
 

 

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  24 augustus 2020                               

Tijdstip  :  10.00 - 11.30 uur 

Locatie  :  De Alkenhorst  

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

Voorzitter  :  Rob Veenis 

Notuliste  :  Iet Timmermans 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Rob opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd. 

 

2. Verslag bijeenkomst 20 juli 2020 

De goede versie van het verslag is niet bij iedereen ontvangen. Deze wordt nogmaals 

doorgestuurd. Het gaat niet om essentiële veranderingen. 

 

3. Mededelingen 

- Angelique deelt mee dat de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers over de drie      

regio’s verdeelt gaat worden. Zo houdt men de groep klein en kan er aan de regels   

van het RIVM gehouden worden. Rob en Tineke melden zich aan voor de organisatie. 

- Rob is met de nieuwe consulente Alkmaar Noord - Hermine Brinkman - op 

ontdekkingssafari geweest en heeft haar de belangrijkste punten en plekken in haar 

regio laten zien. Hermine heeft zich via een mail aan de vrijwilligers voorgesteld en 

begint na haar vakantie aan haar nieuwe job. Op 30 september gaat zij samen met 

Tineke het project: “Voor Mekaar” opstarten.  

- De nieuwe adressen-, en telefoonlijst is gecompleteerd en wordt toegestuurd 

- Het jaarverslag is aangeboden aan het bestuur. Op 13 oktober a.s. zal de 

adviesraad deze tijdens de bestuursvergadering toelichten en eventuele vragen 

beantwoorden. 

- Er komt een nieuwe foto van de leden van de Adviesraad voor de website. Tevens 

een artikel voor de nieuwsbrief en het verslag van 20 juli wordt op de website 

geplaatst. 

 

4. Voortgang Corona beperkingen 

Er zijn inmiddels drieëndertig vh-kits uitgedeeld. Van enige artikelen is geen voorraad 

meer om nieuwe sets compleet te maken. De bedoeling was dat er tweehonderd 

voorradig zouden zijn. Angelique zoekt dit uit. We willen graag meer kits uitzetten en 

hebben dan ook persoonlijk contact met de vrijwilligers. 2/3 van de vrijwilligers heeft 

aangegeven voorlopig niet met vrijwilligerswerk te willen starten en zeker niet als dit 

binnenshuis dient te gebeuren. Ook het vervoer ligt stil. Bekeken wordt of daar weer 

een start mee gemaakt kan worden, zeker als het gaat om medisch vervoer.  

 

5. Aktielijst 



 

 

Het is noodzaak voor de Adviesraad om de eerdere PM/actielijst nieuwe leven in te 

blazen. Met ingang van de volgende vergadering wordt er bij de agenda een lijst 

meegestuurd. De volgende punten voor de lijst zijn: 

-  ledenwerving, hoe gaan we dit aanpakken? 

-  PR adviesraad naar abonnees en op de website 

-  vervoer voor medische redenen, kan dit weer opgepakt worden? 

-  datums jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten in de regio 

-  cursus voor vrijwilligers om om te gaan met FaceTime en skype  

-  VH kits voor vrijwilligers (status voorraad en voortgang verspreiding) 

-  agendapunten volgende vergadering: Website promotie adviesraad, (Rob samen 

met Inge) en evaluatie vergadertechniek en voortgang  

 

6. Rondvraag 

Of Hermine zich nog kan voorstellen aan Ton en Iet. De andere leden hebben reeds 

met haar kennisgemaakt. 

 

7. Afsluiting en vaststellen datum nieuwe bijeenkomst. 

 

5 oktober 10.00 in de Alkenhorst  

 

 

 

 


