Verslag Algemene ledenvergadering
Zorgcoöperatie Zeeland,
4 april 2022

1.

2.

3.

Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Het is voor de
1e keer dat onze nieuwe voorzitter de vergadering voorzit. Fijn dat er nog zoveel
leden zijn gekomen en dat we een productieve avond mogen hebben. We hebben
door Covid19 veel activiteiten, waaronder D’n Inloop en “ZCZ Repareert”, in 2021
niet kunnen doen.
Speciaal welkom voor de dames van Lokaal voor Lokaal die na de pauze een
interactief deel verzorgen.

Mededelingen ingekomen stukken

a. De notulen van de ALV van 27 september 2021 worden zonder op- en/of
aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist.
b. Er zijn 43 leden aanwezig (incl. het bestuur), 8 leden hebben zich afgemeld.

Jaarverslag secretaris 2020

Bestuurslid Lucy Kerkhof licht het jaarverslag toe. Ontmoetingscentrum D’n Inloop
was bijna het hele jaar gesloten en geen “ZCZ Repareert”.
Wat we wel hebben gedaan:
- Bewegen in ’t Beweeghofke en wandelen op donderdag is gedeeltelijk
doorgegaan.
- In de week voor Pasen hebben de leden een tasje met paaseitjes aangeboden
gekregen van het bestuur.
- In de week voor Moederdag hebben de leden een envelopje met zonnebloemzaadjes in de brievenbus ontvangen. Met daaraan een wedstrijd: Wie kweekt de
grootste zonnebloem? Marietje v.d. Elzen had de grootste en heeft een leuk
prijsje ontvangen van het bestuur.
- Vakantieborrel vrijwilligers 2021 werd op woensdag 23 juni gehouden bij De
Pastorie in de tuin.
- Ontspanningsmiddag voor de mantelzorgers in Zeeland op 20 september.
- Mantelzorgcompliment 2021 in Landerd werd begin november uitgereikt aan de
mantelzorgers in de vorm van een waardebon.
- Dankjewel voor mantelzorgers, in de week voor Kerstmis werden de
geregistreerde mantelzorgers opnieuw bezocht door de vrijwilligers en
ontvingen een kaart met goede wensen voor Kerst en het Nieuwe Jaar 2022 en
een Dankjewel met als extraatje een doosje Merci.
- Op maandag 27 september 2021 hebben we afscheid genomen van voorzitter
Egbert van Hout.
- Mariette Oostveen is sinds september 2021 bestuurslid en in de bestuursvergadering van oktober werd zij benoemt/gekozen tot voorzitter van ZCZ.
- De jaarlijkse herfstwandeling, o.l.v. Andries Bongers, was op zondag 31
oktober.
- Zwarte Piet was in D’n Inloop. De vrijwilligers van de Zorgcoöperatie werden
verrast met een potje pepernoten met op de deksel een gehaakte versiering.
- Bloemschikken was helaas niet mogelijk in 2021. Een aantal vrijwilligers hebben
ervoor gezorgd dat de gastdames, die zich aangemeld hadden, toch een
prachtig kerststukje in ontvangst konden nemen.

-

Op zaterdag 11 december 2021 zijn de kerstpakketten voor de vrijwilligers door
4 bestuursleden ingepakt, bestickerd en een kaartje erop. Diezelfde dag zijn de
kerstpakketten nog opgehaald door de vrijwilligers. Wat na het weekend niet
was opgehaald door de vrijwilligers, is verdeeld in de Deelhuisjes.

Commissie Mantelzorg
- In Landerd staan 87 mantelzorgers geregistreerd, exc. de jonge mantelzorgers.
- De vrijwillige postbezorger(s) bestaat uit een groep van 13 personen.
- Voor de Jonge mantelzorgers zetten preventiewerkers jeugd, Nettie en Tobias,
hiervoor de lijnen uit. Doel is de jonge mantelzorgers in beeld te hebben, en te
ondersteunen, door middel van passende activiteiten.
- Mantelzorgmakelaar: Ria de Vent wordt door de gemeente vergoed, wanneer de
ziektekostenverzekeraar dit niet doet.
- Alle mantelzorgcafés zijn vervallen.
- Werkgroep Mantelzorgers voor jongeren met een beperking; de werkgroep heeft
haar pilot afgesloten. Er vonden in 2021 geen bijeenkomsten plaats. Als de
coronabeperkingen zijn opgeheven, hoopt de werkgroep weer gestaag door te
gaan.
-

4.

We hebben meegedaan met de actie Rabobank Clubsupport met een resultaat
van € 899,54

Financieel jaar verslag 2020

a. Het aantal leden is in stijgende lijn en staat nu op 237 (31-12-2021).
b. De Resultaatrekening wordt toegelicht door de penningmeester en heeft een
positief resultaat van € 3.629,-- Er zijn geen opmerkingen en de resultaatrekening wordt daarna goedgekeurd door de leden.
c. De Balans 2021, dit is een momentopname, wordt toegelicht door de
penningmeester.
- We hebben minder uitgegeven dan in 2021 maar dat kwam door Covid19.
- De “vooruit ontv.” gelden zijn van Lokaal voor Lokaal (donaties) en geven
een positief saldo.
- De post “reserveringen div.” ad € 5.000,-- is voor de verhuizing vaan het
nieuwe Dorpshuis.
- We hebben een lager bedrag aan subsidie ontvangen. De gemeente
Maashorst gaat anders om met het subsidiebeleid en dit geeft een negatief
effect voor ZCZ
Vraag van een van de leden: hoeveel eigen kapitaal?
Antwoord penningmeester: +/- € 10.800 (na de vergadering doorgegeven door
de penningmeester).
Er zijn verder geen opmerkingen over de Resultaatrekening en de Balans en deze
worden goedgekeurd en vastgesteld.
De voorzitter dankt de penningmeester voor de financiële toelichting.

5.

6.

Verslag kascommissie

De administratie is gecontroleerd door de kascommissie, Henk van der Loop en Ria
Wientjens. Het ziet er tiptop uit, allemaal prima in orde en erg overzichtelijk en met
complimenten voor de penningmeester en is zonder opmerkingen ondertekend door
de kascommissie. De penningmeester wordt gedechargeerd.

Benoeming kascommissie

a. De kascommissie 2021 bestaat uit: Henk van der Loop en Ria Wientjens en
reserve-lid Frank Grisel.

b. De kascommissie voor 2022 bestaat uit Frank Grisel en Ben Bollerman met als
reservelid Walter van Dongen.
c. Vraag van een lid: waarom elk jaar 2 aftredende kascommissieleden.
Antwoord penningmeester: daar wordt naar gekeken om het rooster zodanig
aan te passen dat er elk jaar 1 kascommissielid aftreedt en 1 lid opnieuw wordt
aangesteld/gekozen.

7.

Begroting 2022

8.

Vaststelling contributie 2022

De penningmeester ligt de begroting toe. De cijfers voor de begroting 2022 zijn in
december 2021 vastgesteld voor 2022. De subsidie voor 2022 is € 500,-- minder
dan in 2021.
Er zijn verder geen opmerkingen over de begroting en deze wordt goedgekeurd
door de leden.

Na een discussie over het vast te stellen contributiebedrag n.a.v. het overzicht dat
door de penningmeester was gemaakt, wordt er gestemd onder de aanwezige
leden en er was een meerderheid om de contributie te laten zoals deze nu is en
wordt voor 2022 vastgesteld op € 20,- per lid en € 40,- per gezin en wordt in de
laatste week van april 2022 geïncasseerd.
Ook werd besloten (na stemming, 25 stemmen van de aanwezigen zeggen “ja”) dat
de Deelplaatsbezoekers 1 jaar gratis een lidmaatschap krijgen aangeboden met het
criteria bijstand. De volwassen preventiewerker, Helma Vermeer, zal dit toetsen.

9.

Bestuursverkiezing

10

Rondvraag
Vraag van een lid/vrijwilliger: hoe groot mag een klus zijn bij de Klussendienst?

a. Aftredend en herkiesbaar: Jacqueline Bros, secretaris.
Zij wordt opnieuw bestuurslid en secretaris: goedgekeurd door de leden.
b. Het bestuur per april 2022: Mariëtte Oostveen, voorzitter
Henk van Griensven, penningmeester
Jacqueline Bros, secretaris
Henriette van der Loop, lid
Bert van de Broek, lid
Annie van der Cruijsen, lid
Lucy Kerkhof, lid

bijv. een grote kast verzetten, tijd ± 1 uur?
Antwoord: eerst aan de klusvrijwilligers vragen of een van hen deze klus wil doen
en daarvan af laten hangen of deze wel of niet wordt uitgevoerd.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

11.

Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om ± 20.30 uur de vergadering.

Na de pauze: Interactief door Lokaal voor Lokaal.

