Verslag van de ALV d.d. 21 april 2016

Aanwezig: Ongeveer 55 aanwezigen waarvan 44 stemgerechtigd.

1. Opening door Martien Kusters.
Tussentijds is er in november jl een jaarvergadering geweest maar dat is niet standaard. Statutair is
er 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering. De eerstvolgende vindt plaats in april 2017 tenzij
er redenen zijn om dit eerder te doen.
In november is er uitgebreid gesproken over de activiteiten van de werkgroepen en is het bestuur
aangevuld met een vertegenwoordiger van de KBO waarmee de samenwerking met de KBO is
versterkt.
Naast de reguliere agendapunten vandaag ook aandacht voor de dorpsondersteuner, de
woonenquête en 24-uurszorg in Lierop. Dit laatste punt wordt ingeleid door de film "Thuis".
Dank wordt uitgesproken aan alle vrijwilligers die uitvoering geven aan de doelstellingen van de
dorpscoöperatie.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2015.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag is daarmee vastgesteld.
3. Vaststellen Jaarverslag 2015
a) Inhoudelijk jaarverslag 2015 is meegestuurd met de uitnodiging. Er zijn geen op- of
aanmerkingen en is daarmee vastgesteld.
b) Financieel jaarverslag 2015.
Penningmeester Karel van Doorn geeft een toelichting op de jaarcijfers. Inkomsten (uit
lidmaatschapsgelden, bijdrage gemeente, eigen bijdragen deelnemers, fondsen, schenkingen)
totaal ongeveer € 20.000. Uitgaven totaal ongeveer €16.000. Er resteert dus een positief saldo
van ongeveer € 4000.
Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Wilma van Lierop en Frank van de Velden; De
Commissie heeft geen nalatigheden of tekorten geconstateerd en adviseert de vergadering het
financieel verslag goed te keuren.
De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Hiermee gaat het bestuur de komende
tijd aan de slag. Frank biedt zich aan om de penningmeester / het bestuur te adviseren bij
realisering aanbevelingen. Het aanbod wordt graag aanvaard.
De penningmeester wordt vervolgens decharge verleend door de ledenvergadering.
Michiel van Bussel stelt zich kandidaat voor de kascommissie financieel jaarverslag 2016 en
vervangt daarmee statutair aftredend commissielid Wilma van Lierop. De voorzitter bedankt de
kascommissie voor haar inzet.
4. Bestuursverkiezing
Er is een rooster van aftreden gemaakt. Dit jaar zijn Martien Kusters, Marianne Welten en Maria van
Lieshout aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Marten Kusters
is daarnaast aftredende en herkiesbaar als voorzitter. De verkiezing met stembriefjes geeft de
volgende uitslag:
o Marianne Welten 43 stemmen
o Maria van Lieshout 44 stemmen
o Martien Kusters 44 stemmen.
Alle kandidaten zijn daarmee verkozen.
Martien Kusters krijgt vervolgens 44 stemmen als voorzitter en is daarmee herkozen.
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5. Ervaringen van dorpsondersteuner Anita Hurkmans
Anita heeft voordat ze als dorpsondersteuner aan de slag ging eerst gewerkt als A-verpleegkundige
in het Elkerliek ziekenhuis, vervolgens in de Thuiszorg bij de Zorgboog en daarna in de
wijkverpleging bij Buurtzorg. Het laatste deel van 2015 heeft ze Willemijn Waterschoot vervangen als
dorpsondersteuner in Lierop. Sinds 1januari 2016 is ze formeel in dienst bij de Dorpscoöperatie
Lierop Leeft voor gemiddeld 12 uur per week.
Inmiddels heeft ze al kennisgemaakt met een groot aantal instellingen, verenigingen, vrijwilligers en
hulpvragers.
Bij vragen van Lieropse inwoners heeft ze in de eerste plaats een luisterend oor. Vervolgens zoekt ze
samen met de hulpvrager naar oplossingen. In eerst instantie in zijn of haar eigen omgeving en mocht
dat nog nodig zijn bij de vrijwillige (maatjes)diensten of professionele instellingen. Problemen / vragen
zijn heel divers: van het inschrijven voor een huurwoning tot het organiseren van Nederlandse les
voor Poolse vrouwen. Ook het maandelijkse diner in Henricushof en de jong/oud activiteiten als
weekafsluiting van de basisschool zijn voorbeelden van haar werkzaamheden.
Anita schakelt waar nodig vrijwillige maatjes in zoals bij vervoer, een wekelijkse wandeling, hulp bij
boodschappen of een verhuizing. Daarnaast zit ze regelmatig bij de diverse werkgroepvergaderingen
en legt ze huisbezoeken af.
Anita is telefonisch bereikbaar en wil de woensdagen vrij houden voor zichzelf en haar gezin.
Gevraagd wordt hoe het stoppen van de maaltijdverzorging door Savant wordt opgelost. Men heeft al
een alternatieve cateraar op het oog. binnenkort wordt er proef gegeten.
6. Enquête woonbehoefte.
Toon van de Ven van de werkgroep wonen geeft een toelichting bij de resultaten.
Eind januari zijn er in Lierop 740 enquêteformulieren verspreid, daarvan zijn er 187 ingevuld
(schriftelijk en digitaal) teruggekomen
Een aantal opvallende resultaten:
o slechts 11 respondenten uit de groep tot 25 jaar;
o afspiegeling huiseigenaren en huurders klopt aardig;
o 174 mensen (95%) willen in Lierop blijven wonen;
o 62 mensen (41%) willen nu of op langere termijn een huurwoning. Daarvan heeft slechts een
derde zich ingeschreven bij een woningcorporatie;
o 95 respondenten willen een seniorenwoning, waarvan 19 binnen nu en 6 jaar (5 koop, 14 huur);
o 62 mensen verwachten meer zorg nodig te hebben in een volgende woonsituatie;
o daarbij denken 33 mensen dat te vinden in Henricushof;
Aandachtspunten / taken voor de werkgroep:
o Gezien de matige deelname van jongeren aan de enquête gaat de werkgroep andere wegen
bewandelen om deze groep te benaderen.
o De werkgroep gaat proberen om belangstellenden voor dezelfde gewenste woonvorm (bijv
seniorenwoningen) bij elkaar te brengen om samen iets op te zetten.
Al ondernomen stappen:
o De werkgroep heeft samen met de KBO Wocom en Mooiland uitgenodigd om info te geven over
inschrijven en toewijzingsbeleid. Deze info staat inmiddels ook op de site van Lierop Leeft.
o Gemeente is geïnformeerd over resultaten enquête.
o CPO 2 is in ontwikkeling.
Opmerkingen vanuit de leden:
o Er zijn te weinig jongeren benaderd. Wel benaderd maar blijkbaar niet op de juiste manier. Hier
wordt aan gewerkt.
o Naar aanleiding hiervan: een aanwezige vertelt dat uit haar gezin drie enquêtes ingevuld zijn door
de kinderen.
o Verschillen in leeftijdscategorieën geven een vertekend beeld: categorie tot 25 jaar en van 25 tot
35 jaar telkens bandbreedte van 10 jaar en bijv categorie 51 tot 70 jaar bandbreedte van 20 jaar.
o Werkgroep (Toon) wordt gecomplimenteerd voor de begeleiding bij het CPO project (door ouder
van 2 CPO deelnemers).
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7. Vierentwintig-uurs zorg in Lierop
Eerst wordt de film "Thuis" vertoond die handelt over kleinschalige opvang/verzorging van
dementerenden.
Een projectgroep is de afgelopen maanden bezig geweest met dit onderwerp. Er is gesproken met
soortgelijke initiatieven in Brouwhuis en Ysselsteyn. Ook is er over een mogelijke aanpak van
gedachten gewisseld met mensen van de Zorgc oöperatie Hoogeloon en met Vilans; een landelijk
expertisecentrum.
Uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 mensen wordt getroffen door dementie. Dit aantal stijgt de
komende jaren. Voor Lierop betekent dat een groot deel van ons te maken krijgt met dementie.
Voordat de projectgroep verder gaat wil ze eerst peilen bij de Lieropse bevolking c.q. .de leden van
de Dorpscoöperatie hoe zij tegenover 24 uurs zorg in Lierop staan.
Om aan deze peiling vorm te geven heeft de projectgroep 6 stellingen geformuleerd, waarover men
kan stemmen (ja/nee) en evt opmerkingen kan maken.
De stellingen:
1. "Voor iemand met dementie maakt het niet uit waar hij of zij woont"
Met deze stelling is het merendeel het oneens.Door een aanwezige wordt aangegeven dat dit
mede afhankelijk is van het stadium van dementie.
De projectgroep was het in eerste instantie eens met de stelling. Deskundigen zeggen echter
dat het wel uitmaakt. Ook een ervaring van een aanwezige bevestigt dit. Ook het makkelijk
binnenlopen van familie en kennissen is belangrijk in deze.
2. "Een inwoner van Lierop die getroffen wordt door dementie moet in Lierop kunnen blijven
wonen"
Hier is iedereen het mee eens.
3. "Henricushof moet in de huidige vorm voor Lierop beschikbaar blijven"
Merendeel is het met deze stelling eens.
De projectgroep zag Henricushof in eerste instantie als mogelijke locatie voor 24-uurs zorg.
Voor de huidige bewoners, maar ook voor hen die een min of meer beschutte woonvorm
wensen zou dan geen plaats meer zijn
Een van de aanwezigen geeft aan dat Henricushof in ieder geval wel meer zorg zou moeten
bieden dan nu het geval is.
4. " Lierop is groot genoeg om een zorgvoorziening voor Lieropse mensen realiseren"
Merendeel is het hiermee eens.
5. " Zorg voor mensen met dementie kan utsluitend worden verleend door professionals"
Hiermee waren het velen oneens,
Professionele zorg is noodzakelijk maar ondersteuning door vrijwilligers is eveneens
noodzakelijk.
6. "Als het om 24-uurs zorg gaat kunnen we niet alle doelgroepen bedienen. Wij kiezen voor
mensen met dementie"
Opmerkingen hierbij:
o In Ysselsteyn heeft men gekozen voor 2 doelgroepen: mensen me een verstandelijke
beperking en mensen met dementie. Zij hebben de beschikking over 2 aparte
afdelingen..
o Evt hospicefunctie zou ook voor andere inwoners ingezet kunnen worden.
o Afstemming / samenwerking zoeken met andere zorgvoorzieningen in Lierop zoals
Florencia
o Nee, er zijn buiten die groep ook anderen mensen die zorg nodig hebben
o Financiering is alleen mogelijk bij een indicatie met een hoog zorgzwaartepakket
o Het aantal mensen met dementie groeit hard (o.a. door dubbele vergrijzing).
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De ledenvergadering wordt vervolgens de volgende vraag voorgelegd:
"Is de ALV van mening dat wij aan de slag moeten met een onderzoek naar de mogelijkheden om te
komen tot 24-uurs zorg in Lierop waarbij de keuze voor een locatie en de keuze voor een doelgroep
onderdeel van het onderzoek zijn?"
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Tenslotte wordt de volgende intentieverklaring aangenomen:
“De dorpscoöperatie Lierop Leeft wil Lierop uit laten groeien tot een dementievriendelijk dorp! Het
doel is om mogelijkheden te creëren, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige
burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen."

8. Rondvraag en sluiting
Karel van Doorn: namens de Tunnelwerkgroep attendeert hij de aanwezigen er op dat op zaterdag
28 mei het viaduct wordt verfraaid. Iedereen kan zich opgeven om een handje te helpen met het
schilderen. Daarnaast zij er de nodige nevenactiviteiten. Een flyer wordt komend weekend huis aan
huis verspreid.
Martien Kusters bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de Algemene Leden
Vergadering 2016.
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