JAARVERSLAG 2012 FAMILIEVERENIGING DICHT-BIJ
Het bestuur van de
Dhr. J. Diels,
Dhr. A.M. Ermers,
Dhr. M. Hermans,
Dhr. P. Marttin,
Dhr. N.A. Pot,
Dhr. K. Roodhorst,

Familievereniging telt begin 2012 zes leden:
Jan van Cuijkstraat 54, 5431 GC Cuijk
Haagbeuk 25,
5453 LH Langenboom
Udo de Boyestraat 12, 5821 BT Vierlingsbeek
Infirmerie 49,
5361 EL Grave
De Amer 18,
5152 RW Drunen
Molendijk 15,
5831 GW Boxmeer

(secretaris)
(lid)
(lid)
(vice voorzitter)
(voorzitter)
(penningmeester)

In de loop van 2012 traden 3 bestuursleden terug, t.w.:
Dhr. Marttin per 27-10-2012 (leeftijd), Dhr. Pot per 14-02-2012 (gezondheid), Dhr. Roodhorst per 21-04-2012 (leeftijd).
In de bestuursvergadering van 13-11-2012 verklaarden twee bestuursleden zich (noodgedwongen) bereid tijdelijk een opengevallen bestuursfunctie waar te nemen, t.w.: Dhr. Ermers als voorzitter (ad interim) en dhr. Hermans als penningmeester (ad interim).
In de loop van 2012 heeft het bestuur elf keer vergaderd:
Een vast agendapunt was: De samenwerking van de Familievereniging (FV)
met de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Regioraden (RR)
10-01 over o.a.: Klachtbrief van een lid over de mogelijkheden om een verwant bij Dichterbij te bezoeken ● Saneren van het archief van de Familievereniging (FV) ●
Themabijeenkomsten 2012 ● AWBZ-boekje 2012 ● Eigen onderzoek ‘wat
verwacht men (de achterban) van de FV?’ ● Schriftelijke ledenwervingsactie
(Op 2700 adressen 22 aanmeldingen) ● Mededelingenblad (MB) 2012-01
waarin uitnodiging en agenda voor de LV van 21-04 ● Financiële afsluiting
2011 en begroting 2012 ● Vaststellen aandachtsgebieden per bestuurslid ●
Afscheid van dhr. J.v.d.Kruis, voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB).
14-02 over o.a.: Aftreden van dhr. Pot als voorzitter en als lid van de FV en zijn voorlopige
vervanging door dhr. Marttin, de vice voorzitter.● Het voorbereiden van de
Themabijeenkomsten 2012 ● Nieuwe AWBZ-brochure Dichterbij ● Kandidaat bestuursleden ● Interviews t.b.v. het eigen ‘onderzoek rol en taken
FV’● Ola’s (contributie) ● Gebruik van adressenbestanden van Dichterbij
voor mailings van de FV ● LV 21-04, spreekster drs. Joldersma, lid Tweede
Kamer ● MB 2012-01.
06-03 over o.a.: LV 21-04 ● MB 2012-01
13-03 over o.a.: Bezoek aan Prismaas ● Bezoek aan Zorgcentrale Oostrum ● LV in de regio
organiseren? ● Scholing van bestuursleden ● Brochure AWBZ bij Dichterbij.● MB 2012-01 ● Thema-bijeenkomsten. ● Kennismaking met dhr. Paul
Koopman (dir. Marketing) ● Potentiële nieuwe bestuursleden ● Eigen ‘onderzoek rol en taken FV’ ● Werkgroep vernieuwd Intake-proces Dichterbij.
10-04 over o.a.

Meerjarenbeleid Dichterbij 2011-2015 ● Herschikking taken voorzitter wegens overbelasting vice-voorzitter ● Vernieuwing AWBZ, nieuwe brochure
Dichterbij ook over verzekeringen ● Themabijeenkomsten ● ‘Sessie op de
hei’ i.v.m. eigen ‘onderzoek rol en taken FV’● LV 21-04, spreekster mevr.
Joldersma over de transitie van de AWBZ. Dhr. Holtman over de nieuwe
Ode ● MB 2012-01 ● Potentiële nieuwe bestuursleden ● Spreekbeurt door
Rabobank?

08-05 over o.a.: De nieuwe AWBZ-brochure, gezamenlijke werkgroep van FV, CCR en Dichterbij ● Thema-bijeenkomsten 2012 ● Potentiële bestuursleden; dhr.
Scheepers asp. penningmeester ● LV 21-04 (evaluatie) ● Nieuwe (B)IOP.
12-06 over o.a.

Taken van de voorzitter ● AWBZ-brochure ● Ola’s aan gecombineerd
adressenbestand (Dichterbij/FV) gezonden ● Werkgroep Intakeproces ●
Themabijeenkomsten 2012 ● Eigen ‘onderzoek rol en taken FV’● Reorganisatie van de top van Dichterbij door dhr. Holtman.
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10-07 over o.a.

Werkgroep AWBZ-brochure / Verzekeringen ● Themabijeenkomst 2012 ●
Intakeproces nieuwe cliënten geen vorderingen; afvoeren als agendapunt ●
MB 2012-02 ● Jaarplan 2012 Dichterbij ● Adressenbestanden FV ● Aanvragen en toetsen van de DVD Zorgcentrale Dichterbij.

11-09 over o.a.

Brief Regioraad St. Oedenrode ● Beoordeling DVD Zorgcentrale Dichterbij
● Bespreking Jaardocument 2011 Dichterbij ● LV 21-04 evaluatie ● Voorbereiding LV 27-10 ● Aankondiging terugtreden dhr. Marttin in LV op 2710 ● Contact met mevr. Kloosterman voor haar spreekbeurt in LV op 2710. Voorstellen van dhr. Bakermans op LV 27-10 als opvolger van dhr. van
den Hoogen, directeur Regio Gennep ● Inlassen extra (redactie)vergadering op 18-09 voor MB 2012-03 ● Afscheidsreceptie van dhr. M.
van den Hoogen op 27-09-2012. ● Dhr. Hermans FV-afgevaardigde regio’s
in Limburg ● Nieuwe opzet van de brochure AWBZ.

09-10 over o.a.

Voorgestelde begroting voor 2013 door dhr. Roodhorst ● artikeltje in MB
2012-04 over manieren van begunstiging van FV door verwanten / cliënten ● Advertentie bij Actieradius voor werving bestuursleden en voorzitter ●
Contact van dhr. Ermers met Sesamacademie voor bestuursondersteuning
● Status potentiële nieuwe bestuursleden ● Planning van de overdracht
van het penningmeesterschap van dhr. Roodhorst aan dhr. Scheepers in
de LV van 27-10 ● Voorbereiding LV 27-10 ● Adressenbestanden Dichterbij
i.v.m. Ola’s e.d. ● AWBZ-brochure Dichterbij versie 2013 ● Ingelaste (redactie-)vergadering voor MB 2012-04 op 31-10 te Cuijk ● Medewerkers van
Dichterbij schrijven in ons MB ● Themabijeenkomsten 2012 nadrukkelijk
in samenwerking met Dichterbij.

13-11 over o.a.

Terugtrekken van dhr. Scheepers als asp. penningmeester vóór LV van 2710 en inventariseren van de overdracht van dhr. Roodhorst aan dhr. Hermans als penningmeester ad interim ● Contact met mevr. Nel Suerink van
de Sesam-academie over de te volgen strategie door het bestuur ● Evaluatie themabijeenkomsten ●‘Ons adressenbestand’ is voldoende actueel als
basis voor MB en Ola’s ● Electronisch verspreiden van het MB ● Nieuwe
brochure AWBZ 2012 ● Evaluatie LV 27-10 ●

04-12 over o.a.

Sesamsessie (plan van aanpak) vanaf 04-12 vanaf 10.00u ● Gemachtigden
FV- bankrek. ING ● Ondersteuning penningmeester door derden ● Evaluatie themabijeenkomsten 2012 met RvB ● Uitleg nieuwe (B)IOP ● LV 20-042013 in kader van sesam-ondersteuning ● Dichterbij op weg naar Keigoede
Zorg ● AWBZ-brochure ● Vertegenwoordiging in WMO-raden ● Planning
bestuursvergaderingen 2013 ● Planning LV voorjaar 20-04-2013 ●

Er zijn in 2012 twee Ledenvergaderingen georganiseerd, nl. op 21 april en 27 oktober in
het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen.
Voor de LV van 21 april (thema Transitie van de AWBZ naar de WMO gezien vanuit de politiek – spreekbeurt van mevr. F. Joldersma, Tweede Kamer-lid), financieel verslag 2011 / begroting 2012, aandachtspunten) meldden zich 74 leden die allen deelnamen aan de lunch
(gratis).
Voor de LV van 27 oktober (thema: Transitie van de AWBZ naar de WMO gezien vanuit de
zorgkoepels (VG) – spreekbeurt van mevrouw D. Kloosterman van Platform VG), Bestuurswisseling en aandachtspunten) meldden zich 62 leden die allen deelnamen aan de lunch
(gratis).
In 2012 zijn in de regio vier themabijeenkomsten georganiseerd over ‘de cliënt en verwant
centraal’, resp. op 23 en 29 oktober en op 01 en 05 november in een middag- en een avondsessie te Nijmegen, Uden, Boxmeer en Horst Er was zoveel belangstelling dat er bij de inschrijving met reservelijsten gewerkt moest worden.
In 2012 zijn van het Mededelingenblad (tiende jaargang) vier nummers verschenen, resp.
in maart (no.1), in juli (no.2), in september (no.3) en in december (no.4). Oplage 1900 exx.
Cuijk, 28 februari 2013
J. Diels, secretaris
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