
 
 
 
 
 

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 
 8 APRIL 2019 IN STEUNPUNT DEN BOGERD 

 
 
Aanwezige bestuursleden:  Guus de Haan, Sjan Kaethoven, Marlou Kremer,  

Anita Tholen. 
Stichting Samen Anders Zorg:  Jo van der Heijden 
Leden/belangstellenden:  53 
Afmeldingen:                                          0 
Notulist:    Thea van Aaken 
 
 
1. Opening 
Welkom allemaal, ondanks het zeer slechte weer, een extra welkom aan Jolanda Luijten van 
onderzoeksbureau PON. Jolanda gaat ons informeren over de Veerkrachtdialoog, die gehouden is op 
19 januari in Den Anloop. 
 
 
Verslag ledenvergadering 29 oktober 2018 
Het verslag staat op de website van de zorgcoöperatie/laatste nieuws/verslag ledenvergadering.  
Het verslag ligt ook ter inzage in het Steunpunt. 
Vragen: Ik kan het verslag niet vinden op de website. 
Het verslag staat er wel op, je moet 2 keer doorklikken, is niet gebruiksvriendelijk. We kijken of we 
dit aan kunnen passen. Verder zijn er geen vragen, het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
2. Jaarverslag Zorgcoöperatie en Stichting Samen Anders Zorg 2018 
Het jaarverslag 2018 staat op de website: www.zorgcoöperatie.nl . Het verslag ligt ook ter inzage in 
het Steunpunt. Voorgesteld wordt het jaarverslag vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor het 
gevoerde beleid.  
 
De voorzitter gaat kort in op de inhoud van het jaarverslag. 
• Dagbesteding 12,5 jaar bestaan 
Dit hebben we op 8 november uitgebreid gevierd met een uitje naar de kerk van de Weebosch.  
Op de foto in het jaarverslag zie je de cliënten en hoeveel vrijwilligers er nodig zijn omdat de meeste 
clienten veel hulp behoeven. 
Binnentuin dagbesteding. Oproep Toos van der Zanden; de binnentuin bij de Dagbesteding is hard toe 
aan een opknapbeurt. Wij zoeken 1 of 2 vrijwilligers die op maandagmiddag willen komen helpen. 
Harrie Bullens stelt zich beschikbaar. De voorzitter bedankt Harrie. 
 
• WMO kantoor 
Elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur houdt Sjan Kaethoven spreekuur in Steunpunt Den Bogerd. 
Sjan heeft een verpleegkundige achtergrond. Het is vertrouwd dat Sjan uit het dorp is, we merken dat 
daardoor ook steeds meer gebruik gemaakt wordt van het spreekuur. 
 
• Website en Hoogeloontje 
We hebben tijd en geld gestopt in de website, is nu professioneel opgezet. Staan veel persoonlijke 
interviews op. Ook is het technisch onderhoud en de veiligheid van de site formeel geregeld. 
Maar ook via ’t Hoogeloontje’, laten wij zien wat we doen. 
 
• Vrijwilligers 
Allereerst een oproep ‘we hebben hard nog meer vrijwilligers en ook bestuursleden nodig.  
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In september zijn we met alle vrijwilligers naar de Kruidentuin in Bladel en de Tinteltuin in Eersel 
geweest. Ook de Nieuwjaarsreceptie was een gezellig samenzijn. 
We zijn op zoek naar 2 extra vrijwilligers voor de dagbesteding. Wij merken dat het krijgen van 
vrijwilligers moeilijk is. De ouderen stoppen maar er is helaas te weinig aanwas van de jongeren. 
Dit komt omdat nog veel jongeren werken. Indien haalbaar, willen wij de dagbesteding met 1 dag 
uitbreiden. 
 
• Stuurgroep Joris-SAZ 
Marlou Kremer en Jo van der Heijden zitten in de stuurgroep met de bestuurder van Joriszorg. Sjan 
Kaethoven gaat nu Jo van der Heijden vervangen. 
 
• Voorbereiding PON onderzoek 
Doen we niet alleen, maar samen met dorpsraad, steunpunt, contactgroep, Eyes Wide Open  etc. 
Wij doen dit samen om de betrokkenheid met het dorp te vergroten. 
 
• Donaties 
Wij ontvangen geregeld donaties van familieleden. Wij proberen deze zo goed mogelijk in te zetten. 
Een van de plannen is een overkapping en een buitentafel bij de Dagbesteding. Ander plan is een 
bijdrage aan de nieuwe voortuin bij de zorgvilla’s. 
 
Jaarplan voor 2019 
Onze plannen voor 2019 zijn: 
1. PON onderzoek uitvoeren en de uitkomsten vertalen in concrete maatregelen. 
Hierbij ook de uitslag van een afstudeerproject meenemen (Erasmus universiteit). 
2. Maatjesproject starten voor mensen met verminderde mobiliteit. 
Zet Sjan zich voor in, wie heeft behoefte aan contacten. 
3. Duofiets project opzetten. 
Jo en Sjan pakken dit op. Er is nu één fiets in de zorgvilla. Maar we gaan dit opzetten voor heel het 
dorp. Biedt perspectief dat we met 2 fietsen kunnen beginnen. In Vessem draait een soortgelijk project 
voortreffelijk. Wij richten ons op Hoogeloon. Ook daar zijn vrijwilligers voor nodig. In de loop van 
het jaar gaan we starten. 
4. Public Relations verder intensiveren. Wij blijven onze website aanvullen en wij blijven publiceren 
in ‘t Hoogeloontje. 
5. Voortuin zorgvilla aanleggen, in overleg met de gemeente. 
6. Project overkapping dagbesteding uitvoeren, in overleg met het Steunpunt. 
Wij zijn geen eigenaar, wij “wonen in” bij het Steunpunt. 
 
 
3. Financieel Jaarverslag 2018 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Guus de Haan. Guus is al langer aftredend maar 
helaas hebben wij nog steeds geen vervangende kandidaat kunnen vinden. Wij hebben nu Elly 
Waterschoot van ADEL gevraagd om ons administratief te ondersteunen, zelf hebben we niet die 
expertise in het bestuur. Daar staat dan wel een vergoeding tegenover. Dit is een voorstel aan de leden 
om het met ADEL. Is akkoord. 
 
Guus de Haan 
Het financieel verslag wordt door de penningmeester en Elly Waterschoot samen toegelicht.  
Wij hebben een verlies van euro 8000,00. Investering bij de dagbesteding, 3 automatische fauteuils 
voor het rustuurtje. De fauteuils worden in 3 jaar afgeschreven. 
We kunnen dit betalen want we hebben nog een bedrag wat we voor maatschappelijk relevante acties 
willen inzetten. Wij streven ernaar om de contributie op euro 20,00 per persoon houden. 
 
Elly Waterschoot 
Eetpunt, een positief resultaat, heeft goed gedraaid. Overwaarde is besteed aan attenties en uitstapje 
voor de vrijwilligers. Beter dat het geld terugstroomt in goede dingen voor de zorgcoöperatie. 
Kantoorkosten opgesplitst. Website/ secretariaat/attenties. Bloemen zijn er voor nieuwe bewoners of 
bij het overlijden van cliënten. Dagbesteding, vervoerskosten, staat een vergoeding voor. 
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Algemene kosten, ook vrijwilligers activiteiten. Het verlies van euro 8000,00 komt voornamelijk door 
de nieuwe website. Blijft aandachtspunt maar is na afstemming met de leden uitgevoerd.  
Er zijn geen vragen. De leden gaan akkoord. 
 
De penningmeester bedankt de kascommissie Petra Smulders en Bieneke van de Pas voor hun inzet. 
Zij hebben een verklaring ondertekend. Voor degene die deze in wil zien, is dit mogelijk. 
Met deze verklaring wordt het bestuur en de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
De penningmeester vraagt een vervanger voor Petra Smulders. Wil iemand deze taak op zich nemen? 
Jo van Rooij stelt zich beschikbaar. De voorzitter bedankt Jo. 
De voorzitter bedankt Guus de Haan en Elly Waterschoot voor hun medewerking. 
 
4. Bestuursverkiezing 
Jo van der Heijden is aftredend als bestuurslid van SAZ. Hij stelt zich niet verkiesbaar. Er is een 
vacature voor een bestuurslid. Er zijn helaas geen nieuwe kandidaten aangemeld. 
 
De voorzitter 
Het is een aderlating dat wij jou Jo moeten laten gaan. Jo is speciaal voor ons, heeft zich lang en voor 
veel zaken binnen de zorgcoöperatie ingezet, maar eerder ook breder voor het ZLTO, gemeenteraad, 
voetbalvereniging etc.  Jo brengt rust en stabiliteit, weet ook alles van het verleden van de 
zorgcoöperatie wat handig is voor het heden en hij heeft een geweldig netwerk. Tweede kenmerk; Jo 
is een mentor, een wijze man, ook op het algemene vlak. 
Als Guus dadelijk ook weg is laat hij 3 vrouwen achter, zonde… 
Wat ik zal missen zijn de vele kopjes koffie samen op het Broekenseind. Ik hoop dat je nog 
regelmatig langs zult komen. Jo staat open voor nieuwe dingen, gaat mee in de tijd, is flexibel. Hij 
blijft projecten doen voor de zorgcoöperatie, vooral hand en spandiensten. Wij waarderen dit enorm. 
Vanuit Samen Anders Zorg met Joris hebben wij al afscheid genomen van Jo, het Zorgcoöperatie 
bestuur gaat nog samen uit eten. Maar vanavond krijg je eerst 30 rode rozen van ons! Met dank! 
Jo van der Heijden 
Ik wil graag reageren. Ik zit niet te wachten op zoveel waardering. Ik doe het graag. Ook in minder 
goede tijden moet je doorgaan. De zorgcoöperatie is uniek in Nederland. Wij hebben veel vrijwilligers 
in Hoogeloon. Ik hoop dat de zorgcoöperatie haar rol kan blijven vervullen. Dan komt het goed. 
 
 
5. Pauze 
 
 
6. Vervolg van de Veerkrachtdialoog en de Dorpsenquête 
Het bestuur en Jolanda Luijten van onderzoeksbureau het PON geven een terugkoppeling van de 
resultaten tot zover.  
De voorzitter; wij willen openstaan om samen te werken met andere groepen, zoals de Dorpsraad, 
Steunpunt, KBO, Contactgroep, EWO etc. Maar wel zo dat iedereen zijn eigen identiteit kan 
behouden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Jolanda Luijten.  
Jolanda vertelt over de Veerkrachtdialoog in Hoogeloon die op 19 januari heeft plaatsgevonden in de 
Anloop. Ongeveer 80 mensen speelden samen het veerkrachtspel en veel van aanwezigen vanavond 
waren daar bij. 
 
Vragen 
• Wat is een Repair café? 
Is een ruimte waar je met defect apparatuur kan komen, wat ter plekke gerepareerd kan worden. 
• Rolstoel toegankelijkheid is t.b.v. openbare ruimtes. Niet alleen voor gebouwen maar ook voor de 
stoepen en straten. 
 
Hoe hebben jullie deze avond ervaren? 
Heel goed, het was een gevarieerd gezelschap. Het was goed georganiseerd. Echt genoten dat ik bij 
jongeren in een groepje zat. Meesten waren tussen 40 en 65 jaar.  
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Mooi was dat de jongeren ook enthousiast waren, jongeren die vrienden appen om mee te doen met de 
enquête. 
 
Er zijn een heleboel ideeën ontstaan, maar is daar ook belangstelling voor? 
Daar hebben wij een enquête voor opgesteld en hebben wij de thema’s terug laten komen, 
Zorg voor elkaar/ Veiligheid/ Eenzaamheid/ Gezondheid. 
Zorgcoöperatie is er voor ALLE leeftijdsgroepen. 
Het doel van de enquête is om een totaal beeld te krijgen van de wensen van de Hoogeloonse mensen 
op het gebied van zorg en welzijn.  
De uitslag van de enquête hebben we nog niet binnen. Op papier zijn er 257 ingevuld, digitaal 279,  
totaal ingevulde enquêtes 536. En dat is een mooi resultaat. Bij circa 2200 inwoners totaal en circa 
900 huishoudens is dat ruim voldoende om een goede uitspraak te kunnen doen. 
 
We gaan nu de uitslag van de enquête verder uitwerken en daarna werkgroepen vormen op basis van 
62 vrijwilligers die hebben aangegeven verder mee te willen denken en of meewerken. 
Daar kunnen wij verder mee, is een mooi startpunt. Nieuwe activiteiten maar ook betrokkenheid van 
ouderen en jongeren. Wij zijn heel tevreden met de opkomst. 
 
De zorgcoöperatie heeft zich kwetsbaar opgesteld met vragen in de enquête. 
Imago van de zorgcoöperatie is ziek, zwak, misselijk, daar moeten we aan werken. Veel jeugd weet 
niet wat de zorgcoöperatie inhoudt. En ook over de samenwerking met Joriszorg. Wij zijn benieuwd 
naar de uitslag van de enquête. 
 
Informatie voorziening is zeer belangrijk, of via ’t Hoogeloontje of via een App. Ook deze vragen zijn 
meegenomen in de enquête. We zoeken naar een combinatie wat voor jong en oud goed is. Waar we 
allen mee overweg kunnen. 
Vragen: 
• Is er overleg geweest met het bestuur van het Hoogeloontje? 
Er is vooraf besproken dat wij vragen in de enquête willen zetten en dit was prima.  
• In het begin is er gezegd dat een extern bureau ging scannen? 
Is alleen gebeurd voor de vragenlijsten die handmatig zijn ingevuld, deze worden dan gescand. PON 
gaat de vragenlijsten daarna analyseren. 
• We praten over het heden en dat is belangrijk. Maar ik mis vragen, wat deed Hoogeloon in het 
verleden? De belangstelling over de geschiedenis is toch al niet groot. Maar daar zijn geen vragen 
over gesteld. 
Verleden en toekomst, daar zouden inderdaad ook vragen over gesteld hebben kunnen worden. Maar 
het thema was zorg en welzijn. De gemeente heeft geadviseerd dat we het niet te breed moeten 
opzetten. 
• Zitten wij met de ingevulde enquêtes boven het gemiddelde? 
Waarschijnlijk in Borkel en Schaft iets meer. Doel is om mensen bij de zorgcoöperatie te betrekken.  
 
De voorzitter wil alle mensen bedanken die hebben meegeholpen met het wegbrengen en ophalen van 
de enquêtes. Wij zijn benieuwd naar de uitslag. We hopen tussen de mei en de zomer vakantie een 
vervolg bijeenkomst te plannen. 
 
De voorzitter bedankt Jolanda Luijten voor haar toelichting. 
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
 
Een bijzonder woord van dank voor gastheren en -vrouwen van het Steunpunt, Elly Waterschoot en 
Thea van Aaken. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Zij nodigt iedereen uit nog wat na te praten 
onder het genot van een drankje. De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 


