Notulen 2e Algemene Leden Vergadering (ALV) ZCW, 30 maart 2017, definitief.
Hierbij het verslag van de algemene leden jaarvergadering (ALV) van het Zorg Collectief
Wanroij (ZCW).
De algemene ledenvergadering vond plaats op donderdag 30 maart 2017, aanvang 19.30
uur in ’t Wapen van Wanroij.
Hierbij waren ca. 105 leden aanwezig.
Notulist
Voorzitter

: Marco Verheijen, secretaris ZCW.
: Huub van Boekel, voorzitter ZCW

Deze notulen zijn goedgekeurd en voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering ZCW van
10 mei 2017 en zullen in de eerst volgende Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring en
definitieve vaststelling worden geagendeerd.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor de ALV.
4. Notulen van de vergadering van 22 maart 2016
De belangrijkste onderwerpen worden genoemd. De notulen zijn gepubliceerd op
www. ZCW.nu .
De notulen worden vastgesteld door de ALV.
5. Financiële zaken.
Jaarverslag 2016 incl. financieel jaarverslag 2016.
Het volledige jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.zcw.nu .
Het jaarverslag wordt kort toegelicht door de secretaris en de voorzitter.
Verslag kascommissie
Willie Baltussen licht kort de bevindingen namens de kascommissie toe.
Het ziet er netjes en transparant uit, verbeterd ten opzichte van 2015 (toen was het
ook al goed)
Vacature kascommissie: i.v.m. rooster van aftreden. Toos van Hulsbeek is aftredend,
Willy Baltussen herbenoeming Voorstel benoeming nieuw lid kascommissie Ria
Hendriks.
De benoemingen worden unaniem goedgekeurd door de ALV.

Contributie 2017: wederom gratis voor alle leden.
Decharge bestuur.
Begroting 2017
Besluit: De ALV stemt in met het jaarverslag 2016, de begroting 2017 en de hoogte
van de contributie voor 2017 (gratis) en deze zijn hiermee vastgesteld en definitief en
verleent hiermee decharge aan het bestuur.
6. Goedkeuring beleidsplan 2017-2018**
De volledige versie wordt op de website van ZCW opgenomen en is openbaar.
De belangrijkste zaken worden toegelicht, incl. het programma voor 2017
(agendapunt 8). Er zijn geen vragen.
Besluit: De ALV stemt in met het beleidsplan 2017-2018 en dit is hiermee vastgesteld
en definitief.
7. Bestuursverkiezing
De voorzitter licht de procedure toe.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Aftredend en niet herkiesbaar: Tonnie Derks en Chantal Daverveld
Kandidaat bestuurslid: Guus Bens
Na voorstel van de voorzitter en goedkeuring van de ALV vindt de stemming over de
kandidaatstelling per handopsteking per kandidaat plaats.
Guus Bens
: de ALV is akkoord met de benoeming (ws.
penningmeester)
De rolverdeling binnen het bestuur wordt definitief vastgesteld in de eerste
bestuursvergadering.
8. Programma 2017
- Inloopochtenden zijn geïntroduceerd in 2017, 1x p/mnd; voorlopig tot de zomer
om te kijken of er belangstelling voor is.
- Duo-fiets: werkgroep is samengesteld, reservering via website, voor iedereen
beschikbaar, begeleiders zijn beschikbaar.
- Project ‘de Beste Maatjes’ wordt geïntroduceerd. Deze werkgroep biedt een
luisterend oor, begeleiding tijdens een wandeling of fietstocht, boodschappen
doen bij de supermarkt, praktische en emotionele steun bij ziekte, herstelproces
of eenzaamheid, begeleiding bezoek aan vriend of kennis.
- Toekomstige voorzieningen zorg en welzijn. Er is een driehoeksoverleg tussen
ZCW-Dorpsraad-Pantein over 1. voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn
in Wanroij nu en in de toekomst, 2. positie van De Lookant in Wanroij, 3.
inbedding De Lookant in de Wanroijse gemeenschap.
- Laatste nieuws: In september 2017 wordt een dagbesteding voor ouderen in
Wanroij gestart. Corine Nooijen Bus en Jolande Verheijen Bus (in de oude winkel

-

van Tijs van Hulsbeek); dagbesteding voor 10 personen, i.s.m. o.a. Pantein en in
afstemming met ZCW.
Daarnaast: Rolstoelwandeling, Deelname Rabo Clubkas Campagne, Thema avond
in najaar 2017

9. Rondvraag.
Er worden geen vragen gesteld.
Afscheid bestuursleden: De voorzitter bedankt Tonnie Derks en Chantal Daverveld
voor de inzet voor ZCW afgelopen periode en zet ze in het zonnetje met een
presentje. De zaal geeft beiden een warm applaus.
Tonnie Derks neemt nog kort het woord.
10. Pauze
11. ‘Helder Theater’
12. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de aanwezigheid.

