Verslag vergadering bestuur Kansplus regio Gemert
Datum: dinsdag 13 januari 2015, aanvang 20.00u, Eendracht Gemert.
Aanwezig:
Afwezig:

Anny Vorstenbosch, Henriette Damen, Jan Leenders, Jeanne de Groot, Harry van de Berg,
Chiel Reijnen, Hanita Klerkx, Liesbeth van de Borst
Thea Roijackers

1.

Opening
De vergadering wordt geopend door Jan en hij heet iedereen welkom en wenst iedereen nog een mooi en
gezond 2015. Thea is afwezig omdat haar schoonvader is overleden. Bij dezen gecondoleerd.

2.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergaderingen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Opmerking
Liesbeth dat de vergaderruimte van het regionaal overleg niet was afgemeld.

3.

Actiepuntenlijst

110906_09

Het handboek is gereed. Handboek wordt door Jan uitgereikt. Vraag voor iedereen om het
handboek door te lopen en eventuele opmerkingen of fouten te melden zodat deze aangepast
kunnen worden. Handboek wordt nog uitgebreid draaiboeken van de activiteiten.
Actiepunt: Allen

140401_03

Zwemmen / snoezelen bij de Emiliusschool
In maart of april proberen we het opnieuw. Hierbij zullen de instellingen actief benaderd worden.
Actiepunt: Jan/Giel

140401_03

Organiseren regionaal overleg
Jan zal nieuwe datum prikken en deelnemers uitnodigen.

Actiepunt: Jan

20140802_01 Logo kansplus / Nooitgedacht
Een logo samenstellen voor op een presentje is nog niet gelukt. Doel is om de logo’s van
Kansplus regio Gemert en Nooit Gedacht samen te voegen. Henriette zal dit bij haar broer
vragen. Jan stuurt opzet naar haar.
Actiepunt: Henriette en Jan

4.
Ingekomen stukken / Mededelingen
Chiel geeft aan dat bij de Sinterklaasavond in Beek en Donk de DJ (Arjan) aangaf te weinig tijd kreeg
De vrijwilligers hebben een bedankbrief gekregen en een uitnodiging voor een gezamenlijk diner. Dit zal
plaatsvinden bij ’t Huukske in Beek en Donk. De geplande datum is dinsdag 14 april 2015. Jan zal dit
afstemmen met Coby van ’t Huukske.

5.
Vacatures hoofdbestuur
Openstaande vacatures zijn voorzitter en penningmeester. Er zijn 3 aanmeldingen waarbij we kans van slagen
hebben. Alle drie voor de optie penningmeester.
Marc Royackers en Hans van de Berg willen gezamenlijk de functie van penningmeester gaan invullen. Rene
van Loon (tandarts in Beek en Donk) was benaderd door Jeanne voor de functie van penningmeester. Hij heeft
op 19 januari een afspraak met Anny. Jan heeft Rene gevraagd of de rol van voorzitter ook een optie was. Dit
wilde hij wel een keer bespreken.
Voorstel is dus om Marc en Hans uit te nodigen voor een gesprek m.b.t. invulling penningmeesterfunctie. Deze
post moet dan wel gesplitst worden. Daarbij kun je denken aan bijv. de ledenadministratie, belastingen,
subsidies en financiële boekingen. Jan zal hen bellen voor een afspraak met Anny.
Daarnaast zal Jan contact opnemen met Rene van Loon. De afspraak van 19 januari hoeft niet door te gaan.
Jan zal een nieuwe afspraak met hem plannen. Doel is om de functies voor de jaarvergadering in te vullen. Op
de jaarvergadering wordt ook Chiel gekozen als nieuw bestuurslid voor Beek en Donk. Actiepunt: Jan

6.
Carnaval
Voor de carnaval in Gemert is alles geregeld. Jan geeft aan om te zorgen dat bij het bekendmaken op de
dansvloer meer ruimte komt zodat iedereen het goed kan volgen. Jeanne geeft aan dat zij benaderd was door
de Hoge Hees m.b.t. vervoer en verzorging van Frank Vogels. Dit wordt nu gedaan door Elly Aarts. Het is niet de
bedoeling dat wij als kansplus ook nog moeten gaan zorgen voor vervoer en begeleiding. Liesbeth heeft een
afspraak met de vrijwilliger coördinator van Oro. Zij vraagt haar met wie wij contact op kunnen nemen om na te
vragen hoe we m.b.t. locaties ORO (Hoge Hees en De Bleek) in de toekomst kunnen verwachten.
Carnaval Beek en Donk wordt verzorgd door de Club van 100 van de Teugelders. Wel moeten wij tijdig
aanwezig zijn om dit te begeleiden.
Carnaval Venhorst regelt ook deze Carnaval zelf. Jeanne belt voor de zekerheid nog even met Maria of wij
inderdaad zelf niets hoeven te regelen.
Actiepunt: Jeanne

7.
Invulling jaarvergadering
De jaarvergadering staat gepland op maandag 24 maart 2015. Jan vraagt of er ideeën zijn om een thema in te
vullen. Vorig jaar hadden we Wim Daniels. Voorkeur voor iets luchtigs en bestemd voor onze doelgroep.
Tips zijn van harte welkom.

8.
Jaarprogramma 2015
Het jaarprogramma 2015 is verspreid. Nog niet alle data zijn ingevuld. Daarnaast moet de Sinterklaasavond
naar een andere datum.
Aanpassingen.
Sinterklaas avond Gemert naar vrijdag 20 november.
Kerstviering op zaterdag 19 december. Jan stemt dit af met Jacqueline voor reservering Kunstlokaal. Twee
ruimtes en koffie/thee voor ongeveer 130 personen.
Daarna jaarprogramma opnieuw verspreiden.
Actiepunt: Jan

9.
Werkgroep
Er zijn verder geen bijzonderheden m.b.t. werkgroepen. Wel is Harrie benieuwd of vervoer en begeleiding van
Oro ook consequenties heeft voor de Soos.
10.

Rondvraag

Anny geeft aan de Sinterklaasavond in Beek en Donk een bedrag heeft opgeleverd van 200 euro. De
kerstavond in Lieshout leverde een bedrag op van liefst 550 euro.
Op woensdag 14 januari is er in Beek en Donk een bijeenkomst om te komen tot een gezamenlijke collecte.
Anny en Harrie zullen hierbij aanwezig zijn.
Jan zag in de oude activiteiten een playbackavond. Is dit iets om opnieuw te organiseren. Voorstel wordt gedaan
om een playback/karaoke avond te houden tijdens de Familie/broers/zussen dag in september.
Liesbeth geeft aan dat Diomage en ORO gaan fuseren.

Jan dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Volgende vergadering dinsdag 24 februari 2015, aanvang 20.00u bij de Eendracht

