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JAARVERSLAG 2015 
	  
1. Algemeen	  
De	  Zorgcoöperatie	  Hoogeloon,	  opgericht	  in	  2005	  zet	  zich	  in	  voor	  
het	  	  behoud	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  zorg,	  diensten	  en	  faciliteiten	  in	  het	  	  dorp,	  zodat	  
ouderen	  en	  mensen	  met	  een	  beperking,	  ook	  bij	  een	  toenemende	  zorgvraag	  
in	  Hoogeloon	  kunnen	  blijven	  wonen.	  	  
	  
In	  juni	  is	  besloten	  dat	  het	  apart	  vergaderen	  van	  de	  besturen	  van	  de	  Zorgcoöperatie	  en	  
SAZ	  niet	  optimaal	  werkt	  en	  zijn	  de	  vergaderingen	  weer	  samengevoegd.	  Vergadertijden	  
zijn	  de	  eerste	  en	  de	  derde	  woensdag	  van	  de	  maand,	  vanaf	  19.30	  uur	  in	  het	  Steunpunt.	  	  
Voor	  de	  zorgvilla’s	  is	  in	  2015	  het	  besluit	  genomen	  om	  te	  stoppen	  met	  zorg	  aan	  
verstandelijk	  beperkten	  en	  	  ons	  te	  richten	  op	  ouderen	  met	  dementie.	  	  
	  
2. Leden	  Zorgcoöperatie	  
Aantal	  leden	  per	  1	  maart	  2014:	  232.	  We	  hebben	  afscheid	  genomen	  van	  8	  leden	  i.v.m.	  hun	  
overlijden.	  
	  
Het	  bestuur	  was	  in	  2015	  als	  volgt	  samengesteld:	  	  
   	   	   	   	   	   Aftredend	  
Mevr.	  M.	  Gooskens-‐	  Castelijns	   voorzitter	   	   voorjaar	  2018	  
Dhr.	  G.	  de	  Haan	  	   	   	   penningmeester	   voorjaar	  2016	  
Mevr.	  A.	  Dings	   	   	   lid	   	   	   voorjaar	  2016	  
Mevr	  B	  van	  de	  Pas	   	   	   secretaris	   	   voorjaar	  2017	  
Mevr.	  M.	  Kremer	   	   	   lid	   	   	   voorjaar	  2017	  
 
3. Vrijwilligers	  
Voor	  de	  zorgcoöperatie	  zijn	  61	  vrijwilligers	  actief.	  Zij	  zetten	  zich	  in	  voor	  het	  eetpunt,	  	  
dagbesteding,	  de	  villa’s,	  onderhoud	  en	  uitleen	  rollend	  materieel	  en	  bestuur.	  	  
Zowel	  de	  vrijwilligers	  van	  de	  dagbesteding	  en	  de	  eetgroep	  kwamen	  in	  november	  resp.	  
december	  bij	  elkaar	  om	  het	  werk	  en	  de	  samenwerking	  te	  bespreken.	  	  
De	  vrijwilligers	  van	  	  de	  Zorgvilla’s	  zijn	  2	  keer	  bijeengekomen,	  nl.	  9	  februari	  en	  	  27	  
november.	  
De	  Nieuwjaarsreceptie	  in	  d’n	  Anloop	  voor	  alle	  medewerkers	  en	  vrijwilligers	  was	  zeer	  
geslaagd	  en	  met	  de	  attentie	  van	  de	  zorgcoöperatie	  kon	  iedereen	  droog	  naar	  huis.	  
In	  september	  is	  voor	  alle	  vrijwilligers	  het	  jaarlijkse	  uitstapje	  geweest.	  Dit	  jaar	  zijn	  we	  
naar	  Postel	  geweest	  
	  
4. Financiën	  
De	  winst	  en	  verlies	  rekening	  van	  2014	  wordt	  besproken	  in	  de	  ledenvergadering	  van	  
maart	  2015.	  	  	  
Egbert	  van	  de	  Pas	  en	  Martin	  Lemmens	  hebben	  de	  kas	  gecontroleerd	  en	  deze	  akkoord	  
bevonden.	  
Mochten	  er	  nog	  vragen	  zijn	  over	  het	  financieel	  jaaroverzicht	  dan	  is	  de	  penningmeester	  
beschikbaar	  deze	  te	  beantwoorden.	  	  
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5. Dienstverlening	  
	  
Spreekuur	  coördinator	  
Elke	  maandag	  en	  donderdag	  van	  10.30	  tot	  11.30	  uur	  houdt	  Maria	  Waalen	  het	  WMO	  
spreekuur	  in	  Steunpunt	  Den	  Bogerd.	  Hier	  kunnen	  inwoners	  terecht	  met	  vragen	  over	  
welzijnsvoorzieningen,	  zorgvoorzieningen	  of	  (aangepast)	  wonen	  en	  regelingen	  voor	  
mensen	  met	  een	  laag	  inkomen.	  	  
	  
Eetgroep	  
Wekelijks	  gebruikten	  ca.	  25	  ouderen,	  inclusief	  de	  deelnemers	  van	  de	  dagbesteding,	  een	  
vers	  bereide	  maaltijd.	  Het	  wekelijks	  samen	  eten	  in	  een	  gezellige	  sfeer	  wordt	  erg	  
gewaardeerd.	  	  Om	  de	  gesprekken	  aan	  tafel	  te	  verlevendigen	  en	  andere	  onderwerpen	  in	  
te	  brengen,	  nodigen	  we	  zo	  nu	  en	  dan	  een	  gast	  uit	  voor	  de	  maaltijd	  zoals	  o.a.	  wethouder	  
Joan	  Veldhuizen.	  Zij	  heeft	  WMO	  in	  haar	  portefeuille	  en	  had	  daarom	  honderduit	  te	  
vertellen.	  	  
De	  kookgroep	  bestaat	  uit	  16	  vrijwilligers	  en	  is	  blij	  met	  de	  planning	  die	  Walter	  Ansems	  
maakt.	  Uitbreiding	  van	  	  enkele	  vrijwilligers	  is	  gewenst.	  
De	  was	  en	  strijk	  wordt	  wekelijks	  verzorgd	  door	  een	  aantal	  vrijwilligers.	  
	  
Tuinonderhoud	  
Leden	  kunnen	  tegen	  gereduceerd	  tarief	  de	  tuin	  laten	  onderhouden.	  Hiertoe	  is	  een	  
contract	  gesloten	  met	  Werk	  Voorziening	  Kempenland	  (WVK).	  Leden	  kunnen	  zich	  
aanmelden	  bij	  Maria	  Waalen	  en	  krijgen	  hierna	  een	  vrijblijvende	  offerte.	  In	  2015	  maakte	  
1	  lid	  gebruik	  van	  deze	  dienst.	  
	  
	  
6. Initiatieven	  
Dementievriendelijke	  gemeente	  Bladel,	  de	  ZC	  en	  SAZ	  doen	  actief	  mee	  met	  
initiatieven	  die	  in	  dit	  kader	  georganiseerd	  worden.	  

Domotica	  

Project	  Digitale	  Z@ligheden	  	  
Geïnitieerd	  door	  SmartHomes,	  Ad	  van	  Berlo,	  met	  subsidie	  van	  de	  provincie.	  
Dit	  project	  was	  al	  een	  aantal	  jaren	  geleden	  aangekondigd	  maar	  had	  vertraging	  omdat	  
men	  eerst	  op	  glasvezelaansluiting	  wilde	  wachten.	  Indertijd	  had	  de	  Zorgcoöperatie	  al	  
deelname	  toegezegd.	  Begin	  2015	  is	  het	  project	  alsnog	  gestart	  en	  hebben	  we	  als	  bestuur	  
het	  product	  MiBida	  bekeken	  en	  geconcludeerd	  dat	  dit	  niet	  optimaal	  is	  om	  in	  Hoogeloon	  
in	  te	  zetten.	  Daarom	  hebben	  we	  besloten	  om	  aan	  de	  zijlij	  mee	  te	  kijken	  bij	  de	  
implementatie	  in	  andere	  Kempen	  dorpen	  (Weebosch	  etc)	  en	  bij	  een	  positieve	  pilot	  
alsnog	  het	  product	  in	  ons	  dorp	  te	  introduceren.	  	  
Het	  project	  had	  een	  lange	  aanloop	  en	  omdat	  we	  het	  gevoel	  hadden	  toch	  iets	  te	  moeten	  
doen	  hebben	  we	  medio	  2015	  het	  MiBida	  product	  in	  de	  zorgvilla’s	  geïnstalleerd.	  De	  
bedoeling	  was	  om	  te	  onderzoeken	  of	  we	  dit	  product	  bij	  onrustige	  bewoners	  zouden	  
kunnen	  inzetten	  op	  een	  tijdstip	  dat	  familie	  niet	  fysiek	  naar	  de	  villa’s	  kan	  komen.	  Die	  
pilot	  is	  mislukt	  omdat	  de	  internetverbinding	  niet	  optimaal	  werkt	  in	  de	  villa’s	  maar	  ook	  
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omdat	  de	  service	  van	  MiBiba	  traag	  is.	  Tevens	  blijkt	  dat	  bewoners	  met	  dementie	  niet	  
zelfstandig	  om	  kunnen	  gaan	  met	  dergelijke	  technologie.	  

	  

	  
	  

Video	  Hulpmiddelen	  	  

We	  hebben	  een	  video	  gemaakt	  met	  een	  overzicht	  van	  de	  hulpmiddelen	  die	  wij	  als	  
Zorgcoöperatie	  voor	  onze	  leden	  ter	  beschikking	  hebben.	  Alle	  hulpmiddel	  werden	  	  
getoond	  van	  de	  traditionele	  stok	  of	  rollator	  tot	  moderne	  diensten	  zoals	  verbindingen	  
met	  Centrale24.	  Deze	  video	  is	  tijdens	  de	  ledenvergadering	  in	  november	  getoond	  en	  zal	  
op	  de	  (nieuwe)	  website	  worden	  geplaatst.	  	  
	  
Onderzoek	  KWIEK,	  een	  beweegroute	  in	  de	  wijk.	  Dit	  initiatief	  ligt	  op	  dit	  moment	  bij	  de	  
gemeente	  Bladel.	  
	  
“vraag	  en	  aanbod”website,	  waarin	  diensten	  kunnen	  worden	  	  gevraagd	  en	  aangeboden.	  
We	  hebben	  geïnventariseerd	  welke	  websites	  er	  zijn.	  Er	  blijken	  landelijk	  goed	  
functionerende	  sites	  te	  bestaan.	  
	  
Dementia	  App,	  aanvankelijk	  werkte	  deze	  app	  niet	  optimaal.	  
De	  app	  is	  sterk	  verbeterd	  	  en	  wordt	  door	  de	  gemeente	  gratis	  aangeboden.	  	  
	  
Beweegmix,	  wekelijks	  wordt	  door	  een	  aantal	  vrijwilligers	  	  bewegen	  met	  eenvoudige	  
hulpmiddelen	  aangeboden	  op	  de	  zorgvilla.	  
	  
7. Publiciteit	  
• Interview	  Maria	  Gooskens	  in	  PC	  55	  en	  de	  Kempenaer	  
• Diverse	  verwijzingen	  naar	  de	  Zorgcoöperatie	  Hoogeloon	  als	  innovatief	  project	  door	  

instanties	  die	  zich	  bezig	  houden	  met	  ouderenzorg.	  
	  
8. Bezoeken/contacten:	  	  
• Bezoek	  van	  Afdeling	  ontwikkeling	  van	  de	  gemeente	  Bladel	  
• Bezoek	  van	  Zorgcoöperatie	  Coevorden	  
• Bezoek	  aan	  Nuts/Ohra	  
• Bezoek	  aan	  ACTIZ/TU	  Twente	  
• Bezoek	  van	  H.	  Swinkels,	  gedeputeerd	  van	  Provinciale	  Staten.	  
• Bezoek	  aan	  bijeenkomst	  Sociale	  Top	  in	  Zwolle	  
• Bezoek	  aan	  conferentie	  Zorgcoöperaties	  van	  PvdA	  in	  Amersfoort.	  

	  
	  


