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Het einde van de Oudervereniging?
Oudervereniging? Nee, ik bedoel natuurlijk de VVV OlmenES, de Verwanten en Vertegenwoordigers
Vereniging OlmenEs. Omdat het de afgelopen 2 jaar niet gelukt is om nieuwe bestuursleden te
vinden voor de vereniging hebben wij, het zittende bestuur, nagedacht over wat haar nu te doen
staat. Volgens ons zijn er drie mogelijkheden die we tijdens de oudermiddag van 24 maart aan u
zullen voorleggen:
1. Opheffen van de VVV
De meest radicale oplossing. Als er onder de achterban van de VVV geen mensen te vinden zijn die
zich kunnen en willen inzetten voor de VVV dan is het misschien beter om er mee te stoppen. Maar
als je dat doet en je komt er later achter dat dit toch geen goed idee was, is het veel werk om het
opheffen ongedaan te maken. Het zittende bestuur raadt deze oplossing af, wij vinden de risico’s te
groot.
2. Een slapende VVV
Wat is dat een slapende VVV? Dat betekent dat de VVV geen activiteiten meer onderneemt. De
vereniging blijft bestaan, er is een bestuur, en er zijn leden (ouders, verwanten en
vertegenwoordigers). Maar de Nieuwsbrief, de belangenbehartiging, de website, het werven van
subsidies, de betrokkenheid bij verwantenbijeenkomsten etc. worden geminimaliseerd of gestopt.
Het voordeel van deze oplossing is, dat indien nodig of gewenst, de VVV op elk moment weer kan
worden geactiveerd. Daarom stelt het huidige bestuur van de VVV voor dat de leden van de VVV
tijdens de verwantenmiddag van 24 maart voor deze mogelijkheid kiezen.
3. Een gereanimeerde VVV
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een actieve VVV. Het enige dat u dan hoeft te doen is u kandidaat
te stellen voor het bestuur van de VVV samen met een paar andere vertegenwoordigers van de
bewoners van OlmenEs.
Joop Visser
Verschil-VVV-en-Cliëntenraad-.pdf
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Kandidaatstelling voor VVV en /of CR
Stel u kandidaat voor het bestuur van de Verwanten en
Vertegenwoordigers Vereniging
Het bestuur van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging (de VVV) Bestaat op het ogenblik
uit Joop Visser (waarnemend voorzitter), Theo Melching (secretaris), Dora Wijnja (penningmeester),
Constance Römgens (Nieuwsbrief en webmaster) en Anton Hoekstra (lid). De bestuursleden van de
VVV worden voor een termijn van 3 jaar benoemd met de mogelijkheid om daarna nog één keer
herkozen te worden.
Joop Visser is het afgelopen jaar opgetreden als waarnemend voorzitter van de VVV omdat er
niemand anders bereid was voorzitter van de VVV te worden. Theo Melching heeft aangegeven deze
zomer zijn functie als secretaris van de VVV neer te leggen wegens privé omstandigheden en drukke
werkzaamheden. Als zich niemand aanmeldt om het bestuur van de VVV te versterken zal de VVV
een slapend bestaan gaan leiden en waarschijnlijk op den duur worden opgeheven. Dus als u het
belangrijk vindt dat OlmenEs een actieve Verwanten en Vertegenwoordigersvereniging heeft, stel u
dan kandidaat voor het bestuur van de VVV of haal iemand anders over om zich kandidaat te stellen.
U kunt zich kandidaat stellen door voor 17 maart een berichtje te sturen aan de secretaris van de
VVV (secretaris@vvvolmenes.nl).

Stel u kandidaat voor de cliëntenraad van OlmenEs
De cliëntenraad van OlmenEs (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Sipke Sikkes (secretaris),
Kyra Reijngoud (penningmeester), Lenie Rumpff (lid), Tjibbejan Borger (lid), Gerrit van Heijkop (lid).
De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor een periode van 2 jaar. De maximale zittingsduur
van een lid van de cliëntenraad is 8 jaar. De leden van de cliëntenraad treden om de twee jaar voor
tenminste de helft af. Dat is in 2018 gebeurd. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden maar telt
nu 6 leden en 1 lid van de CR (Gerrit van Heijkop) treedt af en stelt zich niet meer herkiesbaar.
Wiebe Cool en Carla Kooistra zijn bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor de CR. Maar
elke wettelijke vertegenwoordiger van een bewoner van OlmenEs mag zich kandidaat stellen voor de
CR. Als u zich kandidaat wilt stellen voor de CR, dan kan dat door voor 17 maart een berichtje te
sturen naar de secretaris van de VVV (secretaris@vvvolmenes.nl).

Even voorstellen: Wiebe Cool
Door veel bewoners begroet als ‘Ha vader van Koen!’ of gewoon ‘vader van Koen’.
Koen woont al vijftien jaar op OlmenEs en de laatste zeven jaar op
de Wingerd.
Drie jaar voordat Koop Daniels afscheid nam van OlmenEs werd ik
lid van de cliëntenraad en heb dat de daarop volgende tien jaar
met veel enthousiasme gedaan. Vooral de zeven jaar met Merlijn
Trouw, als directeur bestuurder, waren inspirerend. Ook deed ik
nog mee bij de sollicitatieprocedure van Rob de Breij.
In die tijd had ik een voltijdbaan op Warmonderhof, MBO opleiding
biologisch dynamische Land en tuinbouw in Dronten. Daar was ik
werkzaam als docent kunst en opleidingscoördinator Landbouw en
Zorg . Door de toenemende drukte binnen de opleiding werd het
steeds lastiger om beide taken te combineren, mijn werk kreeg
steeds vaker voorrang.
Inmiddels ben ik twee en een half jaar met pensioen en voel ik weer ruimte om in te stappen in het
proces van medezeggenschap van OlmenEs. Het inhoudelijk programma van 24 maart geeft mij een
prachtige start. Graag stel ik mij kandidaat!
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Even Voorstellen: Carla Kooistra
Ik ben de moeder van Malu Tuni. Malu woont in de Ginkgo en is in
2011 op OlmenEs komen wonen. Ik heb onlangs wat meer vrije tijd
tot mijn beschikking gekregen en omdat ik veel belangstelling heb
voor het reilen en zeilen van OlmenEs heb ik besloten mij
kandidaat te stellen voor de Cliëntenraad.

Uitnodiging: Zondag 24 maart 2019 Verwantenmiddag in de Tilia
Uitnodiging-oudermiddag 24 maart 2019.pdf

Notulen ALV VVV 11 maart 2018
Verslag ALV VVV OlmenEs 11 maart 2018

Financieel jaarverslag VVV 2018
Financieel overzicht VVV OlmenEs 2018.pdf

Jaarverslag VVV 2018
jaarverslag-2018-VVV.pdf

Jaarverslagen CR OlmenEs 2018
Jaarverslagen Cliëntenraden OlmenEs-2018.pdf

Minder belasting betalen? Geef geld aan OlmenEs!
Aftrekbare-gift-aan-Stichting-Voorzieningen-OlmenEs.pdf

Groepsvakanties voor bewoners OlmenEs
Groepsvakanties-OlmenEs-.pdf

Nieuwsbrief van KansPlus
KansPlus Nieuwsbrief

De folder van VVV-OlmenEs
folder vvv OlmenEs
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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 2019 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

COLOFON
Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven
door de Verwanten en VertegenwoordigersVereniging van OlmenEs.
Voor meer informatie kijk op www.vvvolmenes.nl .

We gaan weer richting zomer, de lupinen bloeien zóóó mooi bij de Thuja .
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