JAARVERSLAG 2016
Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)
Inhoud
In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ
(Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting SAZ is voor de bedrijfsvoering van de
Zorgvilla’s en Zorgthuis opgericht.
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1. Algemeen
In het afgelopen jaar hebben de besturen van de Zorgcoöperatie en Stichting Samen
Anders Zorg (SAZ) gezamenlijk opgetrokken. De verandering in de samenwerking met
Lunet en Joris vereiste veel werk en tijd.
2016 was een jaar dat in het teken van verandering stond. Lunet Zorg trok zich vanaf 1
april terug uit de samenwerking met en SAZ en Joris. Deze laatste bleef als
hoofdaannemer voor de zorg in Hoogeloon.
Het aantal pg-bewoners in de zorgvilla’s werd uitgebreid van 7 naar 14 waardoor alle 14
kamers van de villa’s bezet blijven.
Ook was en is er een moeizame zoektocht gaande naar een nieuw en verjongend ZC-SAZ
bestuur. De pioniers staan na vele jaren hard werken klaar om het stokje over te geven.
Een vrijwillige bestuurstaak bij de Zorgcoöperatie vergt kennis, inzet en vooral heel veel
tijd, en dat is iets wat tegenwoordig niet iedereen heeft of kan opbrengen.
Bovenstaande punten maakten het noodzakelijk om anders en slimmer te gaan werken,
dit noemen we Zorgcoöperatie 2.0. De mogelijkheid hiervoor lag voorhanden door veel
van onze operationele zaken van SAZ onder te brengen bij Joris Zorg. Daardoor kunnen
wij ons als Zorgcoöperatie bestuur meer op het welzijn van de zorg in het dorp richten.
2. Leden en bestuur Zorgcoöperatie
Algemeen
In maart heeft de jaarvergadering met onze leden weer plaatsgevonden. In november
een ledenvergadering.
In maart hebben twee bestuursleden afscheid genomen; Maria Gooskens-Castelijns en
Bieneke van de Pas.
Overzicht
Mevr. M. Kremer
Mw. A. Tholen-van de Boomen
Mevr. A. Dings
Dhr. G. de Haan
Dhr. A. Pijnenborg

voorzitter ZC
in functie sinds april 2016
secretaris
in functie sinds september 2016
bestuurslid
afgetreden november 2016
penningmeester ZC
ambassadeur

Leden
Eind 1 maart 2017 telt de Zorgcoöperatie in totaal 250 leden.
In december hebben we 14 nieuwe leden mogen noteren als resultaat van een
promotieflyer in combinatie met een CZ-zorgverzekeringskorting.
3. Vrijwilligers
Voor de Zorgcoöperatie zijn 65 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor de eet groep,
dagbesteding, zorgvilla’s, uitleen van hulpmiddelen en bestuur.
Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met de vrijwilligers van de eetgroep,
dagbesteding en zorgvilla’s om het werk en de samenwerking met het bestuur te
evalueren.
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De nieuwjaarsreceptie in d’n Anloop voor alle zorgmedewerkers en vrijwilligers was
weer geslaagd met daarbij een attentie als blijk van waardering vanuit het bestuur.
In september hebben we voor alle vrijwilligers het jaarlijkse uitstapje georganiseerd.
De vrijwilligers zijn een van de belangrijkste succesfactoren van onze Zorgcoöperatie!
4 Dienstverlening
Spreekuur coördinator
Elke 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. De signaalfunctie voor het dorp is daarmee gewaarborgd
en inmiddels worden de bezoeken aan het spreekuur ook steeds meer aangevuld of
vervangen door telefoon en email. In 2016 is de samenwerking met zorgthuis,
dagbesteding en de zorgvilla verstevigd waardoor de integrale zorg voor het dorp steeds
verder verbetert.
Eetgroep
De eetgroep, actief sinds 2005, is de stille kracht achter de Zorgcoöperatie. Daar komen
elke dinsdag zo’n 30 senioren bij elkaar om van een heerlijke, versbereide maaltijd te
genieten die door een ervaren en gepassioneerde groep vrijwilligers wordt bereid. Ook
met Kerst wordt er elk jaar een uitgebreid, vorstelijk diner bereid. Ook niet leden
kunnen aanschuiven, daar wordt een kleine bijdrage voor gevraagd.
Verder motiveren we met gratis vouchers nieuwe senioren uit het dorp om het ook een
keertje te proberen. De deelnemers van de dagbesteding eten op dinsdag mee en sinds
2016 sluiten ook enkele bewoners uit de zorgvilla’s aan.
Dagbesteding
Op elke maandag, dinsdag en donderdag opent de Dagbesteding zijn deuren voor
gemiddeld 6 tot 8 deelnemers. Een professional leidt de dagbesteding ondersteund door
vrijwilligers. Er is altijd een warme maaltijd. In december heeft er een open middag
plaatsgevonden wat tot enkele nieuwe deelnemers heeft geleid.
Zorgthuis
Drie vaste Thuiszorg medewerkers aangevuld met invalkrachten uit Hoogeloon, zorgen
voor alle Zorgthuis cliënten in Hoogeloon. In 2016 waren dit gemiddeld 20 cliënten en
gezien de vergrijzing, ook in Hoogeloon, verwachten we in de toekomst een toename van
het aantal deelnemers.
Het bestuur stelt zich tot taak dat al onze inwoners op de hoogte blijven van de zorg
thuis die we aanbieden zodat ze dit zelf aan kunnen geven op het moment dat het nodig
is, zoals bijvoorbeeld bij ziekenhuisontslag.
Zorgvilla’s
In de zorgvilla’s is de bezetting met 14 bewoners het hele jaar door compleet geweest.
In de loop van 2016 zijn er 5 bewoners overleden en hebben we 5 nieuwe bewoners
verwelkomd. Bewoners uit Hoogeloon hebben altijd voorrang maar als er op moment
van leegstand geen cliënt uit Hoogeloon beschikbaar is kijkt men in de nabije dorpen.
Verder is er in 2017 een Tovertafel geplaatst die inmiddels al enkele maanden in
gebruik is en waar de bewoners erg van genieten. Het benodigde geld is door een actie
van de medewerkers zelf ingezameld.
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De band tussen de zorgvilla’s en het dorp wordt steeds groter. Bewoners uit de villa’s
die dat willen kunnen op dinsdag met de eetgroep in het Steunpunt ook mee-eten. Ook
wat de zorg betreft groeien we steeds meer toe naar integrale zorg. Daar de zorgvilla 24
uur zorg levert, is er altijd een medewerker die kan ondersteunen in het dorp.

Een greep uit de vele initiatieven als voorbeeld van de uitvoering van
onze visie in de Zorgvilla’s bijvoorbeeld …
Op 30 maart succesvolle Zumba avond door gastvrouwen georganiseerd om Tovertafel
te sponsoren. Later doorgezet als Swungen omdat bleek dat bewoners van de Villa
genoten van zo’n Zumba avond
Op 8 april spontane boswandeling naar het Wild Zwijn.
Het overlijden van bewoners wordt zeer persoonlijk en door alle medewerkers begeleid
en beleefd.
In september werd er een mooie boswandeling in Week van de Dementie geregeld door
medewerker Hans
In oktober regelt medewerker bijeenkomsten met klas van meester Kees met
kunstkoffer en muziek. De deelnemers van de dagbesteding sluit en hier ook bij aan.
Dagbesteding; twee medewerkers hebben met vrijwilligers zelf het koken op
dagbesteding weer op kaart gezet en de jaarlijkse open middag werd een heerlijke
warme inloop.
Op 8 oktober heeft gastvrouw een 4 span geregeld en trakteert de bewoners op een
rondje Hoogeloon.
Op 6 december is er spontaan een etentje geregeld bij de Kruidenlucht in Casteren door
gastvrouw en medewerker
Op dinsdag gaan de bewoners van de zorgvilla’s standaard uit eten in het Steunpunt, de
vrijwilligers van de wandelclub zorgen vervolgens voor evenwicht in de kilo’s
Op woensdag zorgen drie vrijwilligers altijd voor een 4 sterren maal en veel gezelligheid
op de zorgvilla’s.
Een vast groepje van 5 vrijwilligersgroepje zorgen steeds voor een liefdevol ontbijt en
gezamenlijk boodschappen doen
Een verhuizing van mevrouw vanuit senioren woning naar zorgvilla gebeurt met
vrijwilligers en medewerkers van Zorgthuis.
De drie medewerkers van Zorgthuis hebben het dorp goed in vizier, geen hulpvraag
wordt gemist.
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5 Externe contacten
De Zorgcoöperatie is lid van De Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland.
Hierdoor houden we bij wat er zich op regionaal en landelijk niveau afspeelt op het
gebied van zorgcoöperaties en onderzoeken we samenwerking waar nodig en nuttig.
Verder vindt er regelmatige afstemming met de gemeente Bladel plaats en vindt binnen
Hoogeloon regelmatig afstemming plaats met Stichting Steunpunt "Den Bogerd", de
Dorpsraad en diverse werkgroepen zoals bijvoorbeeld voor seniorenwoningen de
WOZOZO werkgroep.

4. Financiën
In de jaar- en ledenvergadering van maart 2016 is de jaarrekening over 2015
gepresenteerd bestaande uit balans- en resultaten rekening alsook de begroting 2016.
Voor de jaarvergadering is door de kascontrole commissie de jaarrekening, bank en kas
totalen gecontroleerd en akkoord bevonden. Op voorstel van deze kascontrole
commissie hebben de leden in de jaarvergadering de gepresenteerde jaarrekening 2015
goedgekeurd en is het bestuur en de penningmeester gedechargeerd.
De financiële overzichten en het jaarverslag liggen vooraf aan de jaarvergadering ter
inzage op het kantoor van de Zorgcoöperatie in het Steunpunt Hoogeloon.
Addendum
2016 Jaarrekening
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