Algemene leden vergadering ( ALV) en verwantenmiddag over vrijetijd besteding
19 maart 2017
Opening door voorzitter Joop Visser
Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2016 worden goedgekeurd
Over het Jaarverslag 2016 VVV OlmenEs zijn geen vragen
Financieel Jaarverslag 2016 VVV OlmenEs; Eelco Galama, penningmeester geeft kort uitleg
De Kascommissie, dhr. Fraterman en dhr. Tange verlenen de penningmeester van het
bestuur decharge na controle van de financiële stukken
Benoeming nieuwe Kascommissie; Dhr. Tange en Mw. Fokkinga
Jaarverslag Cliëntenraad, geen vragen
Aftredende VVV bestuursleden Gea Figaroa en Djoekie de Vries ontvangen een woord van
waardering van de voorzitter en een kistje planten
Tegen de benoeming van de nieuwe bestuursleden
van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging
zijn geen bezwaren geuit. Dora Wijnja ( Arjen) en
Anton Hoekstra( Nick) zijn de nieuwe bestuursleden
die allebei niet aanwezig konden zijn op deze middag.
Joop sluit af met een oproep aan iedereen, na te
denken om plaats te nemen in het bestuur van de
VVV. Volgend jaar hebben we 3 of 4 nieuwe
bestuursleden nodig waaronder een nieuwe
voorzitter.
Sabine Deelen, zus van Feico houdt een pleidooi over
participeren als verwanten in bijeenkomsten m.b.t.
de organisatie verandering. Er komt een vragenlijst
over de rol van
verwanten binnen OE.
Kort Verslag Verwanten middag
Om verwanten te informeren over de mogelijkheden van vrijetijd besteding heeft Heleen
Verdenius een flyer gemaakt die wordt opgenomen in dit verslag. Voor meer info kan men
zich altijd wenden tot Heleen. Voor aanmelden dienen verwanten eerst contact op te nemen
en te overleggen met de Persoonlijk begeleider van hun kind.
Het informele deel van de middag wordt gepresenteerd door Eelco Galama.
Bewoners komen binnen en gaan o.a. een cha cha cha dansen o.l.v. Clarette en Leon van de
Dansschool.
Het bewonerskoor zingt aansluitend voor ons drie liederen
Er zijn presentaties van de fitness ( Flapper), het paardrijden met paardencoaches op OE in
de paardenbak, het zwemmen van It Plompke en de glashobbyclub van Peter Bes op
OlmenEs. Alle medeweerkers aan de middag ontvangen een presentje.
We sluiten af met een maaltijd van soep en broodjes in de foyer.

