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Van de voorzitter
In de statuten van de Vertegenwoordigers en Verwanten Vereniging is opgenomen dat de
bestuursleden na twee zittingsperiodes van drie jaar tenminste één jaar niet meer herkiesbaar zijn.
Voor mij, onze penningmeester Eelco Galama en onze secretaris Henk van den Berg zitten de zes
jaar er inmiddels op en daarom zullen wij op 11 maart tijdens de algemene ledenvergadering
aftreden. Dit is dan ook mijn laatste bijdrage als voorzitter van de VVV aan de nieuwsbrief.
Het is misschien goed om er even bij stil te staan waarom dit artikel is opgenomen in de statuten. De
belangrijkste reden is dat regelmatige vernieuwing van het bestuur nodig is om er voor te zorgen dat
de VVV de belangen van alle leden blijft behartigen. Nieuwe bestuursleden hebben goede contacten
met andere leden, hebben ervaringen met andere woonhuizen en werkplaatsen, stellen andere
prioriteiten, en hebben andere ideeën. Daardoor voorkom je dat je als vereniging in een tredmolen
belandt die uiteindelijk tot stilstand komt. Andere argumenten zijn natuurlijk dat na zes jaar de kans
groot is dat je met minder enthousiasme je taak gaat vervullen en dat je blij bent dat anderen jouw
taak wel moeten overnemen omdat jij het niet meer mag doen.
Ik dank u oprecht voor het vertrouwen wat u in mij heeft gesteld en ik bedank vooral mijn
medebestuursleden van de VVV. Met elkaar hebben we geprobeerd om de belangen van de
bewoners en hun vertegenwoordigers zo goed mogelijk te behartigen. Dat is vast niet altijd even
goed gelukt. Maar ja, men doet wat men kan en zodoende blijft er heel wat liggen.
Joop Visser

Uitnodiging voor zondag 11 maart 2018 om 15.00 uur:
Algemene Ledenvergadering en Verwantenmiddag
2018-02-08 uitnodiging verwantenmiddag 11mrt 2018

Oproep voor kandidaten voor het bestuur van de Verwanten en
VertegenwoordigersVereniging en voor de Cliëntenraad
Oproep 1: Stel u kandidaat voor bestuur VVV
De Algemene Ledenvergadering van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging (VVV) kiest
op 11 maart een nieuw bestuur. De bestuursleden van de VVV worden voor een termijn van 3 jaar

benoemd met de mogelijkheid om daarna nog één keer herkozen te worden. Voor drie
bestuursleden (voorzitter Joop Visser, penningmeester Eelco Galama en secretaris Henk van den
Berg) is de maximale zittingsduur van 6 jaar bereikt. Daarom treden zij op de algemene
ledenvergadering van 11 maart af.
Het huidige bestuur van de VVV is heel blij dat Theo Melching en Tjitske Melching bereid zijn om
zitting te nemen in het bestuur. Zij hebben het afgelopen jaar al regelmatig de
bestuursvergaderingen van de VVV bijgewoond.
Een verdere versterking van het bestuur van de VVV is dringend gewenst. Als u bereid en in staat
bent om het bestuur van de VVV te versterken, neem dan voor 1 maart contact op met de secretaris
van de VVV: Henk van den Berg, hwvdberg1@outlook.com , tel. 0572-360088

Oproep 2: Stel u kandidaat voor de cliëntenraad
De Algemene Ledenvergadering van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging doet op 11
maart ook een bindende voordracht voor nieuwe leden van de cliëntenraad van OlmenEs. Op 11
maart treden Ans Engwerda en Joop Visser af, zij stellen zich niet meer verkiesbaar. Leny Rumpff
treedt af en stelt zich weer herkiesbaar. Gerrit van Heijkop treedt ook af. Als er onvoldoende nieuwe
kandidaten zijn voor de cliëntenraad is Gerrit bereid om nog een periode lid van de cliëntenraad te
blijven. Het bestuur van de VVV heeft Sipke Sikkes bereid gevonden om zich kandidaat te stellen
voor de cliëntenraad (Even voorstellen clientenraad Olmenes).
Als u bereid en in staat bent om de cliëntenraad van OlmenEs te versterken, neem dan voor 1 maart
contact op met de secretaris van de VVV: Henk van den Berg, hwvdberg1@outlook.com , tel. 0572360088

Nieuwjaarsreceptie 2018
Op maandag 8 januari was
de traditionele
Nieuwjaarsreceptie in de
Tilia. Er waren veel
bewoners, medewerkers
en vrijwilligers en lekkere
hapjes en drankjes. Rob de
Breij hield een korte
toespraak waarin hij onder
meer Dora en Arre
herdacht en het thema
voor 2018 bekend maakte:
"Verbinding".

Jaarverslag 2017 VVV
Jaarverslag 2017 VVV OE

Financieel Jaarverslag VVV OlmenEs 2017
financieel jaarverslag VVV OlmenEs 2017

Jaarverslag 2017 Cliëntenraad
Jaarverslag 2017 (bewoners)cliëntenraad

Cursusaanbod antroposofie door Novalis
Voor meer informatie zie de website van het Novalis atelier. www.novalisatelier.nl
Ivar Römer 06-53340235 info@novalisatelier.nl

Cursus antroposofie op OlmenEs
Als we meer informatie hebben, brengen we u op de hoogte.even

Bewoners gezocht voor panel “Samen leven”
OlmenEs heeft een verzoek gekregen van het NIVEL om medewerking te verlenen aan het werven
van cliënten van OlmenEs met een lichte of matige verstandelijke beperking, voor het panel "Samen
Leven".
Cliënten die lid worden van het panel "Samen Leven" worden 1x per 2 jaar geïnterviewd over hun
deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld: lidmaatschap van verenigingen,
gebruik openbaar vervoer, bezoek aan supermarkt, contact met familie etc.). De wettelijke
vertegenwoordiger van de bewoner krijgt 2x per jaar een enquêteformulier toegestuurd met
dezelfde soort vragen.
Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het verzoek van het
NIVEL wordt ondersteund door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Er zijn op dit
moment 3 bewoners die al een paar jaar lid zijn van het panel.
Mijn dochter Jantien en ik doen al enkele jaren mee aan dit panel. Jantien vindt het leuk als de
interviewer haar komt bezoeken. Ik vind het nuttig om mee te doen omdat je door mee te doen kunt
bijdragen aan de positieve beeldvorming van instellingen als OlmenEs in vergelijking met het
integreren van mensen met een verstandelijke beperking in de wijk.
Neem alstublieft contact met mij op als u wilt deelnemen of als u meer informatie wilt.
Joop Visser (jahvisassen@gmail.com)

Afscheid Sjaak Koopman

Afscheid Sjaak Koopman

Contributie
Beste verwanten van bewoners van OlmenEs,
Als penningmeester is het voor mij 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. Oudervereniging Olmenes, Nieuw Rapenburg 39, 8935BG Leeuwarden. 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,
Eelco Galama, penningmeester Vertegenwoordigers en Verwantenvereniging (VVV) OlmenEs
p/a Nieuw Rapenburg 39 8935 BG Leeuwarden
tel. 058-2800016 of 06 1080 2365
e-mail: e.galama@upcmail.nl

COLOFON
Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven
door de Verwanten- en VertegenwoordigersVereniging van OlmenEs. Als er
problemen zijn met doorklikken of voor meer informatie kijk op :
www.vvvolmenes.nl .

