Verslag van de ALV d.d. 12 november 2015
Aanwezig: ongeveer 80 aanwezigen waarvan 65 stemgerechtigd.
1. Opening door Martien Kusters
Het thema van vandaag is ‘vieren’; ruim 400 leden, veel vrijwilligers en al veel
activiteiten die zijn opgepakt is alle reden om de vlaggetjes op te hangen!
De Dorpscoöperatie zorgt voor ondersteuning die dichtbij geregeld is en die er toe
bijdraagt dat inwoners die dat willen op een veilige en gezonde manier in Lierop kunnen
wonen. Lierop Leeft doordat we het samen doen.
2. Verslag eerste ALV DC Lierop Leeft d.d. 8 januari 2015
Het verslag is bijgevoegd en wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Bestuursverkiezing Dorpscoöperatie Lierop Leeft en vaststellen Rooster van
Aftreden.
A. Er zijn geen kandidaten die zich gemeld hebben bij het bestuur voor een
bestuursfunctie.
B. Driek Doezé wordt voorgesteld aan de leden van de Dorpscoöperatie als kandidaat
voor een bestuursfunctie. Driek is bestuurslid bij de KBO en benadrukt het belang van
samenwerking.
Nellie van de Einden en Annette Wilde treden op als kiescommissie. Driek wordt
overtuigend gekozen met 63 akkoord stemmen. Er zijn 2 blanco stemmen
uitgebracht.
C. Het Rooster van Aftreden wordt vastgesteld. In 2016 treden de eerste 3
bestuursleden af. Zij zijn herbenoembaar en kunnen in totaal 7 jaar zitting hebben in
het bestuur. De maximale zittingsduur is 9 jaar.
4. Vaststellen Coöperatie reglement
Het reglement is op de website beschikbaar en wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Stand van zaken
De werkgroepen geven een overzicht van hun activiteiten en plannen. Deze presentatie
wordt ondersteund met PowerPoints die te zien zijn op de website.
Vragen die zijn gesteld:
Werkgroep Opvoeden en Opgroeien:
o Doet de werkgroep ook iets met verenigingen als het gaat om gezond gedrag rondom
alcohol en drugs en de verleidingen waarmee jongeren te maken hebben?
Er is eerder een poging gedaan om hierin samen op te trekken maar dat is nog niet
echt succesvol gebleken. Dit wordt de komende tijd weer opgepakt.
o Er is veel contact met de basisschool. Hebben jullie ook contact met het voortgezet
onderwijs? De ervaring is dat in het voortgezet onderwijs al veel aandacht is voor
gezond gedrag rondom alcohol en drugs, dus heeft nu geen prioriteit van werkgroep
Werkgroep Dienstverlening en communicatie:
o Hoe komt de werkgroep bij de vraag? Hoe krijgen we de vragen boven tafel?
Dit is nog lastig en de werkgroep vraagt ook om hulp hierbij. Er is sprake van
vraagverlegenheid. Tips die worden gegeven: organiseer een cursus: ‘durf een vraag
te stellen’ en plaats een succesverhaal op de website.
Werkgroep Wonen:
o Kunnen jullie iets vertellen over het energielabel?
o Daar kun je heel veel over vertellen en misschien is het wel een idee om hier een
themabijeenkomst over te organiseren.
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Wat doet de gemeente als het gaat om betaalbaar huren? De werkgroep wonen heeft
hierover voortdurend contact met Wocom, Mooiland en met de gemeente.
o De mensen in ’t Alfort zijn uiterst tevreden over het wonen daar. Houdt de werkgroep
daar rekening mee in hun communicatie? Dit is bekend bij de werkgroep, ondanks
dat de woningen niet meer worden aangepast aan de wensen/eisen van deze tijd.
Verbeteringen leiden tot huurverhogingen en daar zijn de bewoners niet blij mee. De
werkgroep wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de langere
termijn voor ’t Alfort omdat Mooiland ook plannen heeft tot verkoop.
o Mogelijk start er een vervolg CPO.
Werkgroep Zorg:
o Hoelang mag je hulpmiddelen lenen? De termijn die daarvoor staat is 6 maanden.
Door de overeenkomst met Medicura kan dit nog eens met 6 maanden worden
verlengd. Er is wel het streven om de periode van uitleen niet te lang te laten duren;
dat is immers niet de bedoeling van de uitleenpost.
o Hoe staat het met 24 uurs zorg in Lierop? Is al heel lang een thema en is moeilijk in
te vullen in Lierop. Blijft een aandachtspunt van meerdere partijen in Lierop.
De Dorpsondersteuner:
Anita Hurkmans is, na een zorgvuldige sollicitatieprocedure benoemd tot
dorpsondersteuner. De afgelopen 3 jaar heeft Buurtzorg de dorpsondersteuner
gefaciliteerd. De wens van Lierop Leeft was om een onafhankelijke dorpsondersteuner in
Lierop beschikbaar te hebben. Die wens is nu vervuld en de gemeente financiert deze
inzet vooralsnog voor een jaar met de intentie om dit te verlengen.
Lierop Leeft dankt Buurtzorg voor de afgelopen jaren. M.n. gaat onze dank uit naar
Willemijn Waterschoot die gedurende jaren met veel enthousiasme invulling heeft
gegeven aan deze functie.
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6. Financieel
Karel van Doorn (penningmeester) laat een gezonde financiële stand van zaken zien
per 31-10-2015. Tijdens de eerste ALV van 2016 wordt het jaarverslag 2015
geagendeerd.
De begroting 2016 is sluitend en wordt vastgesteld.
De volgende vragen uit de vergadering, naar aanleiding van de begroting 2016, zijn
naar tevredenheid van de vragenstellers beantwoord.
 hoe wordt omgegaan met opgebouwde reserves? De leden van de
Dorpscoöperatie bepalen dat uiteindelijk. De reserves zijn nog niet van dien aard
dat we daar nu al een bestemming voor moeten zoeken. Lierop Leeft zuinig……en
als er iets moet worden aangeschaft kijken we eerst of er fondsen zijn die willen
(mee)betalen.
 In de begroting is € 800,- opgenomen voor de uitleenpost; is dat voldoende?
De mensen van de uitleenpost gaan ervan uit van wel. Er is behoefte aan een
‘outdoor’ rolstoel en in dat kader is het de vraag en zal er mogelijk nog worden
bijgepast uit de reserve.
 Er is gesproken over het afsluiten van een WA-bedrijfsverzekering, dit zien we
niet terug in de begroting. Vandaag is een offerte ontvangen voor een WAbedrijfsverzekering. Deze moet nog worden opgenomen in de begroting.
Hoe is het met de kosten voor de website? De relatief hoge kosten voor de website
waren in 2015 m.n. eenmalig. Vanaf 2016 bestaan de kosten uit onderhoud, beheer
en hosting.
Het ledenaantal groeit nog steeds. Op dit moment zijn er meer dan 430 leden. Dit
betekent dat meer dan de helft van de Lieropse huishoudens lid is van Lierop Leeft!
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7. Evaluatie DC Lierop Leeft
Aan de hand van een viertal stellingen wordt geëvalueerd.
De stellingen zijn:
1. De activiteiten van de Dorpscoöperatie sluiten aan bij de behoeften die er zijn in
Lierop.
2. Inwoners van Lierop zijn bekend met de Dorpscoöperatie
3. Op de website van Lierop Leeft kan ik alles goed vinden
4. Een eigen bijdrage bij sommige activiteiten is vanzelfsprekend
Opmerkingen die worden gemaakt:
 De vraag is niet altijd bekend en daarom kun je niet altijd aansluiten bij de
behoeften.
 Niet iedereen weet wat de Dorpscoöperatie doet en waarom die bestaat. Hoe
kunnen we dat nog beter communiceren?
Suggesties: Een Lieropse Uit-markt organiseren
De nieuwsbrief ook voor niet-leden
 Er zijn nu eenmaal ook mensen die niet zijn geïnteresseerd in waar de
Dorpscoöperatie voor staat en dat is ook goed!
 Jeugd ontbreekt…. vooral 30-45 jarigen benaderen want die hebben het straks
ook nodig. Zij zijn wel al vaak lid maar komen niet per definitie naar een ALV
(druk,druk,druk…..)
 Jeugd opvoeden om mee te doen.
 Nu gericht op sociale behoeften. Kun je ook bijvoorbeeld iets doen voor glasvezel
in het buitengebied? De Dorpscoöperatie moet steeds afwegen welke vragen waar
thuishoren.
 Ouderen hebben soms moeite met de digitale wereld. KBO en bibliotheek hebben
wel aanbod in dat kader. Ook kun je iets organiseren waarbij jongeren aan
ouderen vertellen hoe de digitale wereld werkt.
 Het uitgangspunt moet zijn dat er geen eigen bijdrage wordt gevraagd voor
klusjes en diensten. Wel moeten onkosten worden vergoed (reiskosten
bijvoorbeeld). Dit blijft een heikel punt en afspraken zijn nu opgenomen in het
coöperatie reglement. Bij wijzigingen komen we terug bij de ALV.
 Er is tevredenheid over wat er wordt gedaan.
Rondvraag
 Aangegeven wordt dat er is gevraagd om een duo-fiets voor de uitleen. Er worden
nu fondsen aangeschreven. Een probleem is m.n. de stalling van de fiets.
Aangegeven wordt dat duo-fietsen beschikbaar zijn bij Egelshoeve en Witven waar
ze weinig worden gebruikt.
 De Tunnel onder de A67 wordt geschilderd. Wie wil er meehelpen? Opgeven bij
Esther van Lieshout.
 Kunnen we volgende keer tijdens de pauze foto’s laten zien van de verschillende
activiteiten?
 Is het mogelijk om een APP activiteit op te zetten in buurten in het kader van
veiligheid?
 De Dorpscoöperatie is een coöperatie U.A. Vrijwilligers zijn verzekerd.
 De dinsdagmiddag (dagbesteding) is geweldig, zegt een deelnemer! Chapeau voor
de vrijwilligers!
Sluiting:
Dank voor uw aanwezigheid en tot de volgende keer in april 2016!
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