
Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 april 2017 
Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende 
 

 

Begin vergadering: 19:30 uur  

Einde vergadering: 21:30 uur 

Aantal deelnemers: 31 

Voorzitter: Geert Hut 

 

 

AGENDA 

 

Opening en mededelingen 

 De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

 Het verslag van vorig jaar heeft lang op de website gestaan. Het is daarom niet verspreid 

en hoeft niet besproken te worden. 

 De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de vrijwilligers voor het brengen en ophalen van de 

enquête. Deze heeft een zeer hoge respons gehad die er zonder hen niet zou zijn geweest. 

 Er liggen folders van de gemeente in de Huiskamer van de gemeente over langer blijven 

wonen en de blijverslening daarvoor; over politiek bewust worden; en een over het sociale 

domein. 

 

Jaaroverzicht 2016 

De voorzitter licht enkele highlights eruit toe: 

 De zaal achterin is klaar waardoor de Huiskamer nog beter is gaan functioneren. Er wordt 

nu ook regelmatig gebiljart, op woensdagavond vindt het vrouwenbiljart plaats. De 

Mannen van Metaal zijn er nu ook actief. 

 De Ipad cursus loopt goed, mensen zijn er blij mee 

Het uitgebreide jaaroverzicht 2016 staat samen met dit jaarverslag op de website.  

 

Financieel overzicht 2016 / begroting 2017 

Toelichting door Piet Kuppens, de penningmeester.  

Algemeen:  

 We hebben geen kas, we doen alles via een bankrekening. De kascontrolecommissie 

controleert dan ook vooral de bankrekening 

 In 2016 hebben we nog uitlopers van investeringen gehad, daarom is het saldo op de 

rekening wat teruggelopen 

 In 2017 zitten we in een rustig vaarwater. Het verwachte saldo op de rekening is positief 

Inkomsten: 

 Het afgelopen jaar zijn we van 170 naar 220 leden gegroeid, de contributie inkomsten 

lopen dus op.  

 De subsidie is afkomstig van de Rabobank clubkas 

 De iPad cursus is minimaal kostendekkend, we houden er wat op over 

 Donaties 2016 zijn afkomstig van Innocom (600 euro). De motorclub en machinefabriek 

Verhees hebben ook bijgedragen  

 Voor de klussendienst wordt een positief saldo verwacht, met een afroming van het 

positief saldo daarvan die voor dit jaar is afgesproken 



Uitgaven: 

 Gas, water, elektra zijn de belangrijkste kostenposten geweest 

 Er zijn ook nog relatief veel inrichtingskosten voor de huiskamer en de hal geweest 

 Het biljart heeft een nieuw laken gekregen, er is ook een biljartklok gekomen 

Verder nog: 

 Het gepresenteerde financiële overzicht staat op de website. 

 Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar hetzelfde als in 2016 te houden. De 

vergadering is hiermee akkoord. 

 

Kascommissie: 

 Gerard de Jong leest de verklaring van de commissie voor: de financiën zijn juist 

weergegeven.  

 Wil Langenhuijsen wordt nieuw lid van de commissie, Diny en Gerard bespreken nog wie 

terugtreedt 

 

Benoemingen bestuur 

 Thérèse Tielen wordt voorgedragen en benoemd tot bestuurslid 

 Diny Simkens wordt herbenoemd als bestuurslid 

 Geert Hut en Piet Kuppens blijven aan 

 Jo Spiertz en Tecla Meekes worden geïntroduceerd als aspirant bestuurslid 

N.a.v. een vraag uit het publiek: 

 In de statuten staat een termijn van 3 jaar voor een bestuurslid 

 In de statuten staat een minimum van 3 bestuursleden. Hoe meer mensen echter, hoe meer 

we kunnen realiseren.  

 

Pauze 

 

Enquête 

Noties vooraf van de voorzitter: 

 Een schriftelijke versie van het enquêterapport kost € 7,50. Het rapport komt echter ook 

op de website te staan. 

 Volgende week wordt het aan de wethouder gepresenteerd, daarna aan de pers.  

 Het hoge deelname percentage is zeker iets om trots op te zijn en dat zullen we ook gaan 

vertellen. 

Piet Kuppens presenteert vervolgens het doel, de respons, de onderwerpen en de belangrijkste 

uitkomsten en de vervolgstappen van de enquête. Zie daarvoor de presentatie van Piet op de 

website. Er zijn geen vragen naar aanleiding hiervan.  

 

Toekomstplannen 

 Kortdurend Verblijf. Thea van Mierlo van Zorgboerderij Molenschut bereidt momenteel 

een kortdurend verblijf opvang bij hen voor. Volgens het bestemmingsplan mag het. 

Graaggedaan was voor deze vraag benaderd door de huisartsen en coördineert.  

 Van de activiteiten van de Huiskamer houden wij jullie op de hoogte. Zoals nu de Mannen 

van Metaal, die elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand hier zitten om huishoudelijke 

apparaten te recyclen. 

 De plannen over de ouderenondersteuning zijn in voorbereiding. We zijn ons nu in de 

omgeving hierop aan het oriënteren 



 Het Go Life Phone project voor o.a. zorgpreventie en eenzaamheidspreventie. Cintha Bax 

licht toe dat we in dit project nauw samenwerken met WWZ uit Sterksel, KBO, etc. Ook 

zijn er contacten in Asten en Someren-Heide, waar onlangs een grote groep is gestart.  

 

In Leende wordt het project uitgevoerd in Den Herd. Daar zijn nu 3 trainingsgroepjes 

geweest: 

1 gestart in mei 

2 gestart in november 

3 gestart in april 

 

Er hebben nu zo’n 20 personen meegedaan. Er staat een nieuwe training op het 

programma voor september. Daarvoor zijn al de nodige aanmeldingen. 

 

We maken zelf hand-outs voor de cursisten. Dat doen we met knippen en plakken vanuit 

de handleiding van Gociëty die op internet staat. Daar krijgen we nu meer hulp bij vanuit 

de TUe.  We worden gevolgd door met name studenten van de TUe en de universiteit van 

Maastricht. 

 

De  Adviesraad  Sociaal Domein van de gemeente Heeze-Leende is in gesprek met de 

gemeente om de speciale ‘zorg apps’, valpreventie, de noodoproep, activiteiten 

begeleiding enz. te laten vergoeden door de zorgverzekeraar. Op dezelfde manier als de 

alarmeringsknop om de hals die ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar.  

 

We werken met supergebruikers, net zoals bij de iPadcursus. Dat werkt goed, zeker omdat 

het contact bij de cursus bij de telefoon intensiever is dan bij de iPadcursus.  

Er zijn ideeën om dit systeem van supergebruikers uit te bouwen, met: 

 Supergebruikers die blijven ondersteunen bij het onderdeel sociale contacten. Bv. via 

Whatsapp, andere apps op de telefoon, andere zaken waarvoor je de telefoon kunt 

gebruiken. 

 Supergebruikers die samen met b.v. de GoLiveAssist en de alarmcentrale 24/7 voor 

zorgverlening gaan als dat nodig is. 

 Supergebruikers die blijven begeleiden bij activiteiten en beweging zoals b.v. samen 

gebruik maken van de GoLiveHealth app op je telefoon. Allerlei activiteiten met 

registratie op je telefoon om zo fit te blijven. 

De vraag is wie wil meehelpen als supergebruiker. De werving daarvoor zal waarschijnlijk 

vanaf september plaats gaan vinden, als de nieuwe groep start. 

 

Rondvraag 

N.a.v. een vraag uit de zaal: er zijn inmiddels nieuwe buren, c.q. de gemeente heeft gezegd 

dat er per mei nieuwe bewoners zijn... Of de tuin ook met hen gedeeld gaat worden is nog niet 

duidelijk. Wij houden de vinger aan de pols. 


