OlmenEs Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging
op zondag 1 februari 2015
Nadat Joop Visser als voorzitter van de Oudervereniging iedereen welkom heeft geheten, beginnen
we om half acht met het ontspannende deel, twee dansen door acht OlmenEs bewoners en wel:
Christina, Hiske, Ytje, Roy, Susanne, Enisa, Malu en Jantien

Edith Alderliesten
begeleidt de dansers en Marijke Vroom danst mee
als ondersteuning op muziek van onder andere Pharrell Williams (Happy). Als toegift worden de
dansen met veel inzet nog een keer uitgevoerd. Het zag er prachtig uit.

Het volgende programmapunt is een presentatie van werkplaatsbegeleiders Marijke Vroom en Thijs
Gerritsen

Jessica van Dijk introduceert beiden.

Marijke en Thijs vertellen beurtelings over hun groep
waarbij ze elkaar af en toe aanvullen.

Marijke Vroom werkt sinds 7 jaar op OlmenEs, eerst
als invaller bij de transportgroep in welke positie ze
zich zorgen maakt over kwetsbare bewoners. Later
krijgt ze de kans om iets met die zorgen te doen

doordat ze de mogelijkheid krijgt om de opzet van de transportgroep langzaam maar zeker te
veranderen.
De opzet is nu : ’s morgens aarden, wakker worden door buiten te werken in de natuur en 's
middags in de werkplaats de fijne motoriek om echte produkten te maken.
Er zijn in feite 2 transportgroepen die ieder een eigen functie hebben. Het zijn kwetsbare groepen,
waar meerdere begeleiders nodig zijn. Naast Marijke werken er nog twee begeleiders op de groep.
Marijke heeft producten meegebracht maar vertelt dat de mooiste dingen weg zijn omdat ze zeer
gewild zijn in de OlmenEs winkel.
Het is telkens een zoektocht naar het vinden van producten die door de groep vervaardigd kunnen
worden. De bewoners zijn niet in staat om te vertellen wat ze willen doen. Het contact, dat verder
gaat dan de dagelijkse verzorging, loopt vaak via “de nacht”. D.w.z. dat door met een vraag voor de
werkplaats, of een bewoner, te gaan slapen, vaak een antwoord gevonden wordt op momenten
buiten het werk om. Op OlmenEs noemen ze deze wijze van contact: het spreken van je eigen engel
met de engelen van je bewoners.
Ze vertelt ook over hun nieuwste product. Vóór de kerstvakantie waren de bewoners bezig met
pindasnoeren maken en de werkplaatsbegeleiders wilden graag iets anders maar wisten niet wat. Na
de kerstvakantie bleek de klus snel gevonden. Nu zijn ze met man en macht aan een groot
bamboegordijn bezig.
Thijs Gerritsen werkt hier sinds 9 jaar.
Hij heeft een prikkelarme werkplaats opgezet waar nu 6 bewoners werken. Er zijn 3 werkleiders op 5
mensen in de bosgroep. De groep onderhoudt het bos, verzamelt het
hout, maakt dat klein en anderen laten het hout uiteindelijk in de
kachel verdwijnen. Ze maken bospaden schoon en zijn eigenlijk altijd
buiten, ook in de winter en bij regen dankzij de warme regenpakken.
Bij extreem slecht weer zitten ze in de Olm en maken vogelhuisjes.
Thijs heeft foto’s (en korte video’s) gemaakt voor deze presentatie. Bij
de foto’s vertelt hij dat bij alles veiligheid voorop staat en dat iedereen
die wil en ertoe in staat is, kan leren op de trekker te rijden. De trekker
heeft een noodrem aan de zijkant zodat de begeleider op ieder
moment het voertuig tot stilstand kan brengen. De vuistregel voor de
andere werkers is: achter de trekker lopen, dat is de minst gevaarlijke
plaats. Op de trekker wordt het hout vervoerd.
Als er bij de bomen met kettingzagen wordt gewerkt, dan zijn de
bewoners daar niet bij.
Bladeren vegen gaat volgens een systeem: eerst de bladeren van de
ene kant van het pad naar het midden vegen dan de bladeren aan
andere kant naar het midden zodat je een hoopje bladeren in het
midden overhoudt. Met dit systeem is duidelijk wat de bedoeling is
en weten de bewoners wat ze moeten doen.
Ook leggen de werkers van de bosgroep takken tegen het prikkeldraad dat de grens van OlmenEs
aangeeft zodat de grens iets zachter oogt.
Na deze plezierige presentaties nemen Jessica, Marijke en Thijs afscheid en is er voor iedereen een
kopje thee of koffie ( met een heerlijk OlmenEs koekje).
Na de pauze volgt de ALV.( algemene leden vergadering)
A.h.v. de agenda die verspreid was via de nieuwsbrief werden alle punten vlot
afgehandeld
1 opening door voorzitter Joop Visser
2 Ingekomen stukken; geen

3 Notulen ALV van 9 febr. 2014 worden goedgekeurd
4 Jaarverslag 2014 Oudervereniging; geen vragen en opmerkingen.
5 Financieel jaarverslag 2014 Oudervereniging; Eelco Galama geeft kort uitleg.
6 Verslag kascommissie. Na controle is alles goed bevonden.
Mw. Harkema en Mw. Fokkinga worden bedankt.
7 Benoemen nieuwe kascommissie; Mw. Fokkinga en Dhr. Fraterman.
8 Voorstel naamswijziging Oudervereniging in Verwanten,- en Vertegenwoordigers Vereniging
OlmenEs ( VVV OlmenEs). Niemand heeft bezwaar; Omdat minder dan de helft van de leden
aanwezig is moet hierover nogmaals worden gestemd op de volgende avond in september.
9 Aftredende OV leden zijn herkozen voor nog één periode van drie jaar;
Dit zijn; Joop Visser, Eelco Galama en Henk van den Berg.
10 Jaarverslag BCR en CR; geen vragen en opmerkingen.
11 Aftreden CR lid; Wiebe Cool. Wiebe is niet aanwezig, maar wordt bedankt. Hij is de man die met
het boek van Chiel Egberts aankwam; Ouders op hun plek over de driehoek; bewoner, ouders,
begeleiders. Wiebe ontvangt nog een attentie.
12 Voordracht kandidaat CR bij de directie; Kyra Reijngoud.
13 sluiting 20.45 door Joop Visser

