilig was. Nadat er een veiligheidsscherm was
geplaatst werd de auto vaak ingezet. Vooral naar de priklocaties.
Er is in deze corona-tijd veel aandacht besteed aan de digitale ondersteuning.
Achter de schermen zijn allerlei ontwikkelingen gaande om aan de toekomstige
behoefte te kunnen voorzien.
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