Notulen Algemene leden vergadering (ALV) 11 maart 2018
1 Opening door voorzitter Joop Visser
2 Ingekomen stukken; Het Nivel https://www.nivel.nl/nl/contact/het-nivel-als-onderzoeksinstituut
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg wil inzicht krijgen in de leefsituatie op
OlmenEs en heeft bij haar onderzoek hulp nodig van 3 bewoners en 3 ouders. Volgens Joop Visser
kunnen ouders bij dit onderzoek bijvoorbeeld aangeven dat het prikkelarm en veilig wonen in het
groen veel voordelen heeft t.o.v. wonen op een instelling waar de omgekeerde integratie is
toegepast. Op die instellingen is een woonwijk gebouwd op het terrein waardoor met name vanwege
de afgenomen verkeersveiligheid en onaangepast gedrag bewoners hun vrijheid op het terrein
ernstig beperkt is. Er doen al bewoners mee aan het onderzoek. Ouders kunnen zich aanmelden via
OE. Men ontvangt dan twee maal per jaar een enquête
3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017 worden goedgekeurd.
4 Over het Jaarverslag 2017 VVV OlmenEs zijn geen vragen
5 Financieel Jaarverslag 2017 VVV OlmenEs; Eelco Galama, penningmeester, is niet aanwezig.
6 De Kascommissie vertegenwoordigd door dhr. Tange verleent de penningmeester van het bestuur
decharge na controle van de financiële stukken. Mevrouw Fokkinga is op dat moment nog niet
aanwezig.
7 Benoeming nieuwe Kascommissie; Dhr. Tange en Mw. Römgens
8 Jaarverslag Cliëntenraad, geen vragen
9 Aftredende VVV bestuursleden Joop Visser en Henk van den Berg ontvangen een woord van
waardering van Constance Römgens en bloemetje en een klussenbon. Eelco Galama treedt ook af,
maar is niet aanwezig.
10 Tegen de benoeming van de nieuwe bestuursleden van de Verwanten en Vertegenwoordigers
Vereniging zijn geen bezwaren geuit. Theo Melching is het nieuwe bestuurslid en wordt geassisteerd
door Tjiske Melching. Zij konden niet aanwezig zijn op deze middag. Zij hebben al aan een aantal
vergaderingen deelgenomen.
11 CR leden die aftreden zijn Joop Visser en Ans Engwerda. Ook Lenie Rumpff en Gerrit van Heijkop
treden af, maar zij stellen zich herkiesbaar. Gerrit ziet hiervan af indien zich meerdere kandidaten
melden. Dat zij ook aftreden had op de agenda vermeld moeten worden. Omdat alleen Sipke Sikkes
zich aangemeld heeft voor de CR blijft Gerrit lid van de CR. Lenie blijft ook in de CR.
12 Sipke Sikkes, pleegouder van Michelle Sikkes, wordt door de Verwanten vereniging bij de directie
voorgedragen als nieuw lid van de CR.
13 Rondvraag; Rob Reijngoud vraagt naar de voortgang met de aangekondigde cursus Antroposofie.
Vijftien ouders hebben zich aangemeld. Tjitske Melching is in overleg met Hanneke Weehuizen om
een cursusprogramma voor te stellen. ( Rob Reijngoud heeft een aantal aanbevelingen gedaan
betreffende het programma; red)
14 Sluiting; Joop Visser sluit af en na een korte pauze volgt de bijdrage van OlmenEs aan de middag.

