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 JAARVERSLAG 2013 FAMILIEVERENIGING DICHT-BIJ 
 
Het bestuur van de Familievereniging telt begin 2013 drie leden: 
Dhr. J. Diels,   Jan van Cuijkstraat 54, 5431 GC  Cuijk    (secretaris) 
Dhr. A.M. Ermers, Haagbeuk 25,   5453 LH  Langenboom  (lid) 
Dhr. M. Hermans, Udo de Boyestraat 12, 5821 BT  Vierlingsbeek  (lid) 
 
In de bestuursvergadering van 13-11-2012 verklaarden twee bestuursleden zich (noodge-
dwongen) bereid tijdelijk een opengevallen bestuursfunctie waar te nemen, t.w.: Dhr. Er-
mers als voorzitter (ad interim)  en dhr. Hermans als penningmeester (ad interim). 
 
In de Ledenvergadering van 20 april 2013 is dhr. Ermers als voorzitter a.i. gekozen en dhr. 
Hermans als penningmeester a.i. Beiden uitdrukkelijk ad interim. Dhr. Diels bleef als secre-

taris aan. 
 
In de LV van 26 oktober 2013 zijn twee bestuursleden bij acclamatie gekozen, t.w. mevr. K. 
Lamers en mevr. E. De Witte – van der Schoot. 
 
 
In de loop van 2013 heeft het bestuur dertien keer vergaderd: 
 
     Een vast agendapunt was: De samenwerking van de Familievereniging (FV)  
      met de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Regioraden (RR) 
 
08-01 over o.a.: Kosten drukwerk/verzending MB ● Overdracht taken penningmeester ● 

Themabijeenkomsten 2012 en vervolg ●  Aansluiten bij de ontwikkeling 
van het Intakeproces van Dichterbij ● Jaarplan/begroting 2013 van Dich-
terbij ● Handreiking locale collectieve belangenbehartiging (KansPlus) in 
het kader van de AWBZ/WMO ● Visie-document ‘Organisatieontwikkeling 
Dichterbij op weg naar Keigoede Zorg’  

 
05-02 over o.a.:  Klachtbrief over ‘Luxe pakket maaltijden’.● Cijfers over 2012 en begroting 

2013 goedgekeurd voor LV 20-04-2013 ● Verslag en vervolg  Themabijeen-
komsten 2012 goedgekeurd ● Offerte Sesam-project (Meerjarenplan FV) ● 
Verzending Ola’s  (contributie) ● Regulier overleg met dhr. Koopman ● LV 
20-04-2014 ● MB 2013-01. 

 
05-03 over o.a.: Presentatie DVD Zorgcentrale ● Toekomst Theehuis op terrein Ottersum ● 

LV 20-04-2013, spreker over Transitie AWBZ ● Brief FV aan RvB over on-
rust bij Dichterbij.● MB 2013-01 ● Kascommissie 2013. ● Eigen ‘onderzoek 
rol en taken FV’ ● Organisatieontwikkeling Regio Gennep/Cuijk. 

 
02-04 over o.a. Zorgbelang Brabant ‘Potje met geld’ (subsidie-aanvraag) Sesam-project 

Meerjarenbeleid Dichterbij 2011-2015 ● Bijeenkomst met de voorzitters 
van de Regioraden Venlo en Horst/Venray; Gennep laat verstek gaan ● 
Werkgroep Interne Verhuizingen  ● Overleg met KansPlus ● IBAN-
nummers OLA’s ● AWBZ-brochures ● LV 20-04 ● MB 2013-01  ● Nieuw lid 
Kascommissie 2013/2014 ● Tweemaandelijks overleg met dhr. Koopman 
als afgevaardigde van de RvB ● Werving voorzitter / potentiële nieuwe be-
stuursleden FV via kanalen Dichterbij ● Aanbod van Dichterbij: gratis lid-
maatschap van FV voor één jaar voor nieuw geregistreerde cliënten (t.w.v. 
€20,00) ● Portfolio-analyse  

 
07-05 over o.a.:  Extra bijeenkomst voor het Sesam-project meerjarenplan 2014-2016  
 
03-06 over o.a. Kennismaking met twee kandidaat bestuursleden ● Bijzonder lidmaat-

schap FV ● Onderhoud met KansPlus over aansluiting FV ● Projectgroep 
Inspraak bij interne verhuizingen ● Financiële vergoeding bij afwezigheid 
van cliënten ● Organisatieontwikkeling ●  Portfolio-analyse. 

 
07 en 17-06 Extra bijeenkomsten voor het Sesam-project meerjarenplan 2014-2016 
 
02-07 over o.a. Kennismaking met een kandidaat bestuurslid ● Documenten met gedrags-

regels bij verhuizingen van cliënten ● Voortgang Sesamproject. 
 
06-08 over o.a. Kennismaking met 4 kandidaat bestuursleden ● Strategische portfolio-

analyse ● Aansluiting van FV bij KansPlus op aangepaste voorwaarden ● 
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Sesamproject Meerjarenplan 2014-2016 ● vergadertijdstip BV’s plannen 
(met datumprikker) ● Voorbereiding LV 26-10-2013 ● Regulier overleg met 
dhr. Koopman ● Bijwerken gegevens in het ledenbestand. 

 
12-09 over o.a. Gesprek met Erna Gerrits van Blink over het vrijwiligersbeleid ● Evaluatie 

koploperteams ● Kiezen voor Keigoede Zorg (informatieblad voor medewer-
kers) ● Werkgroep Interne Verhuizingen, ontwikkeling van een handleiding 
voor medewerkers en cliënten (en verwanten) ● Voortgang Sesam-project ● 
Voorstel voor een beknopte versie van het meerjarenplan ● Verzoek van 
Dichterbij aan FV  om deelname aan bijeenkomsten ouders/verwanten in 
oktober ● Bijeenkomst in september van de werkgroep Themabijeenkom-
sten. 

 
03-10 over o.a. Uitvoerig aandacht voor het persbericht van Dichterbij over de inkrimping 

en reorganisatie en de adviesaanvraag aan de CCR en de COR ●.De FV 
wordt breed geïnformeerd over de ontwikkelingen ● Van DVC-ers wordt 
verwacht dat zij de vragen van cliënten, ouders en verwanten dienaan-
gaande beantwoorden ● Ontwikkelingen in het vrijwilligersbeleid bij Blink 
(N.O.Brabant) ● Brief van KansPlus over aansluiting van de FV bij Kans-
Plus ● Voorbereiding publicatie van het meerjarenplan van het Sesam-
project in de LV van oktober 2013 ● De aangekondigde bijeenkomsten in 
oktober van Dichterbij met ouders/verwanten gaan niet door ● Opvolging 
van de kandidaatbestuursleden ● Voorstellen van twee nieuwe bestuursle-
den in de LV van oktober. 

 
06-11 over o.a. Mevr. K. Lamers en mevr. E. De Witte-van der Schoot in de LV van 26-10-

2013 gekozen als nieuwe bestuursleden ● De contributie van de FV aan 
KansPlus is bepaald op €1000,= per jaar ● Brief van FV aan RvB over de 
ontwikkelingen bij Dichterbij akkoord ● Begroting 2014 ● Contributiever-
hoging tot €25,= ● Brochure ‘verhuizen binnen Dichterbij’ voor ouders en 
verwanten ● archiefruimte gevonden in Mill ● Sessie ‘Samen kom je dich-
terbij’ ● Meerjarenplan FV ● Werkgroep Themabijeenkomsten 2014 ● Zorg-
belang Brabant ‘Potje met geld’ ● LV 26-10-2013 evaluatie ● Plannen LV 
2014 ●  Mededelingenblad december.  

 
11-12 over o.a. Het afronden van de brochure met uitvoeringsmaatregelen voor de AWBZ 

binnen Dichterbij verloopt moeizaam ● De brief van de FV, aan de RvB en 
het antwoord daarop via de CCR zal aan de orde worden gesteld in een 
verklarend gesprek van de FV en de RvB ● Melding inkrimpin-
gen/sluitingen van verzorgingsinstellingen ● Bronn-tarieven 2014 ● Voor-
bereiding werkschema/aan-dachtsgebieden in het kader van het jaarplan 
2014-2016 ● Begroting 2014 ● contributieverhoging tot €25,= ● Bezuinigen 
op verzending van het MB.  

 
Er zijn in 2013 twee Ledenvergaderingen georganiseerd, nl. op 20 april en 26 oktober in het 
Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen. 
 
Voor de LV van 20 april (thema actuele situatie van het bestuur van de FV en de Transitie 
van de AWBZ naar de WMO gezien vanuit Dichterbij, financieel verslag 2012 en begroting 
2013 en ingezonden aandachtspunten) meldden zich 63 leden die ook deelnamen aan de 
(gratis) lunch. 
 
In de LV van 26 oktober (thema de situatie bij Dichterbij, spreker dhr. Tullemans; bestuurs-
verkiezing, Meerjarenplan FV, begroting 2014, ingezonden aandachtspunten) meldden zich 
61 leden die ook allen deelnamen aan de lunch. 
 
In 2013 zijn in de regio geen thema-bijeenkomsten georganiseerd. Voor 2014 worden ze ge-
pland in maart/april. 
 
In 2013 zijn van het Mededelingenblad (elfde jaargang) vier nummers verschenen, resp. in 
maart (no. 1), in juli no 2), in september (no. 3) en in december (no. 4).Oplage 900 ex. 
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  Afkortingen: CCR Centrale Cliëntenraad 
   COR Centrale Ondernemingsraad 
   FV  Familie Vereniging   

LV  Ledenvergadering 
   MB  Mededelingenblad 
   RvB Raad van Bestuur  
 
Cuijk, 12-april 2014  
J. Diels, secr. 


