Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig
Afwezig mk

:
:
:
:
:

20 juli 2020
10.00 - 11.30 uur
De Alkenhorst
Rob, Ton, Tineke, Angelique en Iet
Mieke Vink

1.
Opening en vaststellen agenda
Rob opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd. Ton is een half uur bij de vergadering aanwezig.
2.
Verslag bijeenkomst 8 juni 2020
Verslag goedgekeurd. Enige toevoeging bij 3. de vacature betreft een consulente voor Alkmaar
Noord
3.

Mededelingen

- Van Angelique krijgen wij de “Niemand staat alleen” Tulphulpkaart uitgereikt. Dit initiatief is
bedoeld om aan de eventuele hulpvraag te voldoen van Alkmaarders, die in deze roerige tijd
op welke manier dan ook, in de knoei komen. De bedoeling was om dit project zo snel mogelijk na de lock down te starten. Door allerlei oorzaken is dit niet gelukt helaas. Maar beter
laat, dan nooit! In de kaart staan adressen en telefoonnummers van instanties waar men bij
nood terecht kan.

- Flyer van Gemeente/MEE De Wering die iedere 70-jarige zou ontvangen en waarop informatie over allerlei trajecten waar contact mee opgenomen kan worden, is op een laag pitje komen te staan. MEE De Wering wilde de leeftijd opschroeven naar 85 jaar. Angelique is benaderd door de gemeente Alkmaar met de vraag of WonenPlus bereid is om de preventieve
huisbezoeken te doen.

- Op de website dient meer van de adviesraad zichtbaar te worden. Besloten wordt om
het verslag van de bijeenkomst in een - indien noodzakelijke aangepaste versie – voor
iedereen toegankelijk te maken. Iet neemt dit op zich.

- Voor meer contact met vrijwilligers en abonnees is het wenselijk brieven e.d. niet via de
post te versturen, maar rond te brengen.

- De actielijst van prioriteiten en lopende zaken wordt weer geactiveerd en bij iedere agenda
meegestuurd.

- De geplande busreis naar het Archeon in Alphen a/d Rijn op 17 september a.s. wordt na
overleg met de busonderneming, verschoven naar april 2021. Er is nog teveel onduidelijkheid over de gezondheidsveiligheid van abonnee en vrijwilligers. En WonenPlus wil uitsluiten
dat er - in welke vorm dan ook - onverantwoord gehandeld wordt.

- Het jubileum van de Adviesraad zal, indien mogelijk, aandacht krijgen bij de jaarlijkse vrijwilligersdag. Foto van de gehele raad!
4.
Voortgang/versoepeling Corona maatregelen
Per 3 augustus gaat WonenPlus haar activiteiten naar de abonnees zoveel mogelijk oppakken.
Het is noodzaak om alle vrijwilligers vooraf in te lichten. WonenPlus heeft een Veiligheidskit samengesteld met daarin alle benodigdheden voor een veilig bezoek. Vrijwilligers die perse geen

contact met anderen willen, zijn vrij hier van af te zien. De veiligheidskit het liefst persoonlijk
afgeven/uitdelen. Samen Winkelen wordt apart bekeken, maar staat vooralsnog in de wacht.
5.
Consulente Alkmaar Noord
Angelique komt met de heugelijke mededeling, dat men een nieuwe consulente voor Alkmaar
Noord heeft aangetrokken. Hermine Brinkman gaat Corinne opvolgen. Zij weet van wanten
door al haar voorgaande werkzaamheden in de zorg- en sociale sector. Rob gaat haar in de
noordelijke regio wegwijs maken.
6.
Rondvraag
Angelique komt met de mededeling dat het Nationaal Jaar voor de vrijwillige inzet in 2021 op
stapel staat.
Het Jaarverslag van de Adviesraad wordt deze week ter inzage aan het bestuur overhandigd.
7.

Volgende vergadering op 24 augustus om 10.00 uur.

