
 

 

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :   5 oktober 2020                                                                                                   

Tijdstip  :  10.00 - 11.30 uur 

Locatie  :  De Alkenhorst  

Aanwezig  :  Rob, Mieke, Ton, Tineke, Angelique en Iet   

 

1. Opening bijeenkomst en vaststellen van de agenda 

 

2. Verslag vergadering van 24 augustus 2020 

Het verslag blijkt niet bij iedereen in de goede versie ontvangen te zijn. Dat is heel vreemd, 

maar voor degenen die deze niet hebben ontvangen, wordt hij nogmaals verstuurd. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

- Mieke deelt mee dat zij per direct afscheid neemt als lid van de Adviesraad. Dat is nogal een  

   schok. Wij zullen haar node missen als lid van het eerste uur en haar belangrijke inbreng.  

   Dit houdt in dat de Adviesraad weer een vacature gaat plaatsen. De komende bijeenkomsten   

   zullen tevens gebruikt worden voor het werven van een nieuwe kandidaat. 

- Door de beperking in samenkomsten is de Bestuursvergadering waarin wij het Jaarverslag 

zouden presenteren, in die vorm vervallen. Zij gaan wel digitaal vergaderen. 

- In de Daalder is begonnen met de tweewekelijkse bijeenkomst van WonenPlus waar Hermine 

en Tineke aanwezig zijn. 

 

4. Fooienpot 

Regelmatig komen er bedragen binnen voor de fooienpot. Angelique vraagt een advies voor de 

besteding van het geld. Rob oppert een traploper/traphulp om koelkasten via de trap te 

transporteren. De vraag die volgt is hoe vaak deze nodig is geweest de afgelopen periode. 

Angelique stuurt allen nog een overzicht van verleende diensten. En welke vragen zijn er nog 

meer uit de vw brigade gekomen voor goederen of artikelen die niet direct beschikbaar waren? 

Bij het volgend overleg kunnen we - met de ontvangen gegevens - een goed advies geven. 

 

5. Promotie Adviesraad naar de buitenwereld 

De Adviesraad dient een duidelijkere speler te worden bij WonenPlus. Daar hangen wel 

voorwaarden aan vast.  

1. De zichtbaarheid op de website laat al te wensen over, dit kan beter. 

2. We gaan de vrijwilligers een paar vragen toesturen waarop zij kunnen reageren en hopen 

hiermee niet alleen de bekendheid te verbeteren maar ook meer feedback te krijgen. 

3. We dienen ons meer als ambassadeur voor WonenPlus neer te zetten. 

Voor de website wordt een werkgroep gevormd waarin: Inge, Rob en Ton deelnemen 

 

6. Evaluatie vergadering 

De vergadering verloopt niet volgens de norm. Het is te rommelig en daarmee onduidelijk wat 

en hoe er precies vastgelegd kan worden. De zaken kort houden, niet uitweiden over andere 

onderwerpen.  Na ieder besproken punt een korte samenvatting te maken, welke dan in het 

verslag opgenomen kan worden. Allen gaan hiermee akkoord. 

 

7.  Rondvraag/afsluiting en vaststellen nieuwe datum 

Geen verdere vragen.  Volgende vergadering maandag 16 november 10.00 uur 


