Beste leden van de zorgcoöperatie
November 2020
We hadden onze ledenvergadering voor 28 oktober al georganiseerd, en de uitnodigingen waren ook
al verstuurd, toch werden we helaas weer ingehaald door de aankondigingen van nieuwe beperkende
maatregelingen en moesten we deze weer annuleren.
Het is wat het is, we passen ons aan en we zijn ervan overtuigd dat 2021 beter gaat worden!
Inmiddels heeft de tweede coronagolf Hoogeloon flink getroffen. Er zijn veel besmettingen in ons dorp
en zo ook bij de Zorgcoöperatie. We hebben meerdere besmettingen in de zorgvilla gehad en recent
ook bij de dagbesteding.
In juni hebben alle leden een nieuwsbrief ontvangen als vervanging van de voorjaarsledenvergadering die op 20 april niet kon doorgaan. Als vervolg hierop sturen wij u nu deze tweede
nieuwsbrief waarbij we u het verhaal van de geplande oktober najaarsvergadering willen vertellen.
Ook nu hebben we weer niet stilgezeten.

1. Verslagen ter inzage
De documenten die anders tijdens de vergadering worden besproken, vindt u op de website van de
Zorgcoöperatie www.zorgcooperatie.nl/nieuws
• Jaarrekening 2019
• Nieuwsbrief juni 2020
• Jaarverslag 2019
• Verslag laatste ledenvergadering (oktober 2019)
Al deze documenten liggen ook ter inzage in het steunpunt . Bij vragen hierover kunt u contact met
ons opnemen via de mail info@ zorgcooperatie.nl of telnr. 681140

2. Financieel Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 is opgesteld, de kascontrole heeft plaatsgevonden en is positief beoordeeld. Met
dank aan Petra Smulders en Bieneke van de Pas. Daarna is de jaarrekening, in afstemming met Adel,
vanwege het corona virus voorlopig gedeponeerd bij de KvK. We hebben de sheets, die wij normaliter
toelichten in de ledenvergadering, toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Bij de eerstvolgende
ledenvergadering zullen we deze jaarrekening nog eens toelichten en bij positieve bevindingen de
penningmeester déchargeren waarna het gevoerde beleid definitief kan worden geseponeerd.
Als er vragen zijn over de jaarrekening kunt u contact met ons op te nemen, via de mail info@
zorgcooperatie.nl of telnr. 681140
Het innen van de contributie zal in de komende weken plaatsvinden.
Het lidmaatschapsbedrag is en blijft nog steeds op €20,00per persoon /per jaar.
Op de volgende pagina’s drie sheets met de financiële informatie van de Zorgcoöperatie met
toelichting links onder in de sheets,
1. Balans 31-12-2019
2. Resultaatrekening 2019
3. Begroting 2021 - 2020 en realisatie t/m september 2020
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3. Bestuursverkiezing
Wat het bestuur betreft is er niets veranderd ten opzichte van de juni nieuwsbrief.
Er is 1 kandidaat voor het bestuur: Ingrid Swaanen. Ingrid is inmiddels al bijna een jaar actief en
volledig ingewerkt. Zij zal zich formeel verkiesbaar stellen in de eerstvolgende vergadering.
Marlou Kremer is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Sinds kort sluit Gerrie Gooskens aan bij het bestuursvergaderingen om zich te oriënteren op een
mogelijk bestuurslidmaatschap.
Andere kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden, met name voor de rol van penningmeester is
er nog een vacature. Deze wordt nu (tijdelijk) door kantoor Adel uitgevoerd waarvoor wij hen overigens
zeer erkentelijk zijn.

4. Overzicht van alle activiteiten van afgelopen half jaar.
Vrijwilligersuitje
Elk jaar organiseren wij na de zomervakantie een vrijwilligersuitje. Op 3 oktober hadden we dit
corona-proof georganiseerd met een filmmiddag en hapjes klaargemaakt door onze kookgroep. Echter
ook hier werden we op het laatste moment ingehaald door nieuw aangekondigde beperkende
maatregelingen en is dit geannuleerd.
Ledenwerving,
Een van onze acties voortkomend uit de dorpsenquête was om de Zorgcoöperatie te promoten en
meer leden te werven. Via het Hoogeloontje hebben we in augustus en september een
promotiecampagne gestart, dat is u waarschijnlijk niet ontgaan. De uitkomst is heel positief, inmiddels
hebben we meer dan 80 nieuwe leden en nog steeds komen er nieuwe aanmeldingen bij. Dat brengt
ons op een totaal van bijna 300 leden! We zijn hier heel erg blij mee ook omdat we zien dat de leeftijd
van de nieuwe leden een stuk lager is. Een nieuwe generatie leden, dat is nodig en motiverend voor
de toekomst!! Met dank aan iedereen maar met name ook aan de werkgroep Zorgdiensten die hieraan
bijgedragen heeft; Gerrie Gooskens, Ed Kennis, Rian Goossens, Maud van de Zanden en het bestuur
Zorgcoöperatie.
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Vervolg brochure Samen Klopt’t
Als vervolg op de brochure die alle bewoners van Hoogeloon hebben ontvangen zijn we bezig met
flyers voor alle individuele zorgdiensten. Deze actie loopt, maar is vertraagd door corona Betere
aansluiting van informele en formele zorg in Hoogeloon
Een van de speerpunten van de Zorgcoöperatie voor 2021 is om de informele zorg (WMO spreekuur)
beter te laten aansluiten op de formele zorg (wijkverpleging/ thuiszorg).
Op 25 september hebben we als bestuur een bijeenkomst georganiseerd met afgevaardigden van de
verschillende zorginstellingen die actief zijn in Hoogeloon: Joris Zorg, Oktober en Zuidzorg. Daarnaast
ook een WMO afgevaardigde van de gemeente en zorgverzekeraar CZ.
De volgende drie vragen werden tijdens een middagsessie uitvoering besproken:
1. Wat is er nodig om de bewoners in Hoogeloon zolang mogelijk buiten de zorg te houden?
2. Wat is nodig om een wijkfunctie succesvol te implementeren?
• Hoe kunnen we daarbij informele en formele zorg beter laten aansluiten?
• Wat en wie zijn daarvoor nodig?
3. Wat is het belang van zorg & welzijn dichtbij in het dorp?
Allen zien de noodzaak van samenwerking met alle partijen door regelmatig overleg en bijvoorbeeld
een gemeentelijk platform informele en formele zorg. Verder was het duidelijk dat betrokkenheid van
de hele zorgketen belangrijk is (huisarts, fysio, welzijnsorganisaties en seniorenvereniging etc.)
Vanuit de Zorgcoöperatie gaan we hiermee verder en blijven we pleiten voor een betaalde
dorpsondersteuner. Daarnaast willen we de samenwerking opzoeken met Werkgroep Bewegen &
Gezondheid met als doel een cultuuromslag in Hoogeloon te bereiken naar positieve gezondheid
door verbeteren van fysieke en mentale gezondheid.
Zorgvilla
In de zorgvilla hebben we, samen met Joris Zorg, op 15 september een familiebijeenkomst
georganiseerd in D’n Anloôp. Op de agenda stond een lezing over dementie en een actieve
interactieve sessie over de bezoekersregelingen. Dit moeilijke onderwerp zorgde voor meer begrip
over en weer.
Inmiddels hebben we een aantal besmettingen gehad en wordt er nauw samengewerkt met alle
betrokkenen: verwanten, verwantencommissie, Joris Zorg en Zorgcoöperatie.
Tijdens de sluiting van de verpleeghuizen hebben we intensief contact gehad met Joris Zorg en de
medewerkers van de zorgvilla over de stand van zaken. We hebben regelmatig contact gehad met de
familievertegenwoordiging van de bewoners.
Dagbesteding
Ook de dagbesteding is gesloten geweest en vanaf juni weer geopend. Alle cliënten waren bijzonder
blij dat ze weer konden komen! Het is duidelijk dat de dagbesteding voor deze groep mensen heel
belangrijk is. Begin november hebben zich ook hier besmettingen voorgedaan waardoor we (samen
met het steunpunt) weer dicht zijn gegaan. Zo gauw het kan gaan we weer open.
Eetgroep
Deze is tijdens corona uiteraard gestopt, eind juni weer opgestart maar met ingang van de nieuwe
beperkende maatregelingen opnieuw gestopt.
WMO spreekuur
Het wekelijks spreekuur is vanwege corona nog steeds niet opgestart maar de Zorgcoöperatie is
altijd telefonisch bereikbaar en Sjan legt ook nog steeds huisbezoeken af. Pas als
het Steunpunt “Den Bogerd” de deuren weer helemaal opent gaat het wekelijkse spreekuur ook weer
plaatsvinden. Tot die tijd blijven we dus bereikbaar via telefoon of mail.
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5. Tot slot
We willen graag weten op welke manier u op de hoogte gehouden wilt worden over onze activiteiten,
uitnodigingen en nieuwsbrief; via email of via brief?.
Deze voorkeur graag ook doorgeven aan Ingrid Swaanen.
We hopen (en verwachten!) u weer fysiek te kunnen verwelkomen op de ledenvergadering in 2021.
Tot die tijd houden wij u graag met berichten in het Hoogeloontje op de hoogte!
Mochten er nog andere vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u altijd contact
opnemen met ons via Tel: 0497-681140 of per Mail: info@zorgcooperatie.nl
Met vriendelijke groeten:
Bestuur Zorgcoöperatie Hoogeloon

ZORG GOED VOOR JEZELF EN VOOR EEN ANDER

Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A. | Den Bogerd 29, 5528 AX Hoogeloon | Tel. (0497) 68 11 40
Bankrekening NL13RABO0107330903 | KvK Eindhoven 17 17 64 58
Factuuradres: Dijckmeesterstraat 22, Hoogeloon
http://www.zorgcooperatie.nl | info@zorgcooperatie.nl

