CONCEPT JAARVERSLAG FAMILIEVERENIGING DICHT-BIJ 2019

Het bestuur van de familievereniging bestaat per 1 januari 2019 uit 6 personen:
Dhr. T. Verstappen
Voorzitter a.i.
Dhr. M. Hermans
Penningmeester
Mw. K. Lamers
Secretaris a.i.
Mw. T. van den Berg
Lid
Mw. P. Anderson
Lid
Mw. E. de Witte
Lid

In 2019 zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Het bestuur is druk bezig geweest
met de continuïteit van de Familievereniging. Na een intensieve zoektocht werden vier nieuwe
bestuursleden geworven. Op 6 april werd afscheid genomen van de dames Anderson en De Witte.
Als nieuwe voorzitter werd de heer J. Slagers door de leden benoemd. Mw. E. Oldenziel trad toe als
penningmeester en de heer D. van Ierssel als secretaris. Mw. E. van Lieshout die al enkele
bestuursvergaderingen had bijgewoond, werd eveneens als lid benoemd. In de overgangsperiode
zouden Mw. Lamers en de heren Verstappen en Hermans nog een korte periode meedraaien
alvorens formeel terug te treden.
Tot ieders verrassing trad de heer Slagers om hem moverende redenen eind mei terug als voorzitter.
De heer Van Ierssel volgde in zijn kielzorg. Daardoor ontstond er een bestuursprobleem. Het “oude”
Bestuur is voortvarend op zoek gegaan naar oplossingen. Er werd een nieuwe voorzitter gevonden en
de Raad van Bestuur van Dichterbij er van overtuigd om budget beschikbaar te stellen voor een
ambtelijk secretaris. Mw. Van den Berg was bereid om als vicevoorzitter te fungeren. Met
uitzondering van de functie van secretaris waren daarmee de kernfuncties in het bestuur ingevuld en
kon de continuïteit van de vereniging worden veilig gesteld.
De tweede Algemene Ledenvergadering is gehouden op 9 november 2019. Voorafgaande aan het
officiële gedeelte en het afscheid van diverse bestuursleden, is door José Laheij van KansPlus een
presentatie gehouden over de Wet Zorg en Dwang (WZD). De leden werden uitgedaagd om tijdens
de presentatie vragen te stellen, hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt. Aan de leden werd
nogmaals duidelijk uitgelegd dat zij allen, door hun lidmaatschap van de FV, gebruik kunnen maken
van de diensten/informatie van KansPlus, met name voor individuele vraagstukken.
Tijdens deze ALV is teruggeblikt op vraag: hoe kan en gaat de FV verder. Terugtredend zijn de heren
Verstappen en Hermans en mw. Lamers. Met ingang van 6 april zijn Elly van Lieshout (lid) en Elke
Oldenziel (lid; beoogd penningmeester/opvolgster Martin Hermans) toegetreden tot het bestuur. De
heer Ed de Boer is vanaf 1 juli ingewerkt door de heer Verstappen om de voorzittershamer over te
nemen. De heer De Boer wordt unaniem gekozen als voorzitter, mevrouw Oldenziel neemt definitief
de taken van penningmeester op zich. Mevrouw Lamers treedt uit het bestuur van de FV, maar zal
beschikbaar blijven voor de redactie van het Mededelingenblad en de Dementietafels blijven
organiseren. De nieuwe bestuursleden maken van de gelegenheid gebruik om zich aan de
vergadering voor te stellen.

De FV is blij met de stappen die de Raad van Bestuur van Dichterbij heeft gezet, om het mogelijk te
maken de voortgang van de FV en zijn taken te ondersteunen met het aanstellen, voor tenminste een
jaar, van een ambtelijk secretaris. Mw. Hendriks is per 1 oktober hier voor benoemd, in de loop van
2020 zal haar functie worden geëvalueerd en worden bezien op welke wijze de ondersteunende
functie verder vormgegeven zal worden. In verband met de nieuwe bestuurssamenstelling en
voorbereiding van de ALV zijn er buiten de nieuwsbrieven nog geen Mededelingenbladen
verschenen. Het eerste mededelingenblad zal een ieder ontvangen medio december 2019.
Het nieuwe bestuur heeft het jaarplan gepresenteerd voor 2020, leden geïnformeerd dat ook het
ICT/communicatieproces gedurende het jaar 2020 wijzigingen zal ondergaan, hierover worden zij
later geïnformeerd. Het bestuur verzoekt de leden regelmatig de website te bezoeken, hierop
worden alle belangrijke zaken en informatieve stukken geplaatst.
Er zal verder worden geïnvesteerd in een goede communicatie/samenwerking met de Cliëntenraad
van Dichterbij en de RvB Dichterbij, het verheugt de bestuursleden dat afgevaardigden hiervan
vandaag aanwezig zijn.

Activiteiten 2019.
Onderstaande activiteiten hebben plaatsgevonden:
Nieuwjaarsreceptie Dichterbij:
Bijgewoond door Bestuur FV.
Vergaderingen RvB:
Er zijn een aantal kennismakingsgesprekken geweest.
Bestuursvergaderingen:
12x, in de maand juli is niet vergaderd, maar er is in mei een
extra vergadering geweest naar aanleiding van het vertrek
van de beoogde voorzitter Jos Slagers.
Voorzittersoverleg:
4 x bijgewoond.
Overleg Cliëntenraad:
Er is 2x overleg geweest.
Externe activiteiten:
Visitatie
Dementietafel:
20 maart in Horst: Veranderde woon-zorgbehoefte.
23 oktober in Veghel: (H)erken jij dementie, bij mensen met
een verstandelijke beperking?
Verder is er een landelijke uitwisselingsbijeenkomst geweest
van de Dementietafel.
Algemene Ledenvergadering:
6 april en 9 november.
Nieuwsbrieven:
Juli 2019
Mededelingenblad:
15 december
Ontmoet Dichterbij:
April en november
(Lokale) netwerkbijeenkomsten:
Geen deelnames.
Themabijeenkomsten:
4 (Toekomst bestendigde zorg, driehoek medewerker,
cliënt verwant, Toekomstige koers van Dichterbij en
Zelforganisatie.
Vragen en klachten/meldingen:
6 met als thema’s: Monitoringsystemen, Koopsompolis, Hitteplan/beleid bij warme weersomstandigheden,
kostenposten bij frequent ziekenbezoek, rekening en verantwoording administratie SBO en een verzekeringskwestie.
Websiteberichten:
17 berichten.

Thema’s en activiteiten januari:
AVG verklaring op de site geplaatst en input geleverd op bijeenkomst Dichterbij ‘roosteren en
plannen’. Kennismaking met mevrouw De Snoo, directeur Noord/Midden. Continuïteit/toekomst
Familievereniging en de bezetting van vacante bestuursfuncties. Klankbordgroep bijeenkomst.
Werving actieve leden en de voorbereiding van de ALV voorjaar 2019. Regiebehandelaar.
Bijgewoond: Nieuwjaarsbijeenkomst Dichterbij.
Thema’s en activiteiten februari:
Kennismaking met het nieuw bestuurslid Elke Oldenziel en een kennismakingsgesprek met voorzitter
RvB Monique Caubo en wens naar ondersteuningsmogelijkheden uitgesproken, kwaliteitsrapportage
Dichterbij, belronde onder leden om interesse te peilen naar vrijwilligers- of bestuursfunctie.
Bijgewoond: Kennisnetwerk mondzorg, bijeenkomst ‘Wat wilt u met Dichterbij bespreken’
Thema’s en activiteiten maart:
Dementietafel. Overleg met Raad van Bestuur en voorbereiding ALV.
Bijgewoond: Bijeenkomst ‘Wat wilt u met Dichterbij bespreken’
Thema’s en activiteiten april:
Ontmoetingsbijeenkomst oude en toekomstige bestuursleden, voorbereiding ALV .
Bijgewoond: ALV en de bijeenkomst ‘Wat wilt u met Dichterbij bespreken’, door KansPlus.
Thema’s en activiteiten mei:
Notitie Familiebeleid en versterking medezeggenschap (KansPlus) tevens afsluitende bijeenkomst
van het project, overdracht bestuurlijke taken, tussentijdse vergadering vanwege vertrek kandidaat
voorzitter, CR input geleverd op professioneel statuut medewerkers Dichterbij, voorbereiding ALV
najaar 2019, vacature ambtelijk secretaris opengesteld.
Bijgewoond: EMB-dag Dichterbij. Landelijk congres ‘Samen sterk voor volwaardig leden’. Bijeenkomst
‘Wat wilt u met Dichterbij bespreken’
Thema’s en activiteiten juni:
Beleid bij warme weersomstandigheden. Mailing naar de leden. Gesprek met Expertise Dichterbij.
Opbrengst en evaluatie bijeenkomstenreeks ‘Wat wilt u met Dichterbij bespreken’
Bijgewoond: Bijeenkomst Familiebetrokkenheid door KansPlus. Voorzittersoverleg Dichterbij.
Kennisnetwerk mondzorg.
Thema’s en activiteiten juli:
Voorbereiding aanstelling ambtelijk secretaris. Situatie Logterberge. Begroting 2020 en jaarplan
2020. Wet Zorg en Dwang. Input geleverd op beleidsnotitie communicatie met verwanten Dichterbij.
Thema’s en activiteiten augustus:
In verband met vakantie(s) géén activiteiten e/o bijzonderheden.
Thema’s en activiteiten september:
Bestuursvergadering FV, Halfjaarlijks overleg FV en CR. Petitie ‘Wij willen gezien worden’. Prioritering
Jaarplan 2020.Voorbereiding ALV. Informatie-uitwisseling situatie Logterberge. Kennisnetwerk
Mondzorg. Updaten brochure ‘Wie betaalt wat’.
Bijgewoond: Bijeenkomst Zorg en Dwang door KansPlus.
Thema’s en activiteiten oktober:
Bestuursvergadering FV, Werkgroep overleg Regio Bijeenkomsten, Start ambtelijk secretaris FV.
Voorbereiding ALV.
Bijgewoond: Dementietafel “Een veranderende zorgbehoefte”.

Thema’s en activiteiten november:
Voorzittersoverleg, Mondzorgoverleg, ALV met presentatie Wet Zorg en Dwang door José Laheij
(KansPlus). Tijdens de ALV is afscheid genomen van oud bestuursleden FV (M. Hermans;
penningmeester, K. Lamers; secretaris en T. Verstappen) en zijn E. Oldenziel (penningmeester) en M.
Hendriks; ambtelijk secretaris voorgesteld. Vaststelling Jaarplan 2020, bestuursactiviteiten 2019.
Voorbereiding mededelingenblad. Een eerste bestuursvergadering FV in nieuwe samenstelling.
Voorbereidingsgesprek Theatervoorstelling WZD.
Bijgewoond: Nieuwe WMCZ, Ontmoet Dichterbij. Externe Visitatie Dichterbij.
Thema’s en activiteiten december:
Bestuursvergadering FV, Halfjaarlijks overleg FV en CR, Verzending mededelingenblad.
Bijgewoond: Geen bijzonderheden.

