
 

 

Verslag digitale bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  22  november 2021                                                                                                  

Tijdstip  :  10.00 - 11.30 uur 

Locatie  :  thuis  

Aanwezig  :  Rob, Ton, Angelique, en Iet    

afwezig mk  :  Tineke  

 

 

1. Opening van de bijeenkomst 

Rob opent de vergadering en heet allen van harte welkom 

 

2. Verslag bijeenkomst van 11 oktober 2021 

Verslag wordt goedgekeurd.  

 

3. Mededelingen 

- samen bewegen SportZ, geeft een 10 daagse cursus en daarbij zijn 12 inschrijven op binnen 

gekomen.  

- Op de website en via facebook een melding maken over de verplichte rookmelders medio dit 

jaar. 

- Idem op beide informatievoorzieningen de melding over de update van Windows en de 

eventuele problemen die deze met zich mee brengt. De update is nl niet geschikt voor 

oudere computers, laptops e.d.  

- Inge zoet; Theo Koolenberg benaderen i.v.m. zijn kennis omtrent de flyers en folders voor 

WonenPlusAlkmaar 

- Samen Winkelen en alle activiteiten waar vervoer mee is gemoeid, worden per keer 

bekeken. Er is al heel veel gecanceld. 

- Gemeente Alkmaar heeft een extra budget verstrekt aan WonenPlusAlkmaar. Voor dat 

bedrag € 23.000,- is besloten een extra kracht in te zetten om de consulenten te 

ondersteunen. Dit komt als agendapunt op de komende vergadering. 

-  

4. Jaarlijkse Vrijwilligersbijeenkomst 

Door alle maatregelen moeilijk voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk wordt besloten om op het 

terrein voor de Alkenhorst een paar tenten te plaatsen. Er zijn diverse versnaperingen en de 

eindejaarsgift wordt uitgedeeld.  

 

5. Nieuwe kandidaten 

Het wordt inmiddels een langspeelplaat, die op herhaling is gezet. De maatregelen bieden geen 

kans op een normale kennismaking en introductie, zoals wij dat graag zouden willen. Besloten 

is om de jaarlijkse bijeenkomst te gebruiken voor kennismaking. Frits Manck heeft aangegeven 

af te zien als potentieel lid.  

 

6. Actielijst 

- Het belteam is nog steeds actief en de gesprekken bieden veel soelaas in de ruimste zin vh 

woord 

- Vooraf Geregeld document graag in PDF uitvoering 

- Nota aanpassen, is goedgekeurd door het bestuur 



 

 

- Bedrijf Project: beeldbellen Project beeldbellen een overheidsproject ter ondersteuning 

Inrichten projectgroep-stuurgroep voor het implementeren van Face Talk. Het installeren, 

implementeren van een beveiligde beeldbel techniek. De activiteiten bestaan uit installeren 

techniek, beheren accounts en inrichten devices. Communicatie, instrueren en begeleiden 

medewerkers en cliënten in het gebruik van de techniek en de integratie in het zorgproces 

(onderdeel uitvoering zorgplan). Borging binnen organisatie voor structureel gebruik. 

 

- Platform en Team Vrijwillig hebbend de handen ineen geslagen en gezamenlijke website 

opgezet. Deze controleren. Logos van vermeldde organisaties in het begin aangeven. 

 

7. Rondvraag 

Geen vragen 

 

8. Afsluiting en bepalen van een nieuwe datum voor de volgende bijeenkomst 

 

 

Volgende digitale bijeenkomst: 10 januari 2022 om 10.00 uur 

 
 

 


