
 

 

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  19 juli 2021                                                                                                  

Tijdstip  :  10.00 - 11.30 uur 

Locatie  :  Wijkgebouw De Alkenhorst  te Alkmaar 

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

 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

De agenda wordt aangevuld met punt 4a. In dit punt wordt het financieel accountantsrapport 

2020 besproken. Hanneke geeft aan de vergadering te verlaten na haar mededeling. Tineke 

verlaat de vergadering om 11.30 uur. 

 

2. Verslag vorige vergadering d.d.: 7 juni 2021 

Het verslag wordt goedgekeurd. De vraag van Rob of er al d.d. bekend zijn voor de 

vrijwilligersbijeenkomst. Dan kan hij zorgen dat de ruimten bij Celeritas beschikbaar zijn. 

 

3. Mededelingen 

Hanneke kondigt aan niet meer deel te willen nemen aan de adviesraad. Haar fysieke situatie 

vraagt veel energie en tijd. Dit is heel jammer en noodzaakt de Adviesraad extra stappen te 

ondernemen om nieuwe leden te werven binnen het eind van het jaar. 

Het belteam heeft goede resultaten bereikt en het door stagiaire Philia gemaakte overzicht zal 

worden doorgestuurd. (Bijlage reeds ontvangen) De gesprekken hebben opgeleverd dat er 

dringende behoefte is aan een continuering. Weliswaar in een andere vorm met een kleinere 

groep. Hiermee zijn de diensten in ieder geval met één uitgebreid. 

 

4. Brief van bestuur n.a.v. ingediende voorstellen van de Adviesraad 

Op 27 september a.s. staat een bestuursvergadering gepland om de ingediende voorstellen 

met de adviesraad te bespreken. Wij zijn echter van mening dat de brief geen inhoudelijke 

versterking of doorslag geeft in de motivatie van de Adviesraad. Daarom willen wij een aantal 

leden van het bestuur op 6 september a.s. om 16.30 uur uitnodigen om deze brief te 

bespreken. Op deze manier kunnen wij met een paar punten van priori, de vergadering van 

dienst zijn. Iet stuurt een uitnodiging aan het bestuur. 

 

 

4a. Begroting en accountantsrapport WonenPlus Alkmaar 

Rob heeft het accountantsrapport grondig doorgenomen en is tot aan aantal verschillen 

gekomen die vragen op leveren. Het betreft o.a. abonnements-, salaris en reservering gelden.  

Op deze vragen kan niet direct antwoord gegeven worden. AS  gaat dit uitzoeken en komt er 

op terug in de volgende vergadering. 

 

5.  Voortgang gesprekken met vrijwilligers c.q. consulentes 

De rapportage van de afgelopen tijd is nog niet beschikbaar. Het is van belang, voor een goed 

overzicht in de werkzaamheden en de daarmee in het verlengde liggende hobbels die 

vrijwilligers tegenkomen, om deze gesprekken structureel plaats te laten vinden. Bekend is dat 

niet iedere vrijwilliger de diepte ingaat met zijn of haar client. Hier zou al een splitsing in 

gemaakt kunnen worden. Een goede rapportage, kan in het belang zijn van ontwikkelingen 

binnen de overkoepelende vrijwilligersorganisaties en de noodzaak en het belang ervan.  

 



 

 

 

 

6. PR Adviesraad; voortgang m.b.t website e.a. 

Ton zal met Inge contact opnemen om een werkgroep samen te stellen. Is het mogelijk om 

binnen te gelederen van vrijwilligers een persoon te vinden die kennis van zaken heeft en zich 

in de materie van de website kan verdiepen? Een oproep via social media?  

Rob vindt de boodschappentas, die WonenPlus nu uitreikt aan iedere nieuwe abonnees, niet 

erg representatief. Hij gaat voor een meer in het oog springend model en logo/uiting. De tas is 

van een dermate formaat dat er drie van nodig zijn voor de wekelijkse boodschappen van een 

client.  

 

7. Samen winkelen en uitjes 

DE busmaatschappij, aangetrokken voor de excursie naar het Archeon, heeft de knuppel in het 

hoenderhok gegooid en de voorgenomen actie afgeblazen. Er wordt nog een bon verstrekt uit 

de fooienpot, voor alle medewerking van de afgelopen periode. De mogelijkheid om toch te 

gaan met het aantal reeds betaalde deelnemers met eigen vervoer is in onderzoek. In de 

bijeenkomst van de chauffeurs, d.d. 13 juli 2021, is een verschil ontstaan. Dit heeft te maken 

met verplichtingen of voorkeuren m.b.t. mondkapjes en geïnjecteerden. Recente navraag heeft 

opgeleverd, dat mondkapjes sinds 26 juni 2021 niet meer verplicht zijn. WonenPlus, bij monde 

van AS, wil in ieder geval niet meegaan in registratie van personen, in welke vorm dan ook. Er 

is een lijst van negen uitjes, waarvan we hopen dat deze doorgang kunnen hebben. 

 

8. Actielijst 

Op de actielijst komt het punt: werving van nieuwe leden voor de Adviesraad, op nummer een. 

Via de website en andere kanalen gaan we deze werving in gang brengen. Iet zorgt voor de 

benodigde pakkende tekst. 

 

9. Rondvraag 

Rob is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Humanitas: Samen ouder worden. Hij heeft 

er vooralsnog geen hoge pet van op, omdat er weinig initiatief uit de groep blijkt te komen.  

 

10. Afsluiting en bepalen van een nieuwe datum. 

De nieuwe datum wordt vastgesteld op 30 augustus 2021. 10.00 uur locatie Alkenhorst. 

 

 


