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Einde VVV?

Voortbestaan VVV
De Verwanten en VertegenwoordigersVereniging heeft sinds 11 maart 2018 geen voorzitter meer.
Zonder een krachtig bestuur kan de VVV niet goed functioneren. Is dat erg? Oordeel zelf of de
activiteiten van de VVV voor u of voor de bewoners van OlmenEs van belang zijn geweest:
- De tegemoetkoming van de reiskosten voor de bewoners door de gemeente Ooststellingwerf is tot
stand gekomen na een jarenlange strijd door de VVV
- De afschaffing van de groepsvakanties voor de bewoners is voorkomen door de inzet van de VVV
- De verbetering van de vrijetijdsbesteding voor de bewoners met ernstige beperkingen is mede tot
stand gekomen door de inzet van de VVV
- De VVV heeft voor heel veel activiteiten en voorzieningen voor duizenden euro’s subsidies
verworven zoals voor de verbetering van de communicatie met bewoners die niet kunnen spreken,
voor de huiskamer, voor speeltoestellen, voor muziekinstrumenten en voor de groepsvakanties.
- De VVV heeft veel gedaan om de vertegenwoordigers van de bewoners voor te lichten over
bewindvoering en mentorschap, over erven en het maken van een goed testament, over de
mogelijkheden om door een goede belastingaangifte van de bewoner geld te ontvangen van de
belastingdienst en over de inhoud en het belang van een zorgplan.
- De VVV heeft bijeenkomsten georganiseerd waar verwanten en vertegenwoordigers ervaringen
met elkaar uitwisselden en waarin ze kennis maakten met de vele vrijwilligers van OlmenEs.
- De VVV speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen en functioneren van de cliëntenraad. Zij
zoekt kandidaten voor de cliëntenraad en doet een bindende voordracht aan de bestuurder van
OlmenEs.

Deze activiteiten komen nu in gevaar. Als u tijd kunt
vrijmaken om het bestuur van de VVV te versterken
doe dat dan, meld u aan, doe dat vandaag nog.

Uitnodiging:
zondag 7 oktober 2018 Verwantenavond in de Tilia van 19 tot 21 uur
Uitnodiging-verwantenavond.pdf

Verslag symposium Autisme d.d. 13 september 2018

Wat ziet U? Lees het verslag voor de oplossing.
13-9-18-Steven-Degrieck.pdf

De Open middag 15 juni 2018 was geslaagd en het ijs was helemaal op!!

Cursus antroposofie op OlmenEs
Geachte ouders, broers en zussen van de bewoners van OlmenEs.
Ongeveer een half jaar geleden is er gepeild of er voldoende belangstelling zou zijn om een cursus
antroposofie te organiseren voor ouders. Gezien de reacties leek dat het het geval te zijn. In een
bestuursvergadering is toen besloten dat deze cursus na de vakantieperiode zou plaats vinden en er
is in juni een oproep gedaan zich aan te melden voor deze cursus. De data waren toen al bekend.

Kort geleden is de balans opgemaakt en er waren 8 aanmeldingen. Dat was te weinig om een cursus
te starten, daarvoor waren er 10 tot 15 nodig. In het bestuur is besloten de cursus niet door te laten
gaan. Degenen die zich aangemeld hadden, zijn per email op de hoogte gebracht van het feit dat de
cursus niet door ging. Wellicht bestaat de optie aan te sluiten bij een cursus antroposofie zoals die
aan personeelsleden van OlmenEs gegeven wordt. Daarvan worden we op de hoogte gehouden. Als
er weer zo’n cursus gegeven wordt, laten we dit weten en nodigen we u uit om aan te schuiven.
Vooralsnog zit een cursus voor alleen ouders er voorlopig niet in.
Met vriendelijke groeten,
Theo Melching.
Secretaris VVV OlmenEs.

Cursusaanbod antroposofie door Novalis
Informatie over andere cursussen over antroposofie:
zie de website van het Novalis atelier: www.novalisatelier.nl van Ivar Römer 06-53340235

Opheffing LOV en aansluiting bij KansPlus
Opheffing van LOV (Landelijk Ouderverbond)
Het Landelijk Ouderverbond, een koepelorganisatie van ouderverenigingen van antroposofische
instellingen waar ook de VVV lid van was, heeft besloten zich op te heffen. In de brief van de LOV van
19 mei roept de LOV de vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking in
antroposofische instellingen op, om lid te worden van KansPlus en zich binnen KansPlus op te geven
bij de ledengroep LOV voor Menswaardige Zorg. De 1e bijeenkomst van de landelijke thema
ledengroep van KansPlus: LOV Menswaardige Zorg wordt gehouden op zondag 14 oktober 2018 van
10.00 tot 12.30 uur. Plaats van samenkomst: Helicon, Socrateslaan 22 A Zeist. Je kunt je opgeven
voor deze bijeenkomst via: a.buijsman@scillz.nl
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de brief van de LOV van 16 juni die o.a.
op de website van onze vereniging staat: LOV-brief-aan-leden-en-inst.-18-06-2018.pdf
Voor aanmelding bij Kansplus, ga naar:

https://www.kansplus.nl/

De folder van VVV-OlmenEs
folder vvv olmenEs

Contributie
Beste verwanten van bewoners van OlmenEs,
Als bestuur is het voor ons altijd een klus om de contributie ad € 10 per jaar te innen van de 130
bewoners. Daarom het verzoek aan een ieder die de contributie voor 2018 nog niet heeft betaald, dit
binnenkort alsnog te doen, door € 10 over te maken op bankrekening NL94 INGB 0007 5315 42 t.n.v.
Verwanten &Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs. Wellicht is het een idee om deze betaling
jaarlijks te agenderen in uw telebankieren indien u daar de mogelijkheid toe hebt. Anders gewoon
aan het begin van het jaar overmaken.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Dora Wijnja, penningmeester Vertegenwoordigers en Verwantenvereniging (VVV) OlmenEs
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