Verslag van de ALV d.d. 12 april 2018
Aanwezig: ongeveer 70 deelnemers waarvan 57 stemgerechtigd.
1. Opening door Martien Kusters.
Martien opent de vergadering en heet leden en niet-leden welkom. Hij geeft in het kort een
uiteenzetting van de belangrijkste gebeurtenissen en resultaten van de Dorpscoöperatie Lierop Leeft.
 Een tweede CPO is van start gegaan en er is voortdurend aandacht voor de positie van starters
op de woningmarkt in Lierop. Voor de leefbaarheid is het immers belangrijk dat er mogelijkheden
zijn voor starters op de woningmarkt. De werkgroep wonen onder voorzitterschap van Toon van
de Ven is voortdurend in gesprek met Wocom en de gemeente over de ontwikkelingen.
 Op 16 mei vond er een drukbezochte bijeenkomst plaats waarin gesproken werd over drugs. Op
een soms ludieke manier werd informatie gegeven en voerden we het gesprek met elkaar.
De werkgroep Opvoeden en Opgroeien onder voorzitterschap van TGeert van de Heuvel heeft
samen met de werkgroep Zorg samenwerking gezocht met de basisschool en er wordt nu gestart
met een project waar kinderen betrokken raken bij de Lieropse samenleving. Vrijwilligers kunnen
zich nog aanmelden bij Tiny Steenbakkers of Anita Hurkmans.
 De werkgroep Zorg onder voorzitterschap van Tiny Steenbakkers geeft uitvoering aan de
dagbesteding op dinsdagmiddag, het 55+ diner, de uitleenpost, verhuur duo-fiets, wandelfit,
zondagochtend koffiemoment, cursus omgaan met dementie enz… Al deze activiteiten onder
enthousiaste begeleiding van vele vrijwilligers. Er werd een gezondheidsmarkt georganiseerd.
Ook de ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende inwoners vraagt
tijd. Er zijn veel (professionele) partijen bij betrokken die samen proberen om voor de zomer
duidelijkheid te verschaffen over de eventuele mogelijkheden.
 De werkgroep diensten en communicatie onder voorzitterschap van Marianne Welten koppelt
vrijwillige maatjes aan inwoners die ondersteuning nodig hebben. De maatjes vormen dan een
onderdeel van het netwerk van deze inwoners. De werkgroep zorgt er ook voor dat een aantal
keren per jaar een nieuwsbrief verschijnt die huis aan huis wordt verspreid.
Het lijkt allemaal vanzelfsprekend en vanzelf, ‘gewoon’ te gebeuren. Dat is natuurlijk niet zo! Dankzij
de inzet van vele vrijwilligers wordt veel tot stand gebracht. De kracht van de Dorpscoöperatie is dat
we het SAMEN doen; Voor elkaar en met elkaar!

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2017.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag is daarmee vastgesteld.
3. Vaststellen Jaarverslag 2017
a. Inhoudelijk jaarverslag 2017 is meegestuurd met de uitnodiging. Er zijn geen op- of
aanmerkingen en is daarmee vastgesteld.
b. Financieel jaarverslag 2017.
Penningmeester Willy van de Elzen geeft een toelichting op de jaarcijfers. Inkomsten (uit
lidmaatschapsgelden, bijdrage gemeente, eigen bijdragen deelnemers, fondsen, schenkingen)
en uitgaven. Er zijn voorzieningen opgenomen in het financieel jaarverslag en daaraan is
gedoteerd. Willy geeft een toelichting op deze voorzieningen. Er is een positief resultaat voor
vennootschapsbelasting van € 56,47.
c. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Michiel van Bussel en Wil Meijers; De Commissie
heeft geen nalatigheden of tekorten geconstateerd en adviseert de vergadering het financieel
verslag goed te keuren.
De commissie heeft een aantal opmerkingen en aanbevelingen:
o Bechikkingsbevoegdheid door 2 personen
o Risicobeperking cash-geld van maximaal € 500,00
o Afschrijven investering duo-fiets
De penningmeester wordt decharge verleend door de ledenvergadering.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar inzet.
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d. Michiel van Bussel treedt regulier af als lid van de kascontrolecommissie. Lenie Hendrikx stelt
zich beschikbaar als nieuw lid voor de kascontrole commissie.
4. Begroting 2018
De begroting 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verwachte resultaat is minimaal en er is geen
ruimte om te doteren aan de voorzieningen.
5. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden zijn Driek Doezé, TGeert van den Heuvel en Tiny Steenbakkers
aftredend en herkiesbaar. Alle worden opnieuw gekozen in het bestuur.

6. Wmo keukentafelgesprek
Linda Haex en Ans van Lieshout, beide onderdeel van het team van Wmo-consulenten van de
gemeente Someren, geven uitleg over de Wmo en het keukentafelgesprek. De rol van de Wmoconsulent is om hulpvragers te informeren, te adviseren en indien aan de orde een (maatwerk)
voorziening, zoals huishoudelijke hulp of vervoer, toe te kennen. De mogelijkheden van
onafhankelijke cliëntondersteuning voor of tijdens het keukentafelgesprek worden toegelicht. Na de
presentatie worden een aantal stellingen ingebracht.
7. Vaststellen geactualiseerd coöperatie reglement
Voorgestelde wijzigingen:
 Artikel 8 : eigen bijdrage is anders omschreven
 Artikel 12 : onkostenvergoeding vrijwilligers
 Artikel 13 : aanpassingen attentiebeleid
De ALV stemt in met de wijzigingen en het geactualiseerde coöperatie reglement wordt vastgesteld.
8. Vaststellen werkplan 2018
Het werkplan is huis aan huis verspreid.
Gevraagd wordt naar het mantelzorgcompliment. Dit kan door de ontvanger van mantelzorg bij de
gemeente worden aangevraagd. Jaarlijks ontvangen mantelzorgers op 10 november, de dag van de
mantelzorg, een presentje.
De vrijdagmiddagactiviteit is vanwege onvoldoende belangstelling beëindigd.
Het werkplan wordt vastgesteld.





9. Mededelingen
In Someren-Heide is ervaring opgedaan met de Go-life-Phone. Met de KBO wordt
geïnventariseerd of er in Lierop behoefte is aan een cursus voor het gebruik van de smartphone
met als uitbreiding de go-life Phone. In de nieuwsbrief en via SLAP worden inwoners
geïnformeerd en kunnen zij zich aanmelden.
De resultaten van de gezondheidsmonitor van de GGD zijn beschikbaar. Met een aantal
thema’s kan de Dorpscoöperatie aan de slag. Wordt vervolgd….
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) van kracht. Dit
betreft privacywetgeving. De Dorpscoöperatie inventariseert op dit moment haar
(leden)bestanden met de bedoeling om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

10. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Martien dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Verslag ALV ‘Lierop Leeft’ d.d. 12 april 2018

