Beste leden van de zorgcoöperatie
De Zorgcoöperatie werkt met en voor kwetsbare ouderen die door de coronacrisis veelal in de
risicogroepen vallen en waardoor het moeilijk is om in deze tijd alle activiteiten door te laten gaan. We
hopen dat het goed gaat met u allemaal, de zware coronapiek gelukkig aan Hoogeloon voorbijgegaan.
Door de coronamaatregelen zijn wij ook genoodzaakt geweest om de ledenvergadering die gepland
stond op maandag 20 april 2020 te laten vervallen.
Op dit moment is nog veel onzeker en weten we nog niet wanneer een nieuwe ledenvergadering weer
mogelijk is. Wij hopen deze in het najaar, op 26 oktober, weer te kunnen organiseren, maar tot die tijd
willen we jullie toch op de hoogte houden met deze nieuwsbrief.
Op de agenda van de ledenvergadering in april stonden de volgende vaste punten gepland:
1. Verslag ledenvergadering 28 oktober 2019
2. Jaarverslag Zorgcoöperatie / SAZ 2019
3. Financieel jaarverslag 2019
De eerste twee verslagen kunt u lezen in de bijlage en staan ook op onze website
www.zorgcooperatie.nl.
De Jaarrekening is klaar en zal in de eerstvolgende ledenvergadering worden gepresenteerd.
NB In de statuten is bepaald dat de coöperatie binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de
jaarrekening dient op te maken en ter vaststelling aan de leden moet presenteren. Door corona heeft
de ledenvergadering niet kunnen plaatsvinden en is deze uitgesteld tot oktober. Op grond van deze
bijzondere omstandigheid, en dat is corona, heeft het bestuur, namens de leden, besloten (en in
notulen vastgelegd) dat er voor het houden van de algemene ledenvergadering, jaarvergadering en
vaststelling van de jaarrekening een verlenging plaatsvindt van 5 maanden.

Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit Marlou Kremer en Sjan Kaethoven.
Ze worden secretarieel ondersteund door Ingrid Swaanen. Ingrid is officieel nog geen lid van het
bestuur maar zal zich in de vergadering van oktober verkiesbaar stellen.
Verder is Marlou aftredend. Zij stelt zich in oktober weer herkiesbaar en gaat tot die tijd in ieder geval
door als voorzitster.
Mensen die aan willen sluiten bij het bestuur zijn altijd welkom, vele handen maken licht werk.

Jaarplan 2020
In het jaarverslag van 2019 (zie bijlage) staan de plannen voor 2020 vermeld en daar waren we voor
de lockdown ook volop mee bezig. Hierbij een opsomming en de stand van zaken op dit moment.
1 Het momentum vasthouden van de werkgroepen van het PON onderzoek in samenwerking
met de dorpsraad en de kartrekkers.
In de openbare dorpsvergadering van 11 maart 2020 zouden alle PON werkgroepen zich
presenteren, maar deze bijeenkomst moest door de Dorpsraad vanwege de corona lockdown op het
laatste moment worden afgelast. Zodra de Dorpsraad weer wordt opgestart zal dit op de agenda
worden gezet (inmiddels is er weer een dorpsraad gepland op 15 juni).
2 De werkgroepen die onder de Zorgcoöperatie vallen: Werkgroep eenzaamheid en contact
(maatjesproject) en Werkgroep Zorgdiensten
Het maatjesproject is i.v.m. de coronamaatregelen voor een groot gedeelte stilgelegd. Bij
sommige deelnemers zijn de maatjes wel blijven komen omdat de nood daar hoog was. Verder is er
contact gehouden met de alle mensen die aan het maatjes project deelnemen.
De werkgroep Zorgdiensten heeft als doel meer bekendheid te geven aan de Zorgcoöperatie
en meer leden te werven. Hiervoor hebben we in samenwerking met Joris Zorg een brochure gemaakt
die in het begin van het jaar al bij iedereen in Hoogeloon is bezorgd. We zijn nu bezig om voor iedere
zorgdienst van de Zorgcoöperatie een apart informatie vel te maken.
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Verder is er door de werkgroep een brief opgesteld met een korte uitleg over de
Zorgcoöperatie en een uitleg waarom het belangrijk is om lid te worden van de
Zorgcoöperatie. Deze brief zal binnenkort in het dorp worden verspreid en we hopen dat daar nieuwe
leden uit voortkomen.
4. Luifel dagbesteding
Op de binnenplaats bij de dagbesteding in het Steunpunt is een mooie luifel geplaatst, waar
de deelnemers veel plezier van hebben. Deze luifel is voor een gedeelte bekostigd door de
Zorgcoöperatie en aangevuld met donaties.
5. Vrijwilligersorganisatie optimaliseren
Sjan en Ingrid hebben het vrijwilligers bestand op orde gemaakt. Verder hebben ze mappen
gemaakt met informatie voor de vrijwilligers zoals het vrijwilligersbeleid e.d. Deze mappen zullen zo
gauw het weer mogelijk is tijdens een vrijwilligersbijeenkomst uitgereikt worden.

Overige zaken
Zorgvilla:
Tijdens de intelligente lockdown en de sluiting van de verpleeghuizen, hebben we intensief contact
gehad met Joriszorg en de medewerkers van de zorgvilla over de stand van zaken. Ook hebben we
regelmatig contact gehad met de familievertegenwoordiging van de bewoners.
We mogen met trots zeggen dat alle genomen maatregelen en inspanningen van het personeel ervoor
hebben gezorgd dat er geen uitbraak van het coronavirus op de zorgvilla is geweest .
Door de versoepelde maatregelen is het inmiddels gelukkig weer mogelijk om familiebezoek te
ontvangen (wel volgens de richtlijnen van het RIVM). En we hopen dat we onze vrijwilligers binnenkort
ook weer mogen ontvangen.
Verder zijn we bezig om een afdak in de voortuin van de zorgvilla te realiseren.
Dagbesteding:
De dagbesteding is gesloten geweest en is vanaf 18 mei weer twee dagen in de week voor een kleine
groep geopend. Met ingang van 8 juni is de dagbesteding weer helemaal open. Ook daar wordt er
volgens de RIVM maatregelen gewerkt.
Eetgroep:
Deze is tijdens corona uiteraard gestopt. Op 23 juni zijn de kooksters en bestuur bij elkaar gekomen
om te bespreken wanneer de eetgroep weer zou kunnen en willen opstarten. Dit altijd met in acht
neming van alle op dat moment geldende RIVM-maatregelingen! Een aantal kooksters hebben zich
aangemeld, zij zullen nu eerst contact met alle deelnemers gaan opnemen om de animo peilen. We
houden u via het Hoogeloontje op de hoogte.
WMO:
Ook het wekelijks spreekuur is komen te vervallen in het Steunpunt. De Zorgcoöperatie is
altijd telefonisch bereikbaar gebleven en heeft een paar huisbezoeken afgelegd in de lockdown
periode. Pas als het steunpunt de deuren opent gaat het wekelijkse spreekuur weer
plaatsvinden. Tot die tijd blijven we bereikbaar via telefoon of mail.
Verder hopen we u te kunnen verwelkomen op de ledenvergadering van 26 oktober.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt uw contact opnemen met
ons via: Tel: 0497-681140 of Mail: info@zorgcooperatie.nl
Als u het fijn vindt om in het vervolg een mail van ons te ontvangen dan kunt u uw mail adres, als dat
bij ons nog niet bekend is doorgeven op i.swaanen@zorgcooperatie.nl
Met vriendelijke groeten:
Bestuur Zorgcoöperatie Hoogeloon

ZORG GOED VOOR JE ZELF EN VOOR EEN ANDER
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