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Verslag	  vergadering	  Besturen	  activiteitengroepen	  	  en	  bestuur	  SVR	  	  
Datum:	  28	  september	  2016	  
	  
Aanwezig	  vertegenwoordigers	  van	  de	  volgende	  activiteitengroepen:	  
Biljart,	  Bingo,	  Bridge,	  Country	  Line	  Dance,	  Creatief	  met	  kaarten,	  Jeu	  de	  Boules,	  Kaarten,	  Koor,	  
Kunstkring,	  Leeskring,	  Midgetgolf,	  Pitch	  en	  Putt,	  Quilten,	  Schilder	  en	  tekengroep,	  Sjoelen,	  Sport	  50+,	  
en	  Wandelgroep.	  
Afwezig:	  Fietsclub	  en	  seniorengym	  	  
	  
1. Opening	  door	  Sjef	  Douma,	  bestuurslid	  ondersteuning	  activiteitengroepen	  

Voorzitter	  Carel	  Gorissen	  en	  secretaris	  Leny	  Schuermans	  zijn	  verhinderd.	  
Vaststellen	  agenda:	  uit	  de	  zaal	  (Cor	  Andeweg)	  komt	  de	  vraag	  om	  aandacht	  te	  geven	  aan	  het	  
gewijzigde	  beleid	  voor	  het	  parkeren	  van	  scootmobielen.	  
	  

2. Vaststellen	  verslag	  vergadering	  17-‐02-‐2016	  
De	  notulen	  worden	  vastgesteld.	  
	  

3. Presentatie	  Kerngroep	  Dementie	  door	  Ria	  Marrée	  
(Zie	  ook	  de	  bijlage	  van	  het	  verslag	  van	  mw.	  Marrée	  achter	  deze	  notulen).	  	  
Ria	  is	  voorzitter	  van	  de	  kerngroep	  ‘Dementievriendelijk	  Gilze	  en	  Rijen’.	  
De	  kerngroep	  is	  tot	  stand	  gekomen	  op	  verzoek	  van	  de	  gemeente,	  vanwege	  hun	  intentie	  om	  een	  
dementie	  vriendelijke	  gemeente	  te	  worden.	  Wethouder	  Zwarts	  neemt	  vanuit	  de	  gemeente	  deel	  
aan	  de	  werkgroep.	  
Ria	  noemt	  de	  leden	  van	  de	  groep.	  Zij	  heeft	  persoonlijke	  ervaring	  met	  dementie	  bij	  haar	  moeder	  
en	  ze	  noemt	  dit	  een	  belangrijke	  reden	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  deze	  werkgroep.	  
Ze	  vertelt	  dat	  de	  gemeenschap	  steeds	  meer	  wordt	  geconfronteerd	  met	  dementie,	  omdat	  men	  
langer	  thuis	  blijft	  wonen.	  
	  
Dementie	  is	  een	  verzamelnaam,	  alzheimer	  is	  hierin	  een	  belangrijk	  onderdeel.	  
Taak	  werkgroep:	  

• Scholing,	  aan	  zo	  breed	  mogelijke	  doelgroep.	  T.z.t.	  ook	  op	  scholen,	  sportscholen,	  
winkeliers.	  Bedoeld	  om	  de	  gemeenschap	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  de	  situatie	  

• Informatie	  
• Samenwerking	  met	  verenigingen,	  zoals	  vandaag	  de	  SVR	  of	  de	  Zonnebloem	  
• Project	  ‘wonen	  met	  gemak’	  kijkt	  of	  een	  woning	  geschikt	  is	  om	  te	  blijven	  wonen	  
• Toekomst:	  armoedegroep	  
• Gemeente	  stelt	  financiën	  beschikbaar	  en	  er	  is	  een	  beleidsmedewerker	  aanspreekbaar.	  

	  
Activiteiten	  

• In	  2015	  startbijeenkomst	  
• In	  2016	  Film	  ‘Still	  Alice’	  aangeboden	  
• Dementiewijzer	  is	  ontwikkeld	  en	  uitgegeven	  	  (ligt	  vandaag	  voor	  iedere	  activiteiten-‐groep	  

klaar)	  	  
• Samen	  met	  Vita	  ontwikkelen	  van	  een	  dementievriendelijke	  tuin	  
• Organiseren	  van	  lezingen:	  Op	  6	  oktober	  geeft	  Hugo	  Bosch	  in	  de	  bibliotheek	  een	  lezing	  

over	  zijn	  boek	  ‘Ma’	  
• PR	  in	  via	  diverse	  media	  om	  bekendheid	  te	  geven	  aan	  hun	  werk	  
• Toekomst:	  Van	  Abbemuseum,	  project	  om	  mensen	  in	  kleine	  clubjes	  door	  het	  museum	  te	  

begeleiden	  
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Vraag	  vanuit	  de	  zaal	  
• Hoe	  financiert	  de	  gemeente?	  Naar	  wens.	  

	  
4. Voorstellen	  nieuwe	  redactieleden	  

Trudy	  Frickel	  en	  Jolanda	  Valkenburg	  stellen	  zich	  voor.	  Zij	  vormen	  de	  nieuwe	  PR,	  samen	  met	  
webmaster	  Joost	  Scheiffes.	  

	  
5. Procedure	  aanleveren	  teksten	  voor	  weekblad	  en	  nieuwsblad	  

Trudy	  vraagt	  om	  alle	  artikelen	  aan	  de	  redactie	  aan	  te	  bieden.	  Dan	  kunnen	  we	  ze	  ook	  gebruiken	  
voor	  de	  website.	  Uit	  de	  zaal	  komen	  twee	  reacties	  om	  uitslagen	  van	  kaart	  en	  biljart	  zelf	  te	  
melden.	  	  Dat	  is	  van	  oudsher	  gebruikelijk	  en	  kan	  zo	  blijven	  .	  
	  

6. Voorstellen	  nieuwe	  bestuursleden	  activiteitengroepen	  
Helma	  Snoeren:	  lid	  pitch	  en	  put	  
Marian	  Houtepen:	  secretaris	  Line	  Dance	  
Marius	  Pruisen:	  al	  langer	  bij	  de	  wandelclub	  en	  sinds	  kort	  penningmeester	  bij	  pitch	  en	  put.	  
	  

7. Mededelingen	  
7.1 Subsidie	  van	  de	  gemeente	  

• Tegemoetkoming	  huurkosten,	  toelichting	  Sjef	  Douma	  
De	  SVR	  heeft	  in	  2016	  subsidie	  ontvangen	  van	  de	  gemeente	  voor	  de	  kosten	  van	  gebruik	  
van	  huisvesting.	  Het	  bestuur	  heeft	  besloten	  om	  deze	  subsidie	  door	  te	  geven	  aan	  de	  
activiteitengroepen.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  activiteitengroepen	  die	  in	  de	  Boodschap	  en	  de	  
sporthal	  plaatsvinden	  in	  2017	  en	  2018	  geen	  huurkosten	  hoeven	  te	  betalen.	  	  
In	  de	  Boodschap	  zijn	  dat:	  Seniorengym,	  Country	  Line	  Dance	  en	  schilder	  en	  tekengroep.	  
In	  de	  sporthal:	  sportgroep	  50+.	  
Voor	  de	  activiteiten,	  die	  in	  de	  Oase	  plaatsvinden	  verandert	  er	  niets	  

• Het	  gebruik	  van	  de	  Leemput	  is	  geen	  huisvesting!	  
Toch	  zal	  het	  bestuur	  ook	  hen	  tegemoet	  komen	  (Pitch	  en	  put;	  midgetgolf;	  jeu	  de	  boules).	  	  
30%	  van	  de	  contributie	  van	  de	  leden	  zal	  worden	  teruggestort.	  Dit	  moet	  uitdrukkelijk	  	  aan	  
de	  leden	  worden	  doorgegeven!!	  Ook	  dit	  geldt	  voor	  2017	  en	  2018.	  

• Na	  2018	  hangt	  het	  af	  van	  de	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  of	  het	  bestuur	  op	  deze	  wijze	  
verder	  kan	  gaan.	  

7.2 Begroting	  2017.	  	  	  
Sjef	  vraagt	  dringend	  of	  de	  activiteiten	  groepen	  hun	  begroting	  willen	  indienen	  voor	  1	  
december	  2016.	  
Uit	  de	  zaal	  komt	  de	  vraag	  of	  het	  bestuur	  dan	  ook	  snel	  wil	  antwoorden.	  Dit	  jaar	  is	  er	  in	  
augustus	  pas	  een	  antwoord	  gekomen!!	  

7.3 Doorgeven	  mutaties	  besturen	  activiteitengroepen	  
Graag	  via	  Henny	  van	  Uden	  of	  aan	  de	  gastvrouwen.	  
Joost	  vraagt	  ieder	  om	  op	  de	  website	  te	  controleren	  of	  de	  informatie	  van	  de	  eigen	  groep	  nog	  
actueel	  is.	  Anders	  graag	  doorgeven.	  	  

7.4 Kosten	  RABO	  zakelijke	  rekening	  	  
De	  hoge	  kosten	  door	  de	  RABO	  zijn	  door	  het	  Bestuur	  SVR	  met	  hen	  besproken.	  Er	  ligt	  niet	  
meteen	  een	  oplossing.	  De	  RABO	  komt	  erop	  terug.	  	  
Uit	  de	  Zaal	  :	  
• (Marius	  Pruisen):	  de	  bank	  heeft	  op	  zijn	  rekening	  een	  bedrag	  afgehaald,	  wat	  zijns	  inziens	  

niet	  terecht	  is.	  Dat	  blijkt	  inderdaad	  foutief	  volgens	  de	  penningmeester	  (Pauline)	  en	  zal	  
door	  de	  RABO	  worden	  hersteld.	  

• De	  Regio	  Bank	  zou	  goedkoper	  zijn.	  	  Waarom	  gaan	  wij	  daar	  niet	  heen?	  Sjef:	  wij	  zijn	  in	  
onderhandelingen	  met	  de	  RABO.	  
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• Inleveren	  van	  passen	  en	  geen	  papieren	  afschriften	  heeft	  niet	  geleid	  tot	  lagere	  kosten.	  Al	  
eerder	  hebben	  leden	  erover	  gesproken!	  Wederom:	  Het	  bestuur	  (Carel	  en	  Pauline)	  zijn	  in	  
gesprek	  met	  de	  RABO.	  
	  

8. Aanmeldingen	  vrijwilligersmiddag	  28-‐10-‐2016	  
Sjef	  doet	  een	  oproep	  om	  zich	  alsnog	  aan	  te	  melden,	  voor	  de	  organisatie	  is	  het	  aantal	  deelnemers	  
van	  belang.	  
	  

9. Presentatie	  Pitch	  &	  Put	  door	  Hanneke	  Tielen	  (voorzitter)	  
Hanneke	  brengt	  een	  enthousiast	  verhaal	  en	  nodigt	  iedereen	  uit	  om	  eens	  te	  komen	  spelen.	  Ze	  
gebruikt	  een	  powerpoint	  presentatie	  uit	  2013	  
Er	  zijn	  40	  actieve	  leden	  en	  2	  rustende	  leden,	  die	  bij	  het	  sociale	  gebeuren	  aanwezig	  kunnen	  zijn.	  
De	  club	  heeft	  voor	  alle	  leden	  een	  luisterend	  oor.	  Op	  2	  middagen	  spelen	  ze	  competitie.	  In	  de	  
winter	  spelen	  ze	  op	  dinsdagmiddag,	  donderdagmiddag	  en	  vrijdagmiddag.	  
Elke	  donderdag	  van	  de	  maand	  speelteen	  aantal	  leden	  in	  Hank.	  
In	  2017	  bestaan	  ze	  10	  jaar.	  
Gezellige	  activiteiten	  zijn:	  	  borrel	  met	  nieuwjaar,	  bij	  de	  opening	  van	  het	  seizoen	  een	  barbecue,	  
een	  bijeenkomst	  met	  partners	  en	  een	  prijsuitreiking	  aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen.	  	  
Een	  aantal	  leden	  is	  tevens	  vrijwilliger	  bij	  de	  Leemput.	  
	  

10. Presentatie	  Bridge	  door	  Berry	  van	  Nistelroij	  (voorzitter).	  
Naast	  het	  spel	  op	  dinsdagmorgen	  09	  -‐12	  uur,	  is	  er	  een	  fiets-‐	  kerst-‐	  en	  snert-‐drive.	  
Bridge	  lijkt	  op	  het	  spel	  rikken,	  met	  een	  vaste	  partner.	  Berry	  legt	  de	  spelregels	  uit.	  
Binnenkort	  start	  de	  SVR	  een	  bijeenkomst	  ‘bridge	  met	  een	  praatje’	  voor	  de	  iets	  gevorderde	  
bridger.	  
Ook	  Berry	  roemt	  (evenals	  Pitch	  &	  Put	  )	  het	  sociale	  contact	  tussen	  de	  deelnemers.	  
Bridgen	  kun	  je	  in	  ongeveer	  10	  lessen	  leren.	  
	  

11. Volgende	  vergadering	  
Woensdag	  22	  maart	  2017.	  Er	  zijn	  dan	  geen	  presentaties	  vanuit	  de	  werkgroepen.	  Adriaan	  
Brouwers	  zal	  de	  Wmo	  (Wet	  maatschappelijke	  organisatie)presenteren.	  
	  

12. Rondvraag	  
• Ingevoegd	  punt:	  parkeren	  scootmobielen	  in	  de	  Boodschap	  (niet	  verder	  behandeld)	  
• Koor	  Oase	  	  neemt	  deel	  aan	  een	  korendag	  op9	  nov.	  13.00	  uur	  in	  Het	  Klavier,	  Anton	  Piekplein	  

1-‐4,	  in	  Kaatsheuvel.	  
	  

13. Sluiting	  rond	  21.00	  uur	  
	  
	  

Trudy	  Frickel	  
	   	   2	  oktober	  2016	  
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Bijlage	  1:	  Presentatiedoor	  Ria	  Marrée	  
	  

Informatie	  DVG	  (Dementie	  Vriendelijke	  Gemeente)	  coördinatoren	  activiteiten	  
SVR	  woensdag	  28	  september	  

	  
	  

Voorstellen	  kerngroep	  
	  
Marly	  van	  Rooten:	  voormalig	  voorzitter	  Lokaal	  Steunpunt	  Mantelzorg,	  huidig	  secretaris	  DVG	  
Eugenine	  Kock:	  werkzaam	  in	  ouderenzorg	  
Ria	  Wijnen:	  voormalig	  docent	  Avans	  Hogeschool	  
Sandra	  Maas:	  werkzaam	  bij	  Lokaal	  Steunpunt	  Mantelzorg	  	  
Trudian	  van	  der	  Heijden:	  werkzaam	  bij	  St.	  Fransiscus	  Gilze	  
Ariane	  Zwarts:	  wethouder,	  portefeuillehouder	  
Imke	  van	  der	  Schoot:	  beleidsambtenaar	  gemeente	  
Lisette	  Zwerts:	  docent	  Fontys	  hogeschool	  
Rianne	  Pijnenburg:	  ondersteuning\adviseur	  vanuit	  o.a.	  Oisterwijk	  dementie	  vriendelijke	  gemeente	  
Ria	  Marrée;	  voormalig	  werkzaam	  welzijn	  Oosterhout	  ouderenwerker,	  voormalig	  voorzitter	  KBO	  
Oosterhout	  Stad,	  huidig	  lid	  van	  Seniorenplatform	  Gilze	  Rijen	  en	  lid	  projectwerkgroep	  Wonen	  met	  
gemak	  Gilze	  Rijen,	  huidig	  voorzitter	  DVG.	  
	  
Ontstaan	  en	  Taak	  van	  de	  kerngroep	  
	  
Wethouder	  Lavooy	  heeft	  in	  2013	  het	  convenant	  getekend	  om	  te	  komen	  tot	  een	  
dementievriendelijke	  gemeente	  Gilze	  en	  Rijen.	  
De	  reden	  daar	  van	  is	  dat	  sinds	  een	  aantal	  jaren	  het	  zorgbeleid	  landelijk	  erg	  veranderd	  is.	  	  
Gemeentes	  zijn	  geconfronteerd	  met	  dat	  veranderde	  beleid	  en	  de	  bijbehorende	  bezuinigingen	  en	  
hebben	  sinds	  2015	  veel	  taken	  overgenomen.	  	  
In	  het	  kader	  van	  het	  “Sociaal	  Domein”	  waar	  onder	  andere	  de	  WMO	  onderdeel	  van	  is,	  worden	  met	  
name	  het	  welzijn	  en	  de	  zorg	  voor	  ouderen	  op	  een	  andere	  manier	  georganiseerd.	  	  
Ook	  door	  dat	  gewijzigde	  beleid	  moeten	  ouderen	  steeds	  langer	  thuis	  blijven	  wonen.	  	  
Voor	  mensen	  met	  de	  ziekte	  dementie	  vraagt	  dat	  langer	  thuis	  blijven	  wonen	  extra	  aandacht.	  	  
Bovendien	  zullen	  er	  in	  de	  nabije	  toekomst	  steeds	  meer	  mensen	  met	  deze	  ziekte	  geconfronteerd	  
worden.	  	  
Dat	  vraagt	  voor	  alle	  burgers,	  oud	  en	  jong,	  meer	  begrip	  en	  ook	  bewustwording	  rondom	  de	  ziekte	  
dementie.	  	  
Wij	  proberen	  dat	  te	  doen	  door	  voorlichting,	  informatie	  en	  scholing.	  Heel	  belangrijk	  is	  dat	  het	  grote	  
taboe	  wordt	  doorbroken	  en	  mensen	  met	  dementie	  zich	  een	  volwaardig	  mens	  zullen	  blijven	  voelen.	  	  
Van	  groot	  belang	  is	  ook	  de	  ondersteuning	  voor	  de	  mantelzorger.	  
Samenwerking	  met	  diverse	  organisaties,	  zoals	  	  

• Lokale	  ouderenbonden,	  	  
• Zonnebloem	  (	  nog	  geen	  landelijk	  beleid,	  vandaar	  afspraak	  met	  Breda)	  
• Lokaal	  Steunpunt	  Mantelzorg,	  
• Theek5,	  	  
• Wonen	  met	  gemak,	  project	  i.s.m.	  VBOB.	  Ouderen	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  een	  scan	  van	  

hun	  huis	  te	  laten	  maken.	  Dit	  ook	  in	  het	  kader	  van	  zo	  lang	  mogelijk	  thuis	  te	  blijven	  wonen.	  
Voor	  mensen	  met	  dementie	  is	  dat	  een	  ander	  verhaal	  dan	  voor	  personen	  die	  fysieke	  
beperkingen	  hebben.	  Voor	  hen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  niet	  teveel	  veranderd	  wordt	  maar	  dat	  
de	  eventuele	  aanpassingen	  wel	  de	  nodige	  veiligheid	  biedt.	  Ook	  dit	  project	  gaat	  voornamelijk	  
door	  vrijwilligers	  uitgevoerd	  worden.	  

• Armoedewerkgroep	  (toekomst)	  
• Gemeente	  (	  financiën,	  beleidsmedewerker	  en	  wethouder	  Ariane	  Zwarts)	  
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Voor	  de	  kerngroep	  “Dementievriendelijke	  Gemeente”	  is	  samenwerking	  met	  deze	  en	  in	  de	  toekomst	  
wellicht	  nog	  meer	  organisaties	  van	  groot	  belang.	  	  
Zij	  ervaren	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  waar	  men	  tegen	  aanloopt	  en	  samen	  kunnen	  we	  dan	  eventueel	  
actie	  ondernemen.	  
	  
Activiteiten	  afgelopen	  periode/toekomst.	  
	  

• Startbijeenkomst	  in	  2015,	  
• Organiseren	  film	  Still	  Alice,	  
• Ontwikkelen	  en	  uitgeven	  Dementiewijzer,	  
• Informatie	  verstrekken	  aan	  organisaties,	  
• Verzorgen,	  laten	  verzorgen	  van	  scholing	  b.v.	  aan	  scholen,	  sportverenigingen,	  winkeliers	  en	  

horeca.	  
• Ontwikkelen	  en	  opzetten	  in	  samenwerking	  met	  Vita	  van	  een	  dementievriendelijke	  tuin,	  
• Organiseren	  lezingen	  o.a.	  6	  oktober	  van	  Hugo	  Borst	  in	  samenwerking	  met	  theek5.	  
• Verzorgen	  van	  PR	  in	  het	  kader	  van	  bekendheid	  aan	  de	  gemeenschap	  van	  de	  gemeente	  Gilze	  

Rijen	  via	  weekbladen,	  dagbladen,	  facebook,	  folders,	  (in	  voorbereiding)	  dementiewijzer	  
actueel	  houden.	  

• Ontwikkelen,	  samenstellen	  van	  EHBD,	  koffer	  met	  informatie,	  opdracht	  aan	  studenten	  van	  
Fontys	  Hogeschool	  onder	  begeleiding	  van	  Lisette	  Zwerts.	  

• Special	  Quest	  activiteit	  van	  Abbe	  museum	  in	  Eindhoven.	  
	  
Aandachtspunten	  vanuit	  de	  “wandelgangen”	  na	  afloop	  van	  de	  vergadering:	  
	  
Verzoek	  om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  ouderenadviseurs	  en	  cliëntondersteuners	  van	  de	  resp.	  
Ouderenorganisaties.	  
	  
Vraag	  over	  opzetten	  van	  Alzheimercafé:	  
Dat	  is	  niet	  de	  bedoeling	  in	  Gilze	  Rijen,	  wordt	  ook	  door	  “Alzheimer	  Nederland”	  niet	  meer	  
geadviseerd.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  we	  in	  de	  4	  kernen	  een	  vorm	  van	  inloop	  gaan	  organiseren.	  Deze	  
inloop	  is	  bedoeld	  voor	  alle	  belangstellenden.	  Hoe	  dat	  er	  precies	  uit	  gaat	  zien	  kunt	  U	  t.z.t.	  vernemen	  
in	  de	  lokale	  pers,	  facebook	  en	  website	  DVG.	  
	  
	  
	  
30	  September	  2016	  	  
Ria	  Marrée	  	  
DVG	  Gilze	  en	  Rijen.	  
	  


