
Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

Datum  :  28 februari 2011                                                                                                  
Tijdstip  :  11.00 - 12.30 uur 
Locatie  :  De Alkenhorst  
Aanwezig  :  Rob, Ton, Tineke, Angelique,  
      Jolanda, Inge, Theo Colenberg en Iet  

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Rob opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd. Theo Colenberg en Inge zijn 
uitgenodigd om de PR voor de Adviesraad en WonenPlus te bespreken. Daar beginnen we de 
vergadering mee. Theo is bekend met het opzetten van websites en lay outs voor folders e.d. 
en bereidt om mee te denken en het e.e.a. uit te werken.  
We zijn er van bewust dat het opzetten van nieuwe strategieën in onze organisatie een 
kostbare en tijdrovende zaak is. Waar nu voornamelijk op de ouderen wordt ingespeeld, is het 
belangrijk om dit uit te breiden naar meer doelgroepen. Dit vraagt uitbreiding en opleiding van 
vrijwilligers.  
De traditionele kalender komt ter sprake. Rob vindt deze niet meer van deze tijd en zou hier 
graag een vervanging voor zien in een moderner jasje. Daarbij is een bijbehorende pen tevens 
een wens. De andere leden stemmen in dit voorstel mee. 
Voor de folders - welke er nu twee van in de omloop zijn - willen we graag naar één exemplaar 
voor alle doelgroepen. Minder foto’s, meer tekst.  
Als poster wordt gedacht aan een A4 of A3 formaat. Deze is voor buurthuizen, wijkgebouwen 
en andere publieke ruimtes, waar veel personen komen die informatie over hulp zoeken. 
Het document: “Vooraf Geregeld” dat is gemaakt naar aanleiding van de cursussen die hebben 
plaatsgevonden, graag in een PDF format. Zo is deze is op iedere computer te openen.  

2. Verslag bijeenkomst van 10 en 24 januari 2022 
Het niet aanwezig zijn van een aanspreekpunt in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is 
bij het bestuur geen punt van discussie. De Adviesraad wenst voor dit jaar een andere aanpak.  
Wij willen in ieder geval dagelijks dat een persoon, op de gebruikelijke uren, telefonisch 
beschikbaar is.  
Er komt een vragenlijst voor de vrijwilligers waarbij zij aan kunnen geven, wat hun eventuele 
wensen zijn als eindejaarsgeschenk.  

3. Mededelingen en introductie Jolanda Liefting 
WonenPlus Alkmaar wil na de nare perioden van de afgelopen jaren de vrijwilligers een 
motivatiekaart sturen. Prima idee. 
In deze vergadering verwelkomen we Jolanda Liefting als nieuw lid van de Adviesraad. Zij stelt 
zichzelf voor en gaat vanaf nu deel nemen in de Adviesraad. Zij is bekend met zitting nemen in 
besturen etc. en kent het klappen van de zweep. 

4. Plannen Overleg bestuur 
Op 10 mei a.s. is er een vergadering met het bestuur gepland. Tijdstip: 16.45. Ruim vooraf 
agendapunten doorgeven. Het is voor Iet de laatste vergadering. 

5. Voortgang nieuwe leden voor de Adviesraad 
We gaan contact opnemen met Piet Kreetz en Dianna Lang en Mv. Tromp-Bos  



6. WonenPlus Welzijn Purmerend. 
Naar aanleiding van een artikel in het blad van Woonwaard omtrent de vermeende diensten 
van deze organisatie in Alkmaar, is gebleken dat hier geen sprake van is. Wij houden wel de 
vinger aan de pols. Er kan zomaar weer een konijn uit de hoge hoed getoverd worden. 

7. Eindejaarsgeschenk vrijwilligers/abonnees 
We gaan een vragenlijst opstellen, die naar elke vrijwilliger en abonnee? schriftelijk of via de 
e-mail wordt verstuurd. Ton heeft inmiddels een format gemaakt. Hooguit vijf ja/nee vragen, 
met de mogelijkheid tot eigen ideeën. 

8. Actielijst 
De tijd dat Philia binnen WonenPlus werkzaam is om haar studieproject af te ronden, dient 
zorgvuldig ingepland te worden. Zij is hier tijdelijk en zou niet overbelast moeten worden.  
- Rob en Inge zijn bezig met een nieuwe lijst mbt tot Samen Winkelen 

9. Rondvraag. 
Blijkbaar zijn er nabestaanden die restitutie vragen over de betaalde abonnementsgelden.  
er dient vooraf aangegeven te worden, dat dit niet wordt gedaan. Zeker gezien de hoogte of 
laagte van het bedrag. Het tegoed van de Alkmaar Pas of overschot aan het einde van het jaar, 
kan aan WonenPlus geschonken worden. Is dit bij de abonnees bekend en zijn er die hier 
behoefte aan hebben? 
Het Jaarverslag voor de bestuursvergadering van 10 mei inleveren. Dient voor die tijd wel door 
de Adviesraad goedgekeurd te zijn. 
De vragenlijst voor de vrijwilligers is in de maak 

10. Afsluiten en bepalen van nieuwe datum voor de volgende bijeenkomst 

 Nieuwe bijeenkomst: 

Maandag 4 april, tijdstip: 10.00 uur in de Alkenhorst 


