12 April 2017 Activiteitengroepenvergadering
Vergaderverslag
Adriaan, Lenie en Trudy zijn er niet
Wil, Joep, Sjef, Carel, Henny en Hanneke zijn er
Punt 1 Opening
Carel opent de vergadering. Het is een uitgestelde vergadering i.v.m. het overlijden van Trudy
Eisinga. Vandaar dat er een aantal bestuursleden niet zijn. Carel neemt de agenda door.
Punt 2 Vaststellen agenda
Sjef neemt de vergadering over. Sjef stelt de agenda vast, niemand heeft opmerkingen.
Punt 3 vorige vergadering
De notulen van vorige vergadering worden doorgenomen.
Cor Anderweg heeft een vraag over 7.2 de begroting. Er is nog geen antwoord gekomen op de
begroting die ingediend is. Cor had dirigentkosten begroot die hoger waren dan het jaar ervoor. De
vergoeding blijft wel hetzelfde, hoe gaan we dit oplossen? Sjef komt hier later vanavond op terug.
- 7.3 Henny van Uden hebben we niet, dat is Henny van Udenhout.
- iedere laatste donderdag van de maand Pitch en Putt in Hank
Punt 4 Mededelingen
Stand van zaken van de Raborekening. Op 1 groep na is iedereen over naar de rekeningen onder de
paraplu van de SVR. Dit was een verplichting vanuit de subsidie aanvraag bij de gemeente. Gevolg
hiervan is dat de kosten van een standaardpakket (incl. 1 europas) door de SVR betaald worden.
André namens sportgroep 50+ ze weten er niks van, van de Raborekening. Er zouden gesprekken
plaats vinden, deze zijn door het bestuur afgekapt volgens André. Henny zegt dat de sportclub het
steeds uitgesteld heeft. Sjef merkt op dat het voor hen überhaupt niet van belang is, zij vallen toch al
onder de paraplu van de SVR. Het bestuur heeft een aantal keer gezeten in de Oase (5 middagen) om
te briefen en een aantal keer is niemand op komen dagen. Bij deze club leek het niet specifiek urgent
om samen te zitten, omdat het een “normale” activiteitengroep is. Vandaar dat dit zo doorgezet is. Er
is een mail van 14 maart vanuit het bestuur met een aantal verzoeken. Sjef komt hier later op terug.
Andere vraag: maakt de constructie zoals deze nu is nog uit voor de kosten? Het maakt niet zoveel
uit voor de bankkosten bij welke bank we zitten.
Andere vraag midgetgolf: 2 maanden geleden een banknr. aangevraagd, nog niets gehoord. Joep
heeft dit vandaag weer opnieuw aangevraagd. Dat is even mis gegaan met de overdracht tussen
Pauline en Joep.
Sjef meldt dat alle gesprekken die noodzakelijk waren zijn geweest. Nu zijn er geen 1 op 1
gesprekken meer ingepland. Indien er behoefte is aan een 1 op 1 gesprek, dan kunnen ze dit laten
weten aan het bestuur.

Sjef meldt als er activiteiten plaats vinden van de senioren vereniging en er nog andere activiteiten
zijn, dit gecommuniceerd moet worden. Zodat er geen verwarring is over dubbele activiteiten.
Sjef meldt dat er een gesprek plaats heeft gevonden tussen Hallo Gilze Rijen en het bestuur. Er komt
een contract tussen HGR en SVR zodat iedere activiteitengroep zich kan presenteren. Wordt hoogst
waarschijnlijk gekanaliseerd via de PR-groep. SVR betaalt de kosten. Er komt een standaard layout. Er
kan gebruik gemaakt worden van hun fotografen en filmers. Hier in de Boodschap hangt een televisie
waar HGR ook op staat. Facebook mogen de activiteitengroepen zelf doen.
Sjef meldt dat VIP en SVR samenwerken. Op iedere vrijdagmorgen zijn zij in de Oase (10-12 uur vanaf
28 april) en geven zij antwoord op allerlei vragen waar je terecht kunt voor hulp, aanpassen huis. Het
is voor alle mensen in Rijen. Het verzoek van Sjef of alle activiteitengroepen dit door willen geven aan
hun leden. Het zijn vaak digitale loketten deze zijn moeilijk te bereiken voor een grote groep
senioren. Vandaar dit loket.
Sjef heeft een mail gestuurd i.v.m. premieplan. Iedere activiteitengroep moet een activiteit
ontwikkelen waar ze geld mee genereren b.v. oliebollen verkopen. De KBO kan dit dan verdubbelen.
Creatief handwerken bestaat dit jaar 20 jaar. De club heeft geen geld in kas, de vraag is of de SVR iets
doet. Bij 12,5 / 25 / 40 / 50 jaar draagt de SVR 100,00 Euro bij. Als je als club iets wil doen, moet je
het zelf melden bij het bestuur i.v.m. de bijdrage.
Punt 5 nieuwe bestuursleden
Sjef: zijn er nieuwe bestuursleden van de activiteitengroepen:
Ria van Vught = penningmeester midget golf (de meppers)
Truus Pot = penningmeester van het koor (ze vraagt of het bestuur zich even wil voorstellen). Zo
geschiede.
Punt 6 komt in september
Punt 7 Presentatie WMO door Marga en Sylvia.
In de gemeente zijn 5 cliëntondersteuners allemaal zijn ze lid van een KBO/SVR. Allemaal vrijwilligers.
Op 1-1-2015 is de wet aangepast. Het doel van deze aanpassing is dat senioren langer zelfstandig
blijven wonen. En er is een bezuiniging minder geld voor thuishulp en ondersteuning. Dit levert, zoals
logisch is, problemen op. WMO is maatwerk er wordt anders gekeken naar voorzieningen. Men heeft
geen recht meer op voorzieningen, maar de gemeente moet maatwerk leveren en moet dus naar
ieder geval apart kijken. Maatwerk is eigenlijk een vangnet. Wanneer iemand niet meer kan of geen
hulp op eigen kracht (eigen huishouding, meedoen aan maatschappelijk verkeer) kan regelen en
wanneer er niemand mee is op het zelfde adres die er voor kan zorgen, dan gaat WMO in werking.
Ook wanneer iemand geen beroep meer kan doen op algemene voorzieningen (zoals b.v. openbaar
vervoer). WMO verstrekt o.a. de volgende voorzieningen: taxi, scootmobiel, aanpassing woning, hulp
bij huishouden, begeleiding en dagbesteding.
Cliëntondersteuning: in de wet is geregeld dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning bij het
aanvragen van WMO. De hulp is altijd gratis (vrijwillig en professioneel). Het is praktisch als dit zo
vroeg mogelijk in het stadium gebeurt. Alle ondersteuners hebben een opleiding gevolgd bij KBOBrabant. Ze worden ook herschoold.

Taken ondersteuning: stap 1 informatie voorziening, stap 2: zorgvuldig in beeld brengen van iemands
probleem en behoefte, stap 3 procedure bewaken (controle of de gemeente zich houdt aan de wet),
stap 4 keukentafel gesprek (cliënt is zelf aan het woord, de cliëntondersteuner licht toe daar waar
nodig), stap 5 ondersteuning bij bezwaar en beroep.
Marga: procedure WMO aanvraag: 1e stap melding bij gemeente dat er zorg nodig is. Bevestiging
vragen van de ontvangst van de aanvraag (belangrijk omdat er binnen 6 weken onderzoek gedaan
moet zijn). Stap 2: keukentafel gesprek. Hier wordt gekeken naar de zorgbehoefte. Er wordt ook
gesproken over de eigen bijdrage. Er wordt een verslag gemaakt van het gesprek dit gaat ook in het
dossier. Er wordt is dit verslag gemeld of er een WMO aanvraag komt of niet. Dit wordt vervolgens
besproken in de gemeenteraad, zij moeten binnen twee weken een besluit nemen. Dan komt er een
besluit, indien je het hier niet mee eens bent, moet je binnen zes weken na de beschikking bezwaar
indienen.
Verzoek van Marga: willen de besturen van de activiteitengroepen oren en ogen open houden.
Krijgen ze signalen van leden, laat deze leden dan weten dat er cliëntondersteuners zijn.
Waar kunnen we cliëntondersteuners vinden: in de NB, folder van de WMO.
Vraag: zit er kennis bij de gemeente? Henny meldt dat de meeste een master maatschappelijk werk
hebben.
Vraag: hoe is de verhouding met de gemeente: in het begin erg argwanend. Nu zijn ze blij met de
ondersteuners. De gemeente merkt dat de cliënten beter voorbereid zijn op het keukentafelgesprek.
Carel neemt het woord even over en licht toe dat er een goede verhouding is en dat er wederzijds
blijdschap is hoe het loopt.

Punt 8
Vrijwilligersmiddag is 27 oktober. Volgende vergadering activiteitengroepen is 20 september. Sjef
vraagt wie er in september een presentatie wil geven. Sportclub 50+ en biljarten.
Sjef geeft aan dat Wim Winkelman foto’s wil maken bij verschillende activiteiten. Stuur een mailtje
naar: wimwinkelman@home.nl Het liefst een week van te voren.
Punt 9
Carel: De gratis koffie op vrijdagochtend gaat er vanaf vrijdag 28 april vanaf. Deze ochtend loopt niet.
We gaan nu proberen om dit te laten lopen samen met het VIP: de wegwijzer.
SVR is in onderhandeling met de gemeente en de Boodschap over de huur. Als de gemeente de huur
verhoogd dan moeten ze de subsidie ook verhogen is de stelling van SVR. Er is op dit moment geen
echte huurovereenkomst, daar is wel behoefte aan.
Punt 10
Vraag 1: Kan er gekeken worden naar de deurdranger. Deze is erg lastig voor mensen in een rolstoel
of mensen die slecht ter been zijn.
Vraag 2: kunstkring, als zij een activiteit hebben is dat vaak op vrijdagochtend. De koffie in de
Boodschap is duurder, de huur van de zaal wordt betaald door SVR. Maar de huur van een scherm
moet ook betaald worden. Hoe gaat dat in de toekomst gebeuren? De kunstkring komt sporadisch

voor. Carel geeft aan wanneer ze op tijd aan kunnen geven, dan kunnen ze samen met het bestuur in
overleg voor een passende oplossing.
Punt 11 sluiting
Bedankt voor de aanwezigheid en applaus voor het bestuur J

