
 

 

Verslag digitale bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  11 oktober 2021                                                                                                  

Tijdstip  :  10.00 - 12.00 uur 

Locatie  :  De Alkenhorst  

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

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Rob opent de vergadering en de agenda goedgekeurd 

 

2. Verslag bijeenkomst 30 augustus 2021 

Verslag wordt goedgekeurd 

 

3. Mededelingen 

- RV; het uitje naar het Archeon is goed verlopen. Mooie ontvangst en verzorging. Gebleken is 

dat het park zich veel op kinderen richt, waardoor het voor ouderen iets minder 

aantrekkelijk is. Evengoed een geslaagde dag.  

- As.vrijdag is er een jeu de boules middag bij Celeritas voor de vrijwilligers.  

-  Er is nog niet veel animo voor het Samen Bewegen op dinsdagochtend bij Celiritas. We gaan 

dit nog meer promoten. 

-  Voor Mekaar; Coaching samen met ander instanties om zo de sterke punten van elkaar te 

benadrukken en elkaar zo te steunen. 

-  Rookmelders: deze worden per 1 juli 2022 verplicht. Dit kan als project opgepakt worden. 

Mailing naar alle abonnees met deze mededeling en de vraag of zij hier hulp bij nodig hebben. 

Wat doen woningbouw coöperaties hiermee?  

- Windows update naar Windows 11 gaat voor problemen zorgen bij oudere computers. Tot 

2025 worden de updates gegarandeerd mits de server nog voldoende capaciteit heeft. 

Abonnees in de nieuwsbrief van op de hoogte brengen? 

 

4. Bestuursvergadering evaluatie 

De aanwezigen van de Adviesraad - Rob. Ton en Iet -  hebben deze vergadering als zeer 

welkom ervaren. Het bestuur was compleet en wij kregen ruim de tijd om vragen te stellen. 

Op sommige vragen kon niet direct antwoord gegeven worden en hier wordt later op terug 

gekomen.  

 

5. Nieuwe kandidaten voor de Adviesraad 

Een groot aantal - zeven personen - heeft zich aangemeld als nieuw lid voor de Adviesraad. IT 

heeft ze persoonlijk benaderd, telefonisch of per mail. 

Rob is tot 8 november met vakantie. Na die datum zal er naar allen een uitnodiging verstuurd 

worden voor een gezamenlijke bijeenkomst. De geplande datum is 11 november a.s. tussen 

10.00 en 11.00 uur. 

 

6. Grenzen a/h Vrijwilligerswerk (AS) 

De gemeente Alkmaar wil een onderzoek over de ins en outs in vrijwilligerswerk en heeft 

daarvoor een kwartiermaker aangesteld. Dit is meegedeeld in het Platform voor 

overkoepelende vrijwilligers organisaties. Maar wat is de taak van deze persoon? Wat gaat 

hij/zij doen? De druk op en de vraag naar vrijwilligers ligt erg hoog en dat geldt dan uiteraard 



 

 

ook voor de consulentes die deze vrijwilligers begeleiden. We willen hier graag meer informatie 

over. 

7. Nieuwe dienst 

Hulp bij pech onderweg. Algemeen besluit om deze dienst niet verder te behandelen.  

 

8. Actielijst 

Diverse punten zijn nog in werking en twee punten worden aangevuld:  

Folders en leaflets, waarbij we Theo Koolenberg zullen vragen daar assistentie in te verlenen. 

Ook voor de website.  

De aanpak van de consulentes blijkt heel belangrijk bij de aanwas voor nieuwe abonnees. Kan 

dit gestroomlijnd worden? 

De nota kan na de bestuursvergadering van 19 oktober en met goedkeuring van het bestuur 

aangepast worden. Betreft het punt: kandidaten zowel abonnee als vrijwilliger.  

 

9. Rondvraag 

Geen vragen of opmerkingen 

 

10. Afsluiting en vaststellen dd. volgende bijeenkomst:  

 

 

22 november 10.00 uur Alkenhorst (afhankelijk van mogelijke weigering tot toegang) 

 

 

 

 

 

 


