Verslag van de ALV d.d. 11 april 2019
Aanwezig: ongeveer 75 deelnemers waarvan 65 stemgerechtigd.
1. Opening door Martien Kusters
Martien opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de ALV. We staan stil bij het overlijden van
Ria van de Ven-van Seggelen, echtgenote van Toon van de Ven, de voorzitter van de werkgroep wonen en
bestuurslid.
Er wordt een film vertoond waarin een impressie van het bezoek van de koning. We kijken allemaal terug op
een bijzonder en vooral ook leuk bezoek van de koning; een opsteker voor alle vrijwilligers en leden van de
dorpscoöperatie. Naast de betekenis voor Lierop is het ook belangrijk voor de regionale en landelijke beweging
van zorgen voor elkaar.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 april 2018.
Het verslag is toegevoegd aan de uitnodiging.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag is daarmee vastgesteld.
3. Vaststellen Jaarverslag 2018
a. Inhoudelijk jaarverslag 2018
Dit verslag is toegevoegd aan de uitnodiging. Er zijn geen op- of aanmerkingen en is daarmee vastgesteld.
Martien geeft aan dat een aantal jaren geleden de ledenvergadering de opdracht heeft gegeven om aan de slag
te gaan met het organiseren van 24-uurs zorg in Lierop. Dit zodat inwoners met dementie langer in Lierop
kunnen blijven wonen en passende zorg ontvangen. Er zijn daartoe meerdere gesprekken gevoerd met
Wocom, Savant, de gemeente en Lierop Leeft.
In de laatste nieuwsbrief van december werd aangegeven dat Wocom geen urgentie zag in deze behoefte van
de inwoners van Lierop. De gesprekken met Wocom zijn toen gestaakt en opgepakt met Bergopwaarts. Zij
waren enthousiast en zijn met ons verder gegaan om de ideeën die er zijn verder vorm te geven. Nadat de
bestuurders van Bergopwaarts en Wocom hierover contact hadden zijn de gesprekken met Wocom weer
opgepakt en neemt Bergopwaarts weer wat afstand.
Op 17 april vindt er een gesprek plaats met het gemeentebestuur, Wocom, Savant en Lierop Leeft. Dan wordt
bezien of we samen aan de slag kunnen met het ontwikkelen van de plannen.
Ondanks dat nog niet duidelijk is waar de nieuwe voorziening komt heeft het wel de voorkeur om deze te
verbinden met Henricushof.
b. Financieel jaarverslag 2018.
Penningmeester Willy van den 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.
Er wordt een toelichting gegeven op de balans.
c. Begroting
Het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten wordt akkoord bevonden.
d. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaat uit: Wil Meijer en Lenie Hendrikx.
De kascommissie heeft op 21 maart haar onderzoek gedaan en geeft aan dat e.e.a. sluitend en akkoord is. De
Penningmeester wordt decharge verleend.
e. Benoemen kascommissie
Will Meijers heeft 2 jaar deel uitgemaakt van de kascommissie en dat betekent dat zijn termijn erop zit. Hij
wordt bedankt voor zijn diensten. Annette Wilde wordt benoemd tot lid van de kascommissie voor de komende
2 jaren.
4. Voorstellen Marieke Linders als nieuwe dorpsondersteuner
Marieke Linders heeft vanaf 1 april het stokje overgenomen van Anita Hurkmans en stelt zich voor aan de
leden. Marieke heeft 25 jaar in de zorg gewerkt en ze vindt het een hele uitdaging om deze rol te gaan
vervullen. Ze geeft aan dat ze bereikbaar en beschikbaar wil zijn voor de inwoners van Lierop.

info@lieropleeft.nl
www.lieropleeft.nl
Verslag ALV 11 april 2019 (pag 1+2)/Jaarverslag 2019 (pag 3+4)

1

5. Bestuursverkiezing
Conform de statuten kunnen Martien Kusters en Marianne Welten zich nog een termijn beschikbaar stellen
voor een bestuursfunctie. Zij zijn aftredend en herkiesbaar. Indien zij worden herkozen dan treedt voor hen
een laatste termijn van drie jaar aan. Maria van Lieshout en Frans Cortooms zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt twee kandidaten voor: Marjan Groeneveld en Frank Hurkmans. De stemming vindt schriftelijk
plaats. Alle kandidaten worden met een groot aantal stemmen gekozen en herkozen.
Martien Kusters:
62
Marianne Welten:
64
Marjan Groenenveld: 62
Frank Hurkmans:
62
Martien stelt zich kandidaat als voorzitter. Er is geen behoefte aan een schriftelijke stemming over het
voorzitterschap. Er wordt afscheid genomen van Frans Cortooms en Maria van Lieshout.
6. Vaststellen geactualiseerd coöperatie reglement
Het reglement is op een aantal onderdelen aangepast en gewijzigd.
In artikel 6 zijn de aanbevelingen van de kascommissie verwerkt.
Artikel 15 is toegevoegd en betreft het privacyreglement.
Het geactualiseerde coöperatiereglement is inzichtelijk op de website van Lierop Leeft.
7. Werkplan 2019 en 2020
De coöperatie is nu ruim 4 jaar actief. Bij aanvang hebben we samen geïnventariseerd wat de coöperatie op
zou moeten pakken. Vandaar uit zijn we samen aan de slag gegaan. In groepen wordt aan de slag gegaan met
de volgende vragen:
1. Waar zijn we blij mee? (de duim)
2. Waar willen we naartoe? (de wijsvinger)
3. Waar willen we vanaf? Wat moeten we als DC niet meer doen? (de middelvinger)
4. Waar blijven we trouw aan? Wat moeten we behouden? Wat moet bewaard blijven? (de ringvinger)
5. Waar willen we in groeien? (de pink)
Wat wordt aangegeven door de verschillende groepen:

De drukte in het dorp. De voetpaden zijn slecht en voor rollators erg belemmerend.

We moeten van het grijze imago af. Hoe gaan we de jeugd meer betrekken?

De aandacht voor elkaar moeten we behouden; alertheid op eenzaamheid.

Groeien in successen delen zoals het tot stand komen van de CPO woningen.

Woonruimte voor jongeren en ouderen. Dementievriendelijk wonen.

Kenbaar maken van bijv. automaatje en andere maatjes.

Netwerken zowel in Lierop als buiten Lierop. Daarom ook dat de koning kwam. Heldere communicatie
wordt ook geprezen.

Alertheid op eenzaamheid.

De winkel moeten we behouden.
Alle reacties worden geïnventariseerd en zijn input voor het werkplan voor de komende jaren.
8. Rondvraag, mededelingen en sluiting

Fridy Omen: Wie wil er lid worden van de Koepelzangers?

Adrie Mennen: een boek van de Heemkundekring over onderduikers bij de familie van de Schouw kan
gekocht worden.
Martien bedankt

Jan van Lieshout voor zijn bijdrage aan de presentaties van vanavond en aan de nieuwsbrieven. Die zien er
altijd uiterst verzorgd uit.

De vrijwilligers omdat zonder hen geen enkele activiteit uitgevoerd kan worden.

De leden voor hun aanwezigheid en deelname vanavond.
De vergadering wordt 22.00 uur gesloten.
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Jaarverslag Lierop Leeft 2019
Algemeen
* In onze Algemene Ledenvergadering op 11 april 2019 hebben we terug gekeken op de afgelopen 4 jaar. We
hebben met elkaar uitgewisseld wat er goed ging, wat we belangrijk vinden en wat er nog opgepakt zou
moeten worden in de komende jaren, om er voor te zorgen dat onze inwoners (jonger en ouder) op een
prettige wijze mee kunnen (blijven) doen in de Lieropse samenleving.
Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan om een werkplan te maken voor de jaren 2020 en 2021. Dit
plan geeft een overzicht van de huidige activiteiten en zaken die in de komende jaren zullen worden opgepakt.
Dit plan staat op onze website, maar iemand die graag een exemplaar op papier wil hoeft dit maar aan te
geven aan een van de bestuursleden en het komt eraan!
* Op 29 maart 2019 hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van Anita, de eerste dorpsondersteuner in
dienst van Lierop Leeft. Zij heeft een belangrijk fundament gelegd onder de functie dorpsondersteuner.
Marieke Linders heeft het stokje per 1 april 2019 overgenomen. Zij heeft haar weg inmiddels meer dan aardig
gevonden en ook de inwoners van Lierop weten haar te vinden, via de telefoon, bij een activiteit, in de winkel
of gewoon op straat.
* Het realiseren van 12 appartementen met 24-uurs zorg is een taai proces. We hopen heel binnenkort naar
buiten te komen met informatie over het plan. Bij de presentatie van de plannen zullen wij naast aandacht
voor de appartementen en de zorg vooral aandacht vragen voor vrijwilligers, personeel en toekomstige
bewoners.
* Wij namen in 2019, met veel dank, afscheid van onze bestuursleden; Frans Cortooms en Maria van Lieshout.
Met de komst van Marjan Groeneveld en Frank Hurkmans blijven we op sterkte!
* Een van de hoogtepunten in 2019 was natuurlijk het bezoek op 20 maart 2019 van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander aan onze dorpscoöperatie. Via geanimeerde gesprekken met een aantal vrijwilligers en leden
die gebruik maken van diensten, liet hij zich op een prettige manier informeren over datgene waar Lierop Leeft
voor staat en over hoe de mensen dat ervaren.

Werkgroep Zorg
Thema-avond. Op 12 februari werd er in samenwerking met de KBO Lierop een thema-avond ‘Levenseinde’
georganiseerd. Gastspreker was Maaike Veldhuizen arts palliatieve zorg en ouderengeneeskunde,
gespreksleider huisarts Ferd Raaymakers en gast pastoor Jan Zwirs.
Weekendactiviteit. Elke 3de zondag van de maand is vanaf 10.45 uur tot 12.00 uur in de recreatieruimte
van Henricushof de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vrijwilligers staan klaar om u van een kopje
koffie/thee te voorzien. Zondag 15 december stond in het teken van de verjaardag van Pastoor Jan Zwirs.
Diner 55+. Het 55+ diner wordt elke laatste dinsdag van de maand gehouden. In 2019 vond in januari het
diner nog een maal plaats bij Nelly v. Oosterhout. Vanaf februari wordt het diner gehouden in Henricushof en
de catering wordt verzorgd door van Grunsven uit Heeze. Gemiddeld zijn er een 30-tal deelnemers aanwezig.
Wandelfit. Onder leiding van Marieke Linders, Ferd Raaymakers en Jan de Haas wordt er vanaf 13.00 uur tot
14.00 uur elke dinsdagmiddag gewandeld. Vertrekpunt is het kerkplein. Na afloop is er gelegenheid voor het
drinken van een kopje koffie.
Dementievriendelijk Lierop. Op dinsdag 29 januari werd er voor de 3de keer de cursus
“Samendementievriendelijk’ georganiseerd. De cursus wordt aan vrijwilligers gratis aangeboden. Dertien
mensen hebben hieraan deelgenomen. Op 17 september werd, tijdens de dagbesteding, aandacht geschonken
aan Wereld Alzheimerdag. Het thema was ‘bewegen’. Willy Jonkers kwam een les geven in ‘bewegen’ en de
kinderen van de buitenschoolse opvang sloten zich hierbij aan.
Dagbesteding ’t Höfke’. Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 is er gelegenheid deel te nemen aan
de dagbesteding in Henricushof. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals beweegoefeningen, kaarten
en spelletjes. Onder het motto ‘ouderen ontmoeten jongeren’ brachten de kinderen van de BSO op 16 april
tijdens de paasviering een bezoek aan de dagbesteding. Op 16 juli ging het jaarlijks uitstapje naar
zorgboerderij Wouterbergen in Someren-Eind. Op 13 november was de dagbesteding uitgenodigd bij de Fam.
v.d. Nieuwenhof voor het in ontvangst nemen van €350,- hetgeen het team GoatsandDonkeys als eerste prijs
gewonnen had met de dorpskwis. Op 17 december was de kerstviering. Hierbij werden de bewoners van
Henricushof ook bij uitgenodigd. Willeke Snijders, Wilma Hurkmans en de kinderen van de groep 1 en 2 van de
basisschool zorgden voor de muzikale omlijsting.
Uitleenpost. In 2019 zijn er 68 hulpmiddelen uitgeleend vanuit de uitleenpost. Voor de niet aanwezige
hulpmiddelen is er een samenwerking met Medicura. De duofiets wordt gereserveerd via de website van Lierop
Leeft en opgehaald bij zorgboerderij Florancia, waar deze is gestald.
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Kerstdiner. Op Tweede Kerstdag werd er een kerstdiner georganiseerd in Henricushof. De catering werd
verzorgd door van Grunsven uit Heeze. 17 mensen hebben hier aan deelgenomen.
Scholenproject. In samenwerking met de werkgroep O&O heeft de werkgroep Zorg medewerking verleend
aan de projecten op de basisschool, b.v. aan het project ‘Ons Dorp’.

Werkgroep Wonen
Om de leefbaarheid in Lierop te continueren heeft de werkgroep in 2019 o.a. aandacht besteed aan
onderstaande zaken:
- De bouw van 5 sociale huurwoningen van woCom aan het Gildeplein is afgerond en door verloting
toegewezen.
- 3e CPO project bestaande uit 6 starterswoningen aan de Vendelier kost veel tijd en inspanningen, toch hoopt
men na veel overleg met gemeente Someren, omwonenden en architect in 2020 te starten met de bouw.
- Voor een volgend CPO project zijn inmiddels alweer veel aanmeldingen. Hiervoor heeft de werkgroep al
regelmatig overleg gevoerd met de gemeente om nieuwe in- en of uitbreidingslocaties te realiseren.
- Met de uitbreiding van de Gildewijk (fase 3) zal, zoals het er nu naar uitziet, na de zomer gestart worden met
de infrastructuur.
- Met “Samenbouwen.in” zijn wij nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van 6 levensbestendigen
woningen op de hoek Gildedewijk/ Somerenseweg.
- Bij de woonvisie Someren 2030 is mede door onze werkgroep de Lieropse woonbehoefte duidelijk in beeld
gebracht.
- Ook veilig wonen heeft onze aandacht en samen met de wijkagent hebben we in het najaar het “witte
voetjes” project gehouden ten behoeve van inbraakpreventie.

Werkgroep Dienstverlening en Communicatie
Frank Hurkmans is onze werkgroep komen versterken. We zijn nu nog dringend op zoek naar uitbreiding en
verjonging van de werkgroep.
Hulp en ondersteuning door maatjes. Dankzij veel vrijwillige inzet kunnen mensen die incidenteel of
langduriger hulp of ondersteuning nodig hebben een beroep doen op een ‘maatje’. De contacten met
hulpvrager en maatje lopen altijd via de dorpsondersteuner. De rol van de werkgroep Dienstverlening &
Communicatie blijft veelal beperkt tot het werven van maatjes en het organiseren van een bijeenkomst. De
eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in maart 2020.
Buurtcontactpersonen. Inmiddels is aan vrijwel alle 28 buurten in Lierop een buurtcontactpersoon
verbonden. Deze buurtcontactpersonen zijn belangrijk als schakel tussen de buurt en de dorpsondersteuner.
Aan hen is gevraagd om de dorpsondersteuner te informeren over de komst van nieuwe inwoners en signalen
vanuit de buurt m.b.t. eenzaamheid, langdurige ziekte of zaken waarin de dorpsondersteuner iets zou kunnen
betekenen.
Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt van de mening
en wensen van de leden. Hiermee is opnieuw duidelijk geworden dat we met Lierop Leeft op de goede weg
zijn. Bovendien zijn er ook weer nieuwe vragen voorgelegd. Vragen waarmee iedere werkgroep aan de slag
gaat.
Communicatie. In 2019 is 1 nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid. Alle overige informatie was op de website te
vinden onder laatste nieuws. De website is in 2019 door 8579 unieke bezoekers 17.550 keer bezocht. Maart
was een piekmoment vanwege het bezoek van de koning.

Werkgroep Opvoeden en opgroeien
De werkgroep is er zich van bewust dat het jong houden van Lierop Leeft aandacht verdient. De toekomst van
Lierop zit nu op de basisschool vandaar dat de werkgroep meegedacht heeft met de Jongerenraad, een project
van groep 7 en 8 van het Rendal. Deze jongeren hebben een wensenlijst opgesteld om de toekomst van Lierop
leefbaar te houden. Wij vinden de ideeën van deze jongeren zo goed dat we deze plannen volledig
ondersteunen, zij worden op onze vergaderingen uitgenodigd. Samen met de gemeente pakken we deze lijst
aan waar aandacht is voor verkeer, sport, ontspanning, milieu en zorg voor elkaar. Zo doen we er alles aan om
leuke activiteiten te organiseren van jongeren met ouderen en zijn van plan een “beweegtuin“ te bouwen als
het park gerenoveerd gaat worden. Ondertussen blijven we ons inzetten om onze jeugd in Lierop een veilige
omgeving te bezorgen.
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