VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DONDERDAG
21 APRIL 2022 IN D’N ANLOOP

Aanwezige bestuursleden:
Leden/belangstellenden:
Afmeldingen:
Notulist:

Gerrie Gooskens, Sjan Kaethoven, Marlou Kremer,
Ingrid Swaanen
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Ria van der Putten, Anneke Meulenbroeks
Thea van Aaken

0. Opening
De voorzitter heet allen van harte welkom. De agenda wordt in het kort toegelicht.

1. Verslag ledenvergadering 27 november 2021
De notulen staan op de site van de Zorgcoöperatie en liggen ook ter inzage in het Steunpunt.
Er zijn geen vragen. Verslag wordt vastgesteld.

2. Jaarverslag Zorgcoöperatie en Stichting Samen Anders Zorg 2021
Toelichting van het bestuur op de diverse activiteiten van het afgelopen half jaar o.a. de
Vitaliteitsdag, het plan Digitale vaardigheden en inzet Reablement (langer zelfstandig thuis
wonen mogelijk maken) thuiszorg. Het jaarverslag vindt u op onze website onder
zorgcoöperatie/nieuws en ligt ook ter inzage in het Steunpunt.
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag wordt vastgesteld.

3. Financieel Jaarverslag 2021
De jaarrekening wordt door Elly Waterschoot (Adel) gepresenteerd en de kascommissie licht
de bevindingen toe. De voorzitter geeft het woord aan Elly Waterschoot.
Balans 31-12-2021
Liquide middelen, we hebben een verlies.
Resultatenrekening 2021
Verlies wordt op punten toegelicht.
• Op dit moment hebben wij meer kosten als opbrengsten
• Eetpunt minder winst i.v.m. Corona, toch nog winst gerealiseerd
• Loonkosten Rian Goossens zichtbaar (deze vallen na juni 2022 weg)
• Achterstallige facturen ontvangen van de Hennekooi. Deze waren voor de zorgvilla en
niet voor de Zorgcoöperatie, is inmiddels gecorrigeerd door Joris Zorg
• Duofiets bijdrage, willen we jaarlijks blijven doen. Als je lid van de Zorgcooperatie
bent, mag je de fiets gratis lenen.
Realisatie t/m 31-12-2021 en Begroting 2022-04-21
Rabo ClubSupport: weinig aan promotie gedaan
Kosten zijn lijn met 2021.

Kascommissie
De kascontrole is goedgekeurd door de kascommissie. De voorzitter bedankt Petra Smulders
en Ad Waterschoot. De voorzitter vraagt een nieuwe vrijwilliger voor in de kascommissie.
Maria Beerens stelt zich beschikbaar. Samen met Ad Waterschoot.
De voorzitter bedankt Elly Waterschoot (Adel) voor haar medewerking.

4. Aanpassing statuten
WBTR:
Voor de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR, hebben we de statuten in
conceptvorm al aangepast. (Deze liggen al ter inzage in het Steunpunt).
Ter herinnering WBTR staat voor checken op goed bestuur en toezicht,
• Continuïteit van bestuur in geval van wegvallen volledige bestuur.
• Hendrik Beerens heeft zich beschikbaar gesteld voor back up.

Echter voor een goedkeuring van de wijziging is de aanwezigheid van 2/3 ledenaantal vereist
en dit blijkt in praktijk moeilijk uitvoerbaar. Het bestuur stelt daarom voor om de in concept
aangepaste statuten WBTR voorlopig in de wacht te zetten. De aanwezige leden gaan
hiermee akkoord.
Vraag: Er zijn maar weinig leden op de vergadering als we 300 leden hebben.
Klopt de “nieuwe” leden zien we hier helaas niet. We hopen de betrokkenheid te behouden
met informatie in het Hoogeloontje en een jaarlijkse nieuwsbrief.
Aantal ledenvergadering terugbrengen naar 1x jaarlijks
Voorstel van het bestuur aan leden om de ledenvergadering terugbrengen van 2 naar jaarlijks
1 vergadering. De ledenvergadering willen we dan in het voorjaar voor 1 juni plannen en dit
aanvullen met een nieuwsbrief aan het eind van het jaar. Een extra vergadering en/of een
themabijeenkomst kan altijd georganiseerd worden als er behoefte aan is.
Aan de leden worden gevraagd of er bezwaar is tegen dit voorstel? De aanwezigen leden
gaan akkoord.
4. Overzicht huidige activiteiten
Chauffeursdienst
De chauffeursdienst zoals opgezet door Gerrie Gooskens, loopt goed. We hebben inmiddels
11 chauffeurs voor de Dagbesteding. Wij hebben de dienst overgenomen van het Steunpunt
voor de Dagbesteding. Wij hebben van alle vrijwilligers een VOG, Verklaring Omtrent het
Gedrag.
Vraag: Zijn er ook chauffeurs van het Steunpunt? Ja, dat klopt. Deze chauffeursdienst is voor
de Dagbesteding, overige chauffeursdiensten lopen via het Steunpunt.
De voorzitter stelt voor om een gezamenlijke chauffeursdienst (het Steunpunt, de
Zorgcoöperatie en eetpunt) opnieuw met het Steunpunt te bespreken.
Dorpsspreekuur
Rian Goossens stopt als betaalde kracht maar blijft als vrijwilliger actief.
Opmerking: Er is een ouderenconsulent Loes Beekman voor de gemeente Bladel.
Sjan Kaethoven: ik heb verschillende keren contact gehad met Loes Beekman. Mede door
corona is er nog geen goede samenwerking van de grond gekomen. Er zijn in Bladel ook
geen aanvragen vanuit Hoogeloon, Netersel, Casteren.
Wij gaan door met ons spreekuur in Hoogeloon, omdat er ook veel gebruik van wordt
gemaakt. Het is dichtbij, vertrouwd en herkenbaar.
Rian Goossens: persoonlijke aandacht voor vragen is echt belangrijk. Het is wel goed dat
er een keuze is. Sommige mensen willen een bekende ondersteuner, andere mensen weer niet.
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Sjan Kaethoven: goede samenwerking met Loes Beekman zou moeten kunnen. Dit is helaas
nog niet gelukt. Ligt niet aan haar vakbekwaamheid. In Bladel was behoefte aan een
ouderenconsulent.
Dagbesteding
Kleinschalige dagbesteding midden in Hoogeloon.
Wij willen uitbreiden, samen met Joris Zorg zijn we bezig met een wervingsactie. Het punt is
wel dat er op heel veel locaties momenteel nieuwe dagbestedingen komen, vooral
zorgboerderijen. Bij ons krijgt door de kleinschaligheid de persoonlijke benadering extra
aandacht. Voor de mensen is er nu keuze, wat het beste bij hen past.
Vraag: Waarom uitbreiding van de Dagbesteding?
Er was vraag voor meerdere dagen (van 3 naar 4 dagen / week) vandaar de uitbreiding.
De cliënten moeten een indicatie hebben tenzij ze het zelf betalen.
Veranderingen in de zorg resulteren in diverse projecten.
1. Joris heeft het project JorisVerbindt gestart. Daarbij zoeken ze meer samenwerking/
hulp bij familie en vrijwilligers. Dit komt omdat er arbeidskrapte in de zorg toeneemt.
2. Project Reablement aanpak: dit is een vorm van kortdurige thuiszorg waarbij de client
zo snel mogelijk weer zelfstandig kan worden. Dit kan door middel van ergotherapie
of met behulp van een geschikte technologie als hulpmiddel. Dit is een proef, waarbij
zowel de cliënt als de zorgverlener voordeel van kunnen hebben. Het is een beproefde
periode, komt uit de Scandinavisch landen. Uit ervaring blijkt dat na de inzet van
Reablement 60% van de cliënten weer zelfstandig kan functioneren.
Status Preventieprojecten: Houd Hoogeloon langer gezond.
1. Vitaliteitsdag: op 9 juni gaan we op initiatief van de werkgroep Beweging &
Gezondheid en met ondersteuning van KBO Brabant een vitaliteitsdag houden. We
organiseren dit gezamenlijk; de Werkgroep B&G, de Zorgcoöperatie en de
Seniorenbeweging. Je volgt op zo’n dag een parcours met diverse gezondheidstesten.
Is door KBO Brabant professioneel opgezet, meer informatie volgt. Er kunnen 60
personen aan deelnemen.
2. Maand van Digitalisering: enquête en themabijeenkomsten. Zie agendapunt 9.
Vraag: Wie zorgt voor de belettering van het bord bij de kerk? Peter Teunissen is daarvoor
het aanspreekpunt.

7. Bestuursverkiezing
Sjan Kaethoven is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor haar tweede termijn.
In de pauze worden de stembriefjes rondgebracht.
! We blijven op zoek naar een aanvullend collega bestuurslid, kandidaten kunnen zich
aanmelden!
8. Pauze
Verkiezing en uitslag.
27 Personen aanwezig, waarvan 26 leden. De stemmen zijn geteld. 26 Leden hebben Ja
gestemd, Sjan is herkozen door de leden. Een applaus volgt voor Sjan Kaethoven.

9. Introductie Project Digitalisering
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In het kader van ons project Digitalisering een introductie en een eerste presentatie door
Suzanne Quirijnen programmamaker Kempen Bibliotheek.
De voorzitter geeft het woord aan Suzanne Quirijnen.
De wereld wordt steeds meer digitaal.
• Online winkelen.
• DigiD in verband met Corona. Best moeilijk, online aanvragen.
• Zorgorganisaties gaan ook digitaal, ook vanuit Joris.
• Indien er een partner wegvalt, volgt er vaak ook een digitaal probleem.
Maar er zijn ook leuke dingen digitaal zoals het nieuws, het weer, allerlei wandel en
fietsroutes en eenvoudige mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden.
Online avonds ook mogelijkheden voor spelletjes, kaarten etc.
Er is veel belangstelling voor de website www.Hoogeloon.info Er zou nog meer informatie
op mogen komen.
Vragen / opmerkingen:
De wet verplicht om inzicht te hebben in je eigen medisch dossier.
Op de site Uw Zorg online vindt u meer informatie. Bij de huisarts maar ook bij ziekenhuis
bezoek. Ook medicijnen bestellen. Altijd inloggen met DigiD.
Er zijn ook introductie filmpjes voor informatie.
Invullen enquête is belangrijk voor ons om te vertalen naar acties voor het dorp.
We willen weten wat voor hulp jullie nodig hebben.
Graag iedereen (alle lagen van de samenleving) vragen om de vragenlijst in te vullen.
We zijn ook op zoek naar mensen die anderen kunnen helpen.
De vragenlijst is opgezet door het PON. Er is nog weinig onderzoek naar dit onderwerp
gedaan. Er zou een soort ANWB moeten komen voor hulp en dat niet alleen voor ouderen.
De vragenlijst kan ook digitaal worden ingevuld.
Op www.Hoogeloon.info onder de knop “Digitale vragenlijst”. We hebben ook een papieren
versie beschikbaar. De vragenlijsten worden aan de aanwezigen rondgedeeld. Er liggen ook
lijsten op diverse plaatsen in het Steunpunt en de Anloop.
Planning:
Vanaf nu staat de enquête digitalisering een maand lang open. Dit kan via een knop op
hoogeloon.info of via papier.
Bijeenkomsten:
21 april : introductie project en opening enquete
13 mei :themabijeenkomst online veiligheid
20 mei: themabijeenkomst zorg gerelateerde digitalisering
11 juli: uitslag enquête en vervolgacties.

10. Rondvraag en sluiting met een drankje.
Vraag: wat kan digitaal in het kader van Gezondheid?
Virtuele thuiszorg is er al en komt steeds meer voor. De inzet van technologie neemt ook toe.
Ook dementerenden die thuis wonen kunnen zeker in de beginfase zo ondersteund worden. Ik
zie dat het er is en het wordt ook vergoed. Door de zorgverzekeraar.
Suzanne Quirijnen: wij begeleiden Kempen energie digitaal, je kunt zo heel veel mensen
bereiken en het kost bijna niets. Ook bij de bibliotheek zijn veel mogelijkheden, zoals
cursussen. Indien belangstelling zou dit ook in Hoogeloon mogelijk zijn.
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Er is ook een digitale hulplijn. We moeten onderzoeken waar behoefte aan is.
Ook de technische lijnen moeten correct werken, zoals internet en wifi.
Op SeniorWeb staat goede duidelijke eenvoudige informatie.
Laten we de uitslag van de vragenlijsten afwachten en onderzoeken waar behoefte aan is.
Een bijzonder woord van dank voor gastheren en -vrouwen van D’nAnloop.
De voorzitter bedankt Thea van Aaken voor het notuleren.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst. Zij nodigt allen uit om nog wat na te praten
onder het genot van een drankje. De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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