Verslag besturen activiteitengroepen 20 september 2017.
Aanwezig: Bestuur SVR en vertegenwoordiging besturen activiteitengroepen en
cliëntondersteuners, VOA Riet Kock en Joke van Gils en Miriam Gommans.
1.Opening. De voorzitter Carel Gorissen opent de vergadering en heet allen welkom.
Hierna neemt Sjef Douma, coördinator activiteitengroepen het voorzitterschap over.
2.Vaststellen agenda. Deze is akkoord.
3.Vaststellen verslag besturen activiteitengroepen 12-04-2017. Dit wordt vastgesteld.
4.Mededelingen.
Het bestuur van Schrijve Rijen en Quilten hebben geen uitnodiging ontvangen. Zij zijn
wel aanwezig. Aandachtspunt.
Op de jaarkalender 2017 staat Bingo op 13 oktober dit moet zijn maandag 16 oktober.
De Wegwijzer. Lenie deelt mee, dat De Wegwijzer in de Oase elke vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur is geopend. Telkens zijn er twee vrijwilligers aanwezig, een van SVR
en een van VIP om de bezoekers die komen de weg te wijzen als er vragen zijn over o.a.
zorg, welzijn, WMO, thuisadministratie en nog veel meer. Zij vraagt de aanwezigen dit
kenbaar te maken in hun activiteitengroep. Iedereen is welkom en dan ook genieten van
een bakje koffie tijdens een gesprek met de WMO consulente, Woon Service in e Wijk en
VIP en VO of cliëntondersteuner. Ook liggen er diverse folders ter inzage. Een vraag
wordt altijd beantwoord ook al kan dit niet ter plekke, dan wordt teruggebeld. Elke
laatste vrijdag van de maand sluit ook het Repair café aan.
Gevraagd wordt of een activiteitengroep op een vrijdagmorgen nog gebruik kan maken
van de Oase. Indien dit het geval is zal met De Wegwijzer worden uitgeweken naar het
kantoor. Indien mogelijk geen vrijdagmorgen boeken als het Repair café aanwezig is. Er
wordt altijd gezocht naar een oplossing.
Hallo Gilze Rijen. Trudy deelt mee, dat SVR is aangesloten bij Hallo Gilze Rijen.
Activiteiten kunnen worden doorgegeven via de coördinator Trudy als zij nieuws hebben
voor Hallo Gilze Rijen. Dit kan met tekst, maar beter is door het toesturen van foto’s. Het
KPN kanaal is 1438 en Ziggo kanaal 41. Aan Frank Hermens zal worden verzocht om deze
kanalen de melden in het weekblad.
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4.1.Stand van zaken financiën t.a.v. begrotingen 2018 en investeringen.
De penningmeester Joep Wouters geeft uitleg over de werkwijze m.b.t. het indienen van
de begroting van de activiteitengroepen. Alles verloopt goed en inmiddels is ook door
het bestuur van SVR een subsidie aanvraag bij de gemeente ingediend voor 2018. Joep
deelt mee, dat alles inzichtelijk is. Eind van het jaar wil hij weten hoeveel er in kas is. De
kascontrole kan bij Joep worden ingeleverd of bij de Oase. Voor 1 december 2017 wil
Joep van alle groepen een ledenlijst ontvangen. Blijft alles hetzelfde in 2018 als in 2017
dan hoeft geen begroting te worden ingediend. Wel indien er wijzigingen zijn. Tevens
verzoekt hij om investeringen evt. huurverhogingen tijdig 1 november 2017 door te
geven. Het bestuur van SVR zal dan in de bestuursvergadering van december 2017
hierover een besluit nemen en dit meedelen aan de groepen. Afgesproken wordt dat
Joep een mailtje hierover aan alle besturen zal sturen.
Maria van Wijk vraagt om een format aan te leveren voor de kascontrole. Dit wordt
toegezegd. Cor Andeweg deelt mee, dat het verschil m.b.t. de begroting is opgelost. Het
Seniorenkoor heeft minder leden, dus ook minder inkomsten.
Project VoorMekaar.
Adriaan Brouwers deelt mee, dat SVR samen met Maasduinen(Vita) initiatiefnemer is
van het project VoorMekaar dat onlangs is gestart. Het is geen activiteit van SVR, maar
wij ondersteunen dit project voor mensen die minder mobiel zijn. Vaak zijn zij niet in
staat om deel te nemen aan SVR activiteiten.
Bij dit project dat ook wordt ingevuld met een aantal vrijwilligers worden mensen ook
opgehaald. De animo bleek groot. Er zijn twee groepen een op maandag en een op
donderdag en er wordt samen gegeten. Aanmelden kan via de folder die is uitgebracht.
5.Voorstellen nieuwe bestuursleden activiteitengroepen. Deze stellen zich voor en de
mutaties worden verwerkt in het overzicht van besturen.
6.Werkgroep 65 jarig bestaan SVR.
Inmiddels is een werkgroep in het leven geroepen, die de festiviteiten in september
2018 voorbereidt. De datum van het jubileum is: 23 september 2018. De activiteiten
zullen ook in het teken staan van het werven van nieuwe leden. Mochten er naast de
vier groepen zijn die zich hiervoor inzetten, ook andere groepen zijn, dan graag
doorgeven aan het SVR bestuur.
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7.Vrijwilligersmiddag 27 oktober 2017.
Alle 150 vrijwilligers ontvangen persoonlijk een uitnodiging van het SVR bestuur. Door
middel van een toegevoegde strook kan worden aangemeld. De middag start om 14.00
uur bij ‘t Boerke en het programma is een verrassing. Voor eten wordt gezorgd.
8.Presentaties activiteitengroepen.
Biljarten. De voorzitter van het bestuur Sjef van Abeelen, geeft uitleg over het biljarten
in de Oase op 5 dagen van de week. Op dit moment telt de groep 35 leden die ook
meedoen aan de gemeentelijke competities. Het jaar wordt telkens feestelijk afgesloten.
Ook is het sociale aspect belangrijk en is aandacht voor lief en leed van de leden.
Sportclub 50+. De voorzitter André Aartsman presenteert via power point beelden over
de sportactiviteiten die op woensdagmorgen worden beoefend in de Margriethal. Hij
legt uit hoe belangrijk bewegen voor ouderen is. Ook is er steeds een balspel en drinken
de deelnemers samen koffie. Tijdens de vakantieperiode als de Margriethal dicht is
wordt er gewandeld. Ook wordt voor de leden van sportclub 50+ een sjoelmiddag en
een fietstocht georganiseerd. Sociale contacten zijn erg belangrijk voor de groep.
De volgende keer is een presentatie van de schilders- en tekengroep en koersbal.
9.Wat verder nog ter tafel komt en de rondvraag.
Naar aanleiding van een vraag over het plaatsen van een scootmobiel in de Oase wordt
meegedeeld, dat deze buiten bij De Boodschap onder het afdak kunnen worden
geparkeerd. Mocht het zo zijn, dat iemand moeilijk kan lopen dan is met personeel van
De Boodschap afgesproken dat er een rolstoel beschikbaar is.
10.Sluiting. De voorzitter dankt allen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.
NOOT:
De bijeenkomst voor nieuwe leden is op vrijdagmorgen 10 november 2017.
De kerstviering is op vrijdagmiddag 15 december 2017
De Algemene ledenvergadering is op donderdag 15 maart 2018
De volgende vergadering activiteitengroepen is op woensdag 28 maart 2018.
Lenie Schuermans, secretaris.
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