Jaarverslag Familievereniging Dicht-bij 2021 .
Het eerste half jaar moest het bestuur van de Familievereniging alle overlegmomenten online laten
plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Dit bracht belemmeringen met zich mee. Er moest handigheid
en ervaring worden ontwikkeld met online overleggen. De bestuursleden kennen elkaar nog maar
amper hetgeen voor de verdere kennismaking, oriëntatie en het inwerken voor de nieuwe
bestuursleden extra hindernissen met zich meebracht. In de gegeven omstandigheden deden we het
maximale wat we konden en werkten we aan de doelstellingen die we voor ogen hadden.
We werden geconfronteerd met het gegeven dat onze huisdrukker stopte met de dienstverlening en
het vinden van vervangend mogelijkheden was in de ‘lockdown’ waarin we ons bevonden
gecompliceerd. Kort na de jaarwisseling viel onze ambtelijk secretaris door ziekte plotseling voor
langere tijd uit. Er moest veel uitvoerend werk opgevangen worden door een bestuur dat deels nog
onvoldoende vertrouwd was met alle systematiek en logistiek die achter de Familievereniging
schuilgaat. Het actualiseren van ledenbestand en het website beheer vroegen daarbij veel tijd en
aandacht. Vanaf juni 2021 namen we een nieuw softwarepakket in gebruik genaamd Conscribo. Deze
administratiesoftware werd speciaal ontwikkeld voor verenigingsbestuurders. De ingebruikname
vroeg ook de nodige tijd, aandacht en ‘oefening’. Het ledenbestand en de boekhouding werden
geïmporteerd in Conscribo en het pakket hanteren we nu als het administratief gereedschap. We
constateren dat het aantal lidmaatschappen in het ledenbestand van de Familievereniging een
dalende trend vertoont die ook in 2021 zichtbaar was.
In de loop van het voorjaar werd besloten dat de wegen van Bestuur en Ambtelijk Secretaris zich
zouden scheiden en we namen afscheid van Marina Hendriks. We zochten naar vervanging en
vonden in de persoon van Angelique Vloet nieuwe secretariële ondersteuning.
In April werd online de Ledenvergadering gehouden waarin de gebruikelijke formele verslagen en
financiële jaaroverzichten over 2019 en 2020 werden geaccordeerd. Daarnaast hebben de
aanwezige leden gelegenheid gehad hun ‘corona-ervaringen’ aan de orde te stellen en hebben we
met betrokkenen van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in Velp waarbij we met elkaar
vast stelden dat het cruciaal is cliënten en verwanten in een vroeg stadium te betrekken bij de
ontwikkeling van ingrijpende plannen hetgeen we ook communiceerden met de centrale
Cliëntenraad.
De Klankbordgroep werd online geformeerd om overleg te plegen over de nieuwe koers. Naar
aanleiding van de eerste sessie schreef Ed, de voorzitter, een ‘bouwstenen-notitie’. Voor de tweede
sessie werd een dialoog voorbereid omtrent het fenomeen ‘Stakeholder’ om verdieping te laten
ontstaan over het behartigen van de belangen van verwanten. Alle input en feedback werd
meegenomen in de beleidsnotitie van de Familievereniging die in de volgende sessie aan de
Klankbordgroep werd gepresenteerd. De notitie oogstte lof en werd op de Algemene
Ledenvergadering in het najaar van 2021 aan de leden voorgelegd.
In juli werd vooral Limburg geconfronteerd met wateroverlast. Dichterbij kwam in de crisis-modus en
de Familievereniging werd goed betrokken bij de te nemen maatregelen. De informatie was
uitstekend en transparant. Er was ruimte voor advies. Er werd nauw samengewerkt met de centrale
Cliëntenraad. Dat laatste gold ook voor de aanpak van de medezeggenschap en advies in het kader
van de nieuwe wet. De inbreng van de Familievereniging is eind 2021 in een overeenkomst
vastgelegd.
De Familievereniging heeft ook inbreng geleverd in de contacten met KansPlus. Er is mee gedacht
over hun toekomst en we deelden belangwekkende informatie in onze eigen communicatiemedia.
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De voorbereidingen voor een eerste fysieke Algemene Ledenvergadering sinds 2019, werden na de
zomervakantie ter hand genomen. Op 16 oktober heeft deze ALV in Boxmeer plaatsgevonden. Het
meer-jaren beleidsplan werd er door het Bestuur gepresenteerd en we ontvingen als Bestuur fiat.
Het upgraden en actualiseren van de website is in 2021 niet uitgevoerd en we kozen ervoor om dit
door te schuiven naar 2022 omdat we eerst het beleidsplan geaccordeerd wilden hebben door de
leden. Dat vormt namelijk, ook voor het upgraden van de website, het vertrekpunt.
Nieuwsberichten op de website verschenen in 2021 10 keer hetgeen minder frequent is dan
gebruikelijk als gevolg van boven geschetste omstandigheden. Om verwarring te voorkomen en
eenduidigheid over Corona-gerelateerde zaken niet te verstoren hebben we daaromtrent de
berichtgeving van Dichterbij laten prevaleren.
Het mededelingenblad verscheen in Maart 2021 en Oktober 2021 met een nieuwsbrief in December
2021. Het Mededelingenblad wordt conform de speerpunten in het beleidsplan in 2022 van een
nieuw format voorzien en zal zoveel mogelijk digitaal worden verspreid in de toekomst.
Namens Bestuur Familievereniging Dicht-bij: Peter Thissen, secretaris a.i. januari 2022.

Activiteiten Bestuur FV Dicht-bij 2021

Januari

Bestuursvergadering 26-01 online

Februari

Redactieraad overleg 03-02 online
Overleg Dagelijks Bestuur 11-02 online
Overleg FV met Raad van Bestuur Dichterbij 23-02 online
Klankbordsessie #1 25-02 online

Maart

Bestuursvergadering 9-03 (Diverse bilateraal overlegmomenten in Maart (online)
Bestuursvergadering 22-03 online
Uitgave Mededelingenblad Maart 2021

April

Overleg Dagelijks Bestuur 7-04 online
(Diverse bilateraal overlegmomenten in April (online)
Klankbordsessie #2 08-04 online
Bestuursoverleg 13-04 online
ALV 17-04 online
Bestuursvergadering 20-04 online
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Mei

Overleg Dagelijks Bestuur 03-05 online
(Diverse bilateraal overlegmomenten in Mei (online)
Afvaardiging van FV-bestuur nam deel aan brainstorm KansPlus 2025
Online ‘Conscriboberaad’ (Penningmeester en Secetaris a.i.) 10-05
Overleg met afvaardiging CR (PdG) n.a.v. ALV afvaardiging DB (Voorzitter en
Secretaris a.i.) 17-05
Agendaoverleg 25-05 Voorzitter en Secretaris a.i.
Telefonisch overleg Cybox 26-05 (secretaris a.i.)
Beëindiging overeenkomst van opdracht met Ambtelijk Secretaris per 1 juni.

Juni

Bestuursoverleg 01-06
Klankbordgroep #3 10-06 online waarin beleidsplan werd besproken
(Diverse bilateraal overlegmomenten in Juni (online)
Afvaardiging van FV-bestuur nam deel aan ALV KansPlus 19-06 Voorzitter en
Penningmeester
Afvaardiging FV-bestuur nam deel aan infobijeenkomst WBTR.

Juli

Overleg penningmeester en secretaris ai ivm actualiseren ledenbestand in Conscribo
07-07 in Deurne
Overleg met Bureau Communicatie Dichterbij en Monique Caubo (vz RvB) 08-07
Halfjaarlijks overleg met Cliëntenraad 12-07
Bestuursoverleg 14-07 in Deurne
Redactieraad MB 21-07

Augustus

Zomervakantie

September

Bestuursoverleg 01-09
Diverse online overlegmomenten tussen Penningmeester en Secretaris a.i. o.a.
‘Conscriboberaad’ en betaalverzoek contributie. (o.a. 15-09)
28-09 Ingelast tussentijds online Bestuursoverleg ivm praktische afstemming

Oktober

Vooroverleg ivm praktische afspraken ALV bij Hotel Baronie Boxmeer. VZ viceVZ
Uitgave Mededelingenblad Oktober 2021
Bestuursoverleg 06-10 in Cuijk
Ingelast overleg met CR in Oeffelt, 15-10; Penningmeester en vice Voorzitter
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16 -10 ALV in Boxmeer o.a. betreffende beleidsplan zie nadere info op de website :
https://www.familieverenigingdicht-bij.nl/files/media/211016-verslag-alv-fv-dichtbij_def.pdf
November

Online overleg FV met Raad van Bestuur Dichterbij 02-11
Online Bestuursoverleg 02-11
Voorzittersoverleg CR-FV 15-11. Online; voorzitter, penningmeester
Online ‘Conscriboberaad’, 17-11 online; Penningmeester, AS, secretaris a.i.

December

Online Bestuursoverleg 01-12
Online Overleg FV met CR 14-12
‘Conscriboberaad’ 15-12 in Deurne; Penningmeester, AS, herinnering contributie.
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