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Algemene Ledenvergadering  Zorgcoöperatie Graag Gedaan 
Donderdag 11 april 2019 
Huiskamer ZC Graag Gedaan  
 

1) Opening en Welkom door de voorzitter Geert Hut 
Geert Hut opent de vergadering door de aanwezigen van harte welkom te heten op deze ledenver-
gadering. Geert bedankt de gastvrouwen voor de hartelijke ontvangst met koffie en een plakje 
cake erbij. Hij geeft aan dat de vergadering is belegt zodat het bestuur verantwoording aan de le-
den kan afleggen. 
 

2) Afmeldingen en mededelingen  
Er zijn 42 leden aanwezig inclusief het bestuur, 12 leden hebben zich afgemeld. 
Geert geeft aan dat er goede gesprekken zijn geweest met de KBO. Er is door de besturen beslo-
ten een gezamenlijke een agenda van activiteiten te publiceren op de beide websites. Er zal regel-
matig overleg plaats vinden om misverstanden te voorkomen. 
De clubactie van de Rabobank is in 2018 succesvol geweest, we willen de leden dit jaar opnieuw 
vragen een bijdrage te leveren via de clubactie.  
De sloop van het oude gemeentehuis en Rabobank voorloopt voorspoedig ook al lopen we achter 
op het schema oa omdat asbest is gevonden. Wocom is eigenaar van het pand en wil de huiska-
mer graag verkopen. Zij gaan na de sloop foto’s maken voor de verkoop. De afspraak is dat we uit 
de huiskamer gaan zodra er een koopovereenkomst getekend is. Het bestuur is op zoek naar al-
ternatieve ruimten voor de huiskamer. Daar kunnen en willen we op dit moment nog geen rucht-
baarheid aan geven omdat nog niets vaststaat.  
Op dit moment zijn er 235 leden, het bestuur streeft naar een ledental van 250. 
Publicaties;  we hebben twee dames via de ondernemingsvereniging Femme gevonden die voor 
ons de publiciteit verzorgen. Het gaat hierbij om het maken van folder materiaal en verzorgen van 
teksten voor krant en website, ze krijgen hiervoor een vergoeding. 
Consumpties: vanavond worden twee consumpties aangeboden nuttigt men meer dan graag de 
gebruikelijke gift voor een drankje in de huisjes die op de tafels staan. 
 

3) Verslag ALV 2018 
De notulen zijn op de website geplaatst om onnodig printen van papier te voorkomen. 
Nogal wat leden blijken hiervan niet op de hoogte en hebben de notulen niet gelezen. Het bestuur 
beloofd volgend jaar een andere aanpak voor de notulen. 
 

4) Presentatie verkort jaaroverzicht activiteiten 2018 (ligt ter inzage)  
Geert geeft mondeling verslag. We zijn als zorgcoöperatie op veel terreinen bezig. Dankzij de vrij-
willigers kunnen we volop inzetten op al deze activiteiten. De iPad cursus is zeer populair, er mel-
den zich telkens mensen ook voor de vervolg cursus. Ook andere activiteiten, zoals repair- en 
IPad café, Zoemfit, en Zoemzorg, zijn populair. De klussendienst kan nog extra werk aan, in 2018 
is er minder naar gevraagd. Zij zijn zeer bereid om thuis kleine klussen reparaties te doen.  
Op de telefoondienst komen soms aanvragen binnen. De dorpstuin floreert goed, de vervoers-
dienst loopt beter, het kortdurend verblijf op de Molenschut krijgt dit jaar vorm. De huiskamer wordt 
veelvuldig gebruikt ook voor en door interne en externe bijeenkomsten en gebruikers.  
 

5) Presentatie rekening en begroting 

• Financieel overzicht 

• Begroting 2019 

• Verslag kascontrole 
Piet Kuppens licht de cijfers toe: 
Het afgelopen jaar hebben we € 3500,00 ingeteerd door de koop van de auto. In de begroting van 
2019 hebben we een overschot gepland van € 6040,00 vanwege subsidiegeld dat we gekregen 
hebben van Gemeente, Rabobank en Oranjefonds voor de welzijnsconsulent. 
De grootste kostenpost in 2018 was de auto. De inkomsten daarvan zijn nog onbekend maar het 
banksaldo is daardoor wel achteruit gegaan. 
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Inkomsten door contributie, ong. € 3250,- per jaar en de huiskamer levert eenzelfde bedrag van € 
3250,- op. De consumpties van de huiskamer zijn een goede inkomstenbron alsmede de iPad cur-
sus. De gas/water/elektra rekening is een grote kostenpost. Ook al is het een mooi gebouw, de 
energie rekening is stevig.  Ook dit jaar worden de vrijwilligers aan het eind van het jaar met een 
diner/BBQ gewaardeerd wat in de begroting is opgenomen. In mei volgt het besluit of we doorgaan 
met de dorpsauto. 
De welzijnsconsulent gaat dit jaar aan de slag en is tevens een flinke kostenpost. We hebben zo 
goed mogelijk berekend wat de kosten zullen zijn. De leden vragen of we de dorpsconsulent en de 
dorpsauto op een aparte rekening willen verantwoorden. Het bestuur zegt dit toe. 
 
Het bestuur stelt voor de contributie per 2019 €15,- per lid, € 25,- per huishouden te houden, de 
vergadering gaat akkoord. 
Anneke heeft dit jaar de boekhouding goed bijgehouden en daarvoor wordt zij bedankt met een 
hartelijk applaus. 
Jan Maas en Wil Langenhuizen hebben de gevoerde financiële boekhouding gecontroleerd. Zij 
hebben een verklaring van decharge aangevraagd. Harry Claessen leest de decharge verklaring  
voor waarin voorgesteld wordt aan de ledenvergadering de penningmeester van zijn verrichte 
werkzaamheden over 2018 te dechargeren. 
 

6) Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Wil Langenhuijzen treedt af en Jan Maas mag aanblijven voor de kascontrole. Jeanne Vermeulen 
biedt zich aan voor de kascontrole in 2020 
. 

7) Benoeming Bestuursleden 
Er zijn geen aanmeldingen vanuit de leden voor het bestuur. De penningmeester en de voorzitter 
mogen aftreden en zijn herkiesbaar. Er wordt niet gestemd, Piet en Geert worden per acclamatie 
herbenoemd tot bestuurslid en beide bedanken de leden voor het in hen gestelde vertrouwen. 
Harry Claessen wordt de nieuwe penningmeester en volgt daarmee Piet Kuppens op. 
 

8) Onze Dorpsauto 
Jan Reiling is de coördinator van het vervoer met de dorpsauto. 
Hij zorgt ervoor dat er 6 dagen per week een chauffeur beschikbaar is. Hij leest een samenvatting 
van de resultaten met ons door. Sinds mei 2018 rijdt de dorpsauto in Leende We zijn gestart met 
een pilot voor een half jaar. In oktober 2018 is besloten door te gaan en uit te breiden met vervoer 
buiten Leende. De auto is er voor iedereen in Leende maar wordt voornamelijk gebruikt door cliën-
ten/bewoners die op een moment een probleem hebben met vervoer. Voorafgaand aan de rit wor-
den afspraken gemaakt over het precieze vervoer. In het dorp kost de rit € 2,00 en daarbuiten is 
het 30 eurocent per kilometer. Dit laatste komt overeen met de prijs van de eigen vervoersdienst, 
deze rijden met een eigen auto cliënten naar verschillende bestemmingen. De tarieven staan ver-
meld op de website. We willen een laagdrempelige voorziening zijn die voorziet in een behoefte 
van de bewoners van Leende. Er zit een duidelijke ontwikkeling in, van 6 ritten per week naar 30 
ritten per week. In overleg met chauffeurs bekijkt het bestuur in mei of we de dorpsauto in stand 
kunnen houden. De sponsoren hebben aangegeven alleen de pilotfase te ondersteunen. 
 

9) Welzijnsconsulent 
Naar aanleiding van de enquête in 2017 is gebleken dat er behoefte in Leende is bij de ouder wor-
dende bewoners om eenzaamheid te bestrijden en vraagverlegenheid voor ondersteuning/begelei-
ding te voorkomen. In omliggende gemeenten zijn daarvoor zorgmakelaars, dorpsondersteuners 
aangesteld. De zorgcoöperatie heeft zich ingespannen een onafhankelijk initiatief te kunnen op-
starten. Daarvoor is Petra Bakker-Verhoeven aangesteld als welzijnsconsulent. Zij wordt vanavond 
aan de leden voorgesteld. Petra krijgt bij het werk ondersteuning van Diny Simkens en Thérèse 
Tielen. Er zijn 12 tot 15 uur per week beschikbaar voor dit project, deze uren kan Petra niet alleen 
invullen. Petra heeft een presentatie gemaakt waarlangs zij uitleg geeft over de functie-inhoud. De 
huisartsen en de pastoor zijn inmiddels bezocht en geïnformeerd en vinden het een mooi initiatief. 
De welzijnsconsulent wordt aan meerdere instanties voorgesteld in verschillende bijeenkomsten. 
De service van de welzijnsconsulent is zelfstandig en onafhankelijk.  
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De welzijnsconsulente is in dienst van ZC Graag Gedaan. De service van de welzijnsconsulent is 
zelfstandig en onafhankelijk. 
Met dit project van een jaar willen we aantonen dat de welzijnsconsulent een bijdrage levert aan 
het welzijn van de bewoners van Leende en dat de aanwezigheid en bezoeken van haar een toe-
gevoegde waarde heeft voor heel Leende.  
Geert vraagt aan de leden of zij mensen willen opgeven als er behoefte is aan een gesprek of ge-
woon een kopje koffie met de welzijnsconsulent. De koffiekaartjes die daarvoor ingevuld kunnen 
worden mogen in een gesloten enveloppe bij de huiskamer in de bus gedaan worden. 
 

10) Rondvraag 
Er wordt geen gebruik van de rondvraag. 
 
Hierna bedankt Geert de leden voor hun bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


