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1. ALGEMEEN 
 
In het verslagjaar 2012 heeft het bestuur gewerkt aan het bouwen van de Villa’s. Jaren van 
voorbereiding waren er voorbij gegaan en 2012 was het jaar van de waarheid. Het is de 
Zorgcoöperatie gelukt te realiseren dat mensen met dementie en mensen met een verstandelijke 
beperking in Hoogeloon kunnen blijven wonen. Het is een druk jaar voor het bestuur geworden, maar 
zij is enorm gesteund door een enthousiaste Adviesgroep en PR-groep die veel werk hebben verzet. 
Erg belangrijk is dat de visie verwoord in twee Maatschappelijke Businesscases staat als een huis. Zij 
blijkt gedurende het jaar van bouwen en werken aan de uitvoering van wezenlijk belang.  
 
In de samenwerking van een burgerproject met twee zorgorganisaties zijn de zorgaanbieders met 
veel ervaring al gauw geneigd het heft in handen te nemen. Het bestuur kon geregeld reflecteren 
vanuit de visie zoals die door de leden was vastgesteld en zij kwam enkele keren tot de conclusie dat 
de koers opnieuw moest worden bijgesteld. De Mbc’s zijn vanuit de inwoners (klanten) van 
Hoogeloon opgesteld. Het belang van een zo prettig mogelijk leven met familie die betrokken blijft bij 
het leven van alle dag en bij de zorgverlening, is uitgangspunt voor het leven en werken in de Villa’s. 
Voor zorginstellingen die vanuit hun historie meer aanbodgericht zorg verlenen is onze manier van 
denken een grote omschakeling. Jaren hebben we met de directies van Joris-zorg en Lunet-zorg aan 
tafel gezeten. Op het moment dat de uitwerking en concretisering aan de orde waren bleek dat 
uitvoerende managers streven naar het importeren van ons project in de structuren van de 
zorginstellingen. Ook het samen bouwen met 3 instellingen, met ieder zijn eigen deskundigheden en 
kwaliteiten is niet eenvoudig. Het ontbrak aan een duidelijke regie en eindverantwoordelijkheid.  
Het belangrijkste is dat in december de oplevering plaatsvond en we er in geslaagd zijn nog voor de 
Kerst de eerste nieuwe bewoners met dementie en een binding met Hoogeloon te laten verhuizen. De 
voorbereidingen voor de bewoners van Lunet zorg heeft meer tijd nodig, zij zullen in het begin van het 
jaar 2013 verhuizen.  
 
De juridische vormgeving van de nieuwe samenwerkingsvorm is vertraagd en krijgt in 2013 zijn 
definitieve beslag.   
 
De website van de Zorgcooperatie is vernieuwd en weer aangepast aan deze tijd. 
www.zorgcooperatie.nl.  
 
De gemeente Bladel is met 3 andere gemeenten door de Provincie aangewezen als Dementie 
vriendelijke gemeente . Behalve dat dit een pluim is voor de gemeente Bladel en haar inwoners biedt 
dit kansen om met de inwoners stil te staan bij dementie met als doel begrip en acceptatie te 
verbeteren. Ook mensen leren om te gaan met mensen met dementie is een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
    
2. BESTUUR 
 
Tijdens de jaarvergadering waren de vice-voorzitter en de secretaris aftredend en herkiesbaar. De 
leden hebben gestemd de heer van der Heijden en mevrouw Gooskens opnieuw gekozen. Het 
bestuur was in 2012 als volgt samengesteld: 
      functie    aftredend 
Dhr. A. Pijnenborg    voorzitter   voorjaar 2014 
Dhr. Jo van der Heijden    vice-voorzitter   voorjaar 2015 
Mevr. M. Gooskens- Castelijns   secretaris   voorjaar 2015  
Dhr. H. Beerens    penningmeester  voorjaar 2013 
Dhr. W. Ansems    lid     voorjaar 2013 
 
Het bestuur heeft de werkzaamheden verdeeld. De heren Ad Pijnenborg en Jo van der Heijden 
houden zich bezig met het Kleinschalig wonen, zoals overleg met bestuurders van Lunet-zorg; St. 
Joris; WSZ (Woningbouwstichting de Zaligheden); en Gemeente. Jo van der Heijden neemt deel aan 
de bouwvergaderingen. Maria Gooskens is inhoudelijk coördinerend vrijwilliger van de eetgroep. 
Hendrik Beerens beheert de financiën. Walter Ansems coördineert de werkzaamheden van alle 
vrijwilligers en samen met de penningmeester de financiën aangaande subsidies en fondsen. Het 
bestuur heeft in het voorjaar een halve dag besteed aan de evaluatie en werkwijze van de 
samenwerking van de bestuursleden. Er is besloten om de twee weken te vergaderen vanwege de 
vele onderwerpen die aan de orde zijn.  
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In 2012 heeft het bestuur het initiatief genomen om de werkgroep WoonZorgZone (WoZoZo ) nieuw 
leven in te blazen. De werkgroep bespreekt de activiteiten van eenieder en stemt indien gewenst 
activiteiten op elkaar af. Zij signaleert eventuele tekortkomingen en maakt afspraken hoe hiermee om 
te gaan. Het totaalpakket voor wonen, welbevinden en zorg voor ouderen krijgt hiermee aandacht. De 
werkgroep bestaat uit afgevaardigden van het bestuur van de KBO (A. Smulders), Steunpunt Den 
Bogerd (P. Wouters), Dorpsraad (M. de Kleine), Gehandicapten Platform (K. Liebrechts), 
Intergemeentelijke Sociale dienst (G. de Haan), Buurtpreventie (P. Graat), Seniorenraad (J. van 
Rooij), Contactgroep (R. Ansems en G. Mollen) en namens de Zorgcooperatie (H. Beeerens en A. 
Pijnenborg). De heer J. de Korte van het GOW Welzijnswerk voor Ouderen woont de vergaderingen 
bij.   
 
 
3. ADVIESGROEP ZORG / WERKGROEP PUBLIC RELATIONS (P .R.) 
 
De Adviesgroep zorg bestaat uit professionals die het bestuur adviseren ten aanzien van de diensten 
en de zorgactiviteiten van de zorgcoöperatie. De Adviesgroep helpt het bestuur om de visie van de 
zorgverlening in de Villa’s te vertalen naar de inrichting van het gebouw, de kwaliteiten van de 
medewerkers en de wijze van werken. Verder denken zij mee hoe de betrokkenheid met het dorp te 
vergroten. De Adviesgroep Zorg bestaat uit A. Janssen, A. Tholen, T. Gooskens, M. Waalen, R. 
Coppelmans, D. de Kort en de bestuursleden A. Pijnenborg, M. Gooskens en H. Beerens. Van Joris-
zorg en Lunet-zorg schuiven indien gewenst aan H. van Woensel en H. Wenting.  
 
De werkgroep P.R. is ingesteld om extra aandacht te geven aan de activiteiten die tot doel hebben de 
inwoners van Hoogeloon te betrekken bij de bouw en de start van de zorgverlening in de Villa’s. De 
werkgroep bestaat uit enkele leden van de Adviesgroep, A. Tholen, D. de Kort, M. Gooskens, A. 
Pijnenborg en A. Dings.   
  

 
4. ZORGCOÖRDINATOR 
 
Maria Waalen is de coördinator van de zorgcoöperatie, zij houdt spreekuur, geeft leiding aan 
Zorgthuis en aan de medewerkers van Zorgthuis en de Dagbesteding. Iedere maandag en donderdag 
is er spreekuur van 10.30 uur tot 11.30 uur. Alle inwoners van Hoogeloon kunnen terecht voor vragen 
die verband houden met wonen, welzijn en zorg. De coördinator geeft advies, informatie en hulp bij 
het aanvragen van een indicatie, hulp bij invullen van formulieren zoals aanvragen PGB en 
hulpmiddelen. Het spreekuur van de coördinator in Hoogeloon is ook een spreekuur voor alle Wmo 
vragen. Aanvragen kunnen snel worden afgehandeld. Wanneer de coördinator tijdens het spreekuur 
niet aanwezig kan zijn, wordt zij vervangen door mevrouw Annie Tholen. Beide medewerkers Maria 
en Annie zijn opgeleid tot Wmo-deskundige.  
 
In totaal hebben …. mensen het spreekuur bezocht. Aandachtspunten waren: aanvraag deelname 
Dagbesteding; aanvraag zorgverlening door Zorgthuis; bemiddeling tuinonderhoud; opgeven 
ledenmutaties zorgcoöperatie; ondersteuning bij verantwoording PGB; uitleen rollater, rolstoel en 
scootmobiel; vragen over ziektekostenverzekering, belasting, facturen CAK enz. In 2012 is veel 
informatie verstrekt over de zorg in de villa’s en de mogelijkheid hiervoor in aanmerking te komen.  
 
Voor 21 mensen had de aanvraag betrekking op een Wmo-verstrekking. De meeste aanvragen waren 
voor Hulp bij het Huishouden (12), 6 keer betrof het verlengen van de indicatie, er waren 6 nieuwe 
aanvragen, hiervan zijn er 4 niet door zijn gegaan. Voor deze aanvragen zijn huisbezoeken afgelegd. 
Er waren 4 aanvragen voor gebruik van een deeltaxi (1 niet doorgegaan); 2 aanvragen voor 
alarmering in de thuissituatie; 2 voor maaltijdvoorziening en een voor een rolstoel.   
 
 
5. MEDEWERKERS 
 
De zorgcoöperatie heeft de volgende medewerkers in loondienst:  

Maria Waalen    : coördinator en verzorgende bij Zorgthuis 
Toos van der Zande   : verzorgende Zorgthuis 
Jeanne van de Huijgevoort : verzorgende Zorgthuis 
Truus Wouters   : activiteitenbegeleider / verzorgende Dagbesteding. 

 Annie van Nunen  : hulp bij het huishouden  
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De zorgcoöperatie werkt samen met een verpleegkundige (Annie Tholen), een activiteitenbegeleider 
(Jolanda van der Heijden), twee verzorgenden (Riny Waterschoot en Ans van de Hamsvoort). Zij 
springen bij wanneer dit vanwege ziekte of vakantie of anderszins gewenst is.   
 
De coördinator heeft ook in 2012 de Zorgcooperatie vertegenwoordigd naar buiten zoals bij 
bijeenkomsten over Informele zorg; een zorgconferentie in Rosmalen; uitleg gegeven over de functie 
van zorgcoördinator in Oerle en allerlei activiteiten in verband met de Villa’s.  
 
 
6. VRIJWILLIGERS 
 
Voor de zorgcoöperatie zijn 40 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor de eetgroep, begeleiding 
dagbesteding, websitebeheer, onderhoud en uitleen scootmobiel, adviesgroep, werkgroep 
kleinschalig wonen en bestuur. De vrijwilligers van de Dagbesteding kwamen in maart bij elkaar om 
de samenwerking te bespreken, zo bespraken ook de vrijwilligers van de eetgroep hun manier van 
werken en de samenwerking. In september gingen alle vrijwilligers naar de Biologische tuin in 
Bergeijk waar het leerzame en aangename bij elkaar kwamen. In december was er voor het 3e jaar 
een bijeenkomst in het steunpunt voor alle vrijwilligers van de Zorgcooperatie en het Steunpunt, hier 
werd dit jaar voor de 3e keer aandacht besteed aan het thema dementie. Dit maal met het 
Theaterstuk van Pytia Winia uit Eersel met ‘Oploskoffie’.     
De gemeente gaf een financiële bijdrage aan deze avond om de vrijwilligers te waarderen. Met Kerst 
ontvangen alle medewerkers en vrijwilligers een Kerstattentie van de zorgcoöperatie.  
 
 
7.    FINANCIEN 
 
Voor de financiën 2012 wordt verwezen naar de betreffende overzichten van de penningmeester en 
van administratiebureau Adel. 
 
8.    ACTIVITEITEN 
 
8.1 EETGROEP 
 
De ouderen van de eetgroep genieten wekelijks van een heerlijke warme, vers bereide maaltijd. Voor 
het eerst eten op dinsdag de deelnemers van de Dagbesteding mee. De prijs van de maaltijd is al 
jaren voor leden  € 5,50 en voor niet-leden € 6,50. Het wekelijks samen genieten van een lekkere 
maaltijd in een gezellige ambiance is van grote betekenis. Goed voor de contacten van de ouderen 
onderling en de betrokkenheid naar elkaar. Voor de vrijwilligers die een keer per 3 à 4 weken koken is 
het een aantal uren hard werken, maar de gezelligheid en het iets zinvols doen voor anderen geeft 
veel bevrediging.   
 
8.2 DAGBESTEDING 
 
In januari is de dagbesteding uitgebreid naar 3 dagen, een groep op maandag, een groep op dinsdag 
en een groep op donderdag. De groep op dinsdag eet mee met de andere ouderen in de eetgroep. 
De dagbesteding voorziet in een duidelijke behoefte. Het biedt ouderen duidelijk de kans langer in 
Hoogeloon te blijven wonen.  
 
De keuken in de Dagbesteding is uitgebreid met enkele kastjes, het geheel heeft een betere 
uitstraling gekregen. De binnentuin is op verzoek van de deelnemers aan de Dagbesteding in 
samenspraak met de bewoners van de seniorenwoningen voor een deel vernieuwd, de beukenhaag 
is voor een deel vervangen door bloemen, kruiden en vruchten dragende planten.  
 
Steeds zijn er ook enkele deelnemers uit andere dorpen die graag willen deelnemen in Hoogeloon. 
Wanneer er ruimte is gaan wij hiermee akkoord. Mevrouw T. Wouters is de vaste kracht in de 
Dagbesteding, wanneer zij vakantie neemt wordt zij vervangen door T. van der Zande of J. van der 
Heijden. 
 
Om het werk van de Dagbesteding onder de aandacht te kunnen brengen is door de Videoclub 
Hoogeloon een video gemaakt over de Dagbesteding.   
 
8.3 TUINONDERHOUD 
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Leden kunnen tegen gereduceerd tarief de tuin laten onderhouden. Hiertoe is een contract gesloten 
met Werk Voorziening Kempenland (WVK). Leden kunnen zich aanmelden bij de coördinator en 
krijgen hierna een vrijblijvende offerte. In 2012 maakten 7 leden gebruik van deze dienst, voor een 
totaalbedrag van € 677,90.  
 
8.4 ZORGTHUIS 
 
Door de medewerkers van Zorgthuis werd Huishoudelijke hulp verleend voor 142,5 uur; (dit is al 
enkele jaren stabiel omdat de huishoudelijke zorg in 2012 door de zorgcoöperatie enkel met 
Persoons Gebonden Budget (PGB) kan worden verleend. Overigens is er een goede samenwerking 
met de RSZK die de huishoudelijke zorg in Hoogeloon via Zorg in Natura (ZIN) verstrekt. 
 
De verzorging en verpleging van ouderen en mensen met een zorgbehoefte wordt vanaf 1 januari 
2012 ook door de Zorgcoöperatie uitgevoerd met ZIN via onderaannemerschap van Joris-zorg. 
Cliënten die op 1 januari 2012 zorg met PGB ontvangen kunnen dit houden of zij kunnen kiezen voor 
ZIN, alle nieuwe cliënten ontvangen zorg via ZIN. In 2012 wordt in totaal 2452 uur verzorging 
geboden ( in 2011 was dit 1242,3 uur) en verpleging 52,33 uur (in 2011 was dit 59,5 uur). Dit betekent 
dat met de gewijzigde regelgeving bijna het dubbele aantal uren verzorging door de Zorgcoöperatie 
geleverd wordt.    
In de Biestheuvel werd drie keer zorg verleend aan vakantiegangers, in totaal voor € 946.   
 
In 2012 werden enkele gesprekken gevoerd met de directie van Zuidzorg. Deze zorgaanbieder heeft 
een tekort aan medewerkers en onze medewerkers kunnen met name in de ochtend en avond wel 
wat meer werken. De Zorgcoöperatie heeft Zuidzorg haar diensten aangeboden om voor hen 
inefficiënte werkzaamheden over te nemen.  
 
In 2012 is opnieuw door de gemeente de ‘Hulp bij het Huishouden’ aanbesteed. De zorgcoöperatie 
heeft deelgenomen aan de gesprekken, maar omdat Joris-zorg ook aan tafel zat hebben wij in goed 
overleg met alle partijen besloten dat Joris-zorg behalve in Eersel ook inschrijft voor Hoogeloon. 
Vanaf 1 januari 2013 kan Zorgthuis ook huishoudelijke hulp bieden. Dit gebeurt dan op dezelfde wijze 
als de verzorging en verpleging in Hoogeloon verzorgd wordt, uitgevoerd door de Zorgcoöperatie in 
onderaannemerschap van Joris-zorg, als ZIN.    
 
8.5 KLEINSCHALIG WONEN  
 
In 2012 zijn de Villa’s gebouwd. De bouw is gerealiseerd op initiatief van Zorgcoöperatie Hoogeloon 
door Woningstichting de Zaligheden (WSZ) in opdracht van Lunet-zorg en Joris-zorg. 
Aannemersbedrijf Boerenkamp uit Bladel heeft met meerdere onderaannemers de villa’s gebouwd.  
De begane grond van de Villa’s wordt gehuurd door Lunet-zorg en door Joris-zorg. De 
bovenwoningen, 4 appartementen worden door de WSZ verhuurd. De bouw is voorspoedig verlopen, 
en medio december opgeleverd. Om geen risico te lopen de erkenning voor uitbreiding van het aantal 
verpleeghuisplaatsen van Joris-zorg mis te lopen zijn we in december gestart met de zorgverlening 
aan mensen met dementie.  
 
Op 10 januari is de huurovereenkomst tussen de WSZ enerzijds en Joris-zorg en Lunet-zorg 
anderzijds getekend. Dit was de eerste officiële stap naar de lang verwachte realisatie van de villa’s. 
In februari is de fundering gestort en daarna ging het snel. In maart is het Bouwbord onthuld door 
wethouder Veldhuizen en mevrouw P. van Beers, een van de eerste bewoners van de villa. 
Bestuurslid Jo van der Heijden heeft de bouwvergaderingen bijgewoond, Walter Ansems heeft het 
ontwerp en de uitvoering van de tuin begeleid. De tuin is door studenten van de HAS ontworpen, 
hierbij zijn ook ouderen uit Hoogeloon betrokken. Een leerzaam traject met een mooi resultaat. De 
tuin is aangelegd door Visser Grondwerken en door Fried Mollen. De pergola is door vrijwilligers 
gemaakt.  
 
Een projectgroep (middenkader) van Joris-zorg, Lunet-zorg en de zorgcoöperatie heeft de 
voorbereiding van de zorg ter hand genomen. Zij doorliepen een moeizaam traject. In deze 
werkgroep botste de visie van de zorgcoöperatie met de uitvoering die de zorginstellingen 
voorstonden. Ook in de bouw waren geregeld fricties door verschillen van opvatting. In de stuurgroep 
konden deze problemen niet worden opgelost. Twee keer is er hulp gezocht bij de voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Lunet-zorg. Uiteindelijk is afgesproken dat de Zorgcooperatie leidend wordt in 
de opzet en uitvoering van de zorgverlening in de villa’s. De Zorgaanbieders controleren, faciliteren 
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en adviseren. Dit alles heeft er toe geleid dat de juridische vormgeving van de samenwerking pas in 
2013 zijn beslag zal krijgen.  
 
De Adviesgroep heeft het bestuur geadviseerd bij de keuzes voor domotica, het aantrekken en van 
medewerkers, de inrichting van de villa’s en het werven van cliënten. Het bestuur heeft besloten de 
medewerkers onder te brengen in de personeelsadministratie van Joris-zorg. De communicatie in de 
nacht en de alarmmeldingen zijn ondergebracht bij Centrale van Lunet-zorg in Duizel. 
 
In juni (12e) is een goed bezochte informatieavond gehouden voor alle potentiële cliënten met 
dementie en hun familie. Deze druk bezochte avond voldeed aan de verwachtingen en maakte 
duidelijk dat mensen enthousiast zijn over de visie en de opzet van de wijze waarop het leven en de 
zorg gestalte krijgt.  
 
In september (11e) is een matig bezochte avond voor familieleden van mensen met een verstandelijke 
beperking en medewerkers van Lunet gehouden. Binnen Lunet-zorg is het moeilijk medewerkers en 
familieleden te enthousiasmeren voor een woon- en zorgmogelijkheid in Hoogeloon. Het lijkt niet 
haalbaar mensen die een binding met Hoogeloon hebben te vinden. Ingestoken wordt uit mensen die 
uit de Kempen komen en dementerend zijn aan te bieden naar Hoogeloon te verhuizen. 
 
Op zondag 23 september is er in D’n Anloôp een Informatiemarkt voor alle inwoners van Hoogeloon 
gehouden. De belangstelling was groot. Er kwamen 250 mensen zich nader oriënteren op dementie, 
op wonen in de villa’s, werken en vrijwilligerswerk doen. Er werden 20 formulieren over werken in de 
Villa’s meegenomen en er melden zich 20 vrijwilligers die wel hun ‘steentje’ willen bijdragen. Een 
hoopvol begin.  
 
Adviesgroeplid Dré de Kort wordt gevraagd om het werk in de villa’s mee te helpen opzetten. Dre 
wordt door zijn werkgever Savant in Helmond voor enkele maanden gedetacheerd bij de 
Zorgcooperatie. In oktober wordt in twee Huis-aan-huis bladen een advertentie geplaatst. In totaal zijn 
er na twee weken 104 sollicitatiebrieven. Dré en Maria Waalen selecteren de brieven en voeren 30 
sollicitatiegesprekken. Uiteindelijk worden 17 mensen aangenomen, samen goed voor 10 full-timers. 
Een deel start op 16 december en een ander deel met ingang van 1 januari 2013. Alle medewerkers 
vallen onder de CAO Verpleging en Verzorging en krijgen een contract van 16 tot 30 uur. In de villa’s 
werken verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gastvrouwen. Zij vormen samen een team 
met een meewerkend coördinator. 
 
Het bestuur besluit na overleg in de najaarsvergadering van november definitief over te gaan tot het 
oprichten van een stichting waar de zorgverlening van de coöperatie in wordt onder gebracht. Deze 
stichting gaat heten ‘Samen Anders Zorg’. De stichting sluit daarna een samenwerkingsovereenkomst 
met de zorgaanbieders Joris-zorg en Lunet-zorg.  
 
De huisartsenzorg wordt in de villa’s gedaan door de praktijk van Van Bommel en Perik in Vessem en 
Versteijnen uit Bladel. Wellicht komt hier nog een huisartsenpraktijk uit Hapert bij. Novicare biedt de 
noodzakelijke specialistische ouderenzorg en is verantwoordelijk voor naleving en toezicht op de wet 
BOPZ (Bijzondere Opneming Psyciatrische Ziekenhuizen).  
 
De Villa’s zijn innovatief en ontwikkeld met extra ict-toepassingen om het leven van de bewoners 
aangenamer te maken en het werk van de medewerkers te verlichten. Hiertoe zijn subsidies verstrekt 
door de Provincie Noord Brabant; de gemeente Bladel; Leader Kempenland; Fonds NutsOhra; 
ROACK en Rabobank de Kempen West. De leefbaarheid van Hoogeloon wordt bevorderd. Er wordt 
samengewerkt met alle mogelijkheden die de zorgcoöoperatie bieden, de mogelijkheden die de KBO 
en het Steunpunt bieden. Boodschappen worden in Hoogeloon gedaan.   
 
8.6 DOMOTICA IN SERVICEWONINGEN  
 
De ontwikkeling van domotica toepassingen bij ouderen in de thuissituatie is ook in 2012 samen met 
de stichting Virtueel Plein regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De stagnatie van een 
geleidelijke uitrol van computers en het beperkte gebruik van computers door ouderen maakt het 
moeilijk voort te gaan op de eerder ingeslagen weg. De zorgcoöoperatie heeft er naar gestreefd dat al 
hetgeen in de villa’s wordt ingezet ook kan worden ingezet in de thuissituatie. 
  
9. LEDEN / LEDENVERGADERINGEN 
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9.1 ONTWIKKELING LEDENTAL 
In 2012 zijn 6 leden overleden, er hebben zich 9 nieuwe leden ingeschreven. Op 31 december telt de 
zorgcoöperatie 223 leden.  
 
9.2 JAARVERGADERING IN MAART 
• Leden besluiten het Jaarverslag 2011 vast te stellen. 
• De Jaarrekening 2011 wordt vastgesteld.  
• Jo van der Heijden en Maria Gooskens worden herkozen als bestuurslid. 
• De heren G. de Haan en J. Lavrijsen hebben de ‘kas’ gecontroleerd. De heer E. van de Pas zal 

volgend jaar met G. de Haan de kas controleren.  
 
9.3 LEDENVERGADERING IN NOVEMBER  
• Het bestuur informeert de leden over de stand van zaken met betrekking tot het Kleinschalig 

wonen; de Dagbesteding en Zorgthuis.  
• De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd. De contributie blijft € 20 voor 2012.  
 
9.4 PUBLICITEIT 
 
• De website www.zorgcooperatie.nl werd in 2012 in verband met de ombouw waarschijnlijk minder 

bezocht. Inmiddels is de website weer bij de tijd.   
Het bestuur van de Zorgcoöperatie Hoogeloon heeft contacten met zorgaanbieders, zorgkantoor, 
gemeente Bladel, SRE,en het  Huis van de Kempen. Zorgcoöperatie Hoogeloon neemt deel aan 
de platform bijeenkomsten ‘Zorgen doe je samen’. Deze worden ondersteund door SRE.  

• Zorgcooperatie Hoogeloon is partner in het project Rural Alliances van het Huis van de Kempen 
en de Provincie. In dit kader draagt de zorgcoöperatie het gedachtegoed uit. Door de deelname 
aan dit project leren wij van anderen en de uren die wij in promotie steken worden beloond en 
komen ten goede aan de zorgcoöperatie. Wij hebben in 2012 ongeveer 20 keer een presentatie 
verzorgd; 10 interviews gegeven. Ongeveer 15 eenmalige gesprekken gevoerd met studenten en 
onderzoekers. Meegewerkt aan een uitzending van Omroep Brabant. Er zijn voor zover wij weten 
10 tot 20 artikelen over de Zorgcooperatie geschreven.   

 


