De samenstelling van het bestuur: Voorzitter Joop Visser (vader van Jantien), Constance Römgens
webmaster (moeder van Floor), Eelco Galama, penningmeester (vader van Bas), Dora Wijnja (moeder
van Arjen), Anton Hoekstra (vader van Nick), Henk van den Berg, secretaris (vader van Alex).
Theo en Tjitske Melching (ouders van Roy) hebben aan een aantal vergaderingen deelgenomen.
Bestuurder Rob de Breij heeft deelgenomen aan een vergadering ter voorbereiding van
verwantenbijeenkomsten.
Djoekie de Vries en Gea Figaroa zijn na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest, afgetreden.
In 2017 hebben we 4 maal vergaderd.
De verwantenavond en - middag in 2017 zijn goed bezocht. De avonden worden tegenwoordig in
samenwerking met OlmenEs georganiseerd. Onderwerpen die aan bod kwamen:
Vrijetijdsbesteding binnen en buiten OlmenEs; met presentaties van zwemmen, fitness, dansen,
paardrijden en glasblazen.
Voortgang in de organisatieverandering
Zorginkoop 2018
Strategisch vastgoedplan
Meerjarenbeleidsplan.
Inleiding op de antroposofie
Vanuit de verwanten kwam een verzoek voor het starten van een muziekgroep voor bewoners en het
organiseren van een cursus antroposofie voor verwanten / vertegenwoordigers. Verwanten met
klachten zijn doorverwezen.
Onderwerpen die o.a. besproken zijn in de vergaderingen;
Voorbereidingen op verwantenmiddag en avond
Alle onderwerpen die in de CR aan bod komen
Facebook pagina voor OlmenEs (speciale gast; broer van Roy, Alex)
De VVV heeft zich ook in 2017 ingezet voor de groepsvakanties van OlmenEs. Zo heeft de VVV de
groepsvakanties ondersteund uit eigen kas met een subsidie € 300. Van het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten hebben we, na een uitvoerige rapportage, in 2017 € 3.000 ontvangen.
De VVV heeft voor 2018 dringend nieuwe bestuursleden nodig om te kunnen functioneren. De
voorzitter, penningmeester en secretaris treden af.
Voor wie bijeenkomsten mist maakt de VVV verslagen die terug te vinden zijn in de nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief van de VVV is het afgelopen jaar tweemaal verschenen. Alle nieuwsbrieven kunt u
nalezen op http://www.vvvolmenes.nl/nieuwsbrieven
Henk van den Berg, secretaris VVV OE

