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AGENDA:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag 4e jaarvergadering 4 april 2018 (zie volgende pagina)
3. Verslag van activiteiten over het afgelopen jaar
4. Jaarrekening 2018
5. Verslag kascontrolecommissie en voorstel inzake decharge 
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Begroting 2019
8. Bestuursverkiezing:  

Aly Bruins en Peter Dekker zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt beiden weer kandidaat. 
Willem Kip is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats stelt het bestuur als kandidaat 
voor: Jan van der Weide. 
Tot 5 dagen vóór de vergadering kunnen leden ook kandidaten stellen. Dit kan door dit schriftelijk 
kenbaar te maken en het formulier te deponeren in de (witte) brievenbus van de dorpscoöperatie IN 
’t Anker. Elke kandidaat dient door tenminste 3 leden te worden ondersteund.

9. Rondvraag
10. Sluiting

Na de jaarvergadering volgt een korte pauze en daarna het openbare deel van de avond
Leden en niet leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Om ± 20.30 uur is het de beurt aan:

5e JAARVERGADERING VAN DE DORPSCOÖPERATIE  
Aan de leden van de dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt

U wordt van harte uitgenodigd voor de 5e jaarvergadering 
 woensdag 24 april 2019 om 19.30 uur in dorpscentrum ‘t Anker

UITNODIGING
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Hanneke Keus  komt ook!

Zij is Projectleider in ons dorp en zij vertelt dat zij aan de slag gaat met de samenwerking 
om hier tot één aanspreekpunt voor alle vormen van zorg te komen.

Komt u ook?

Projectleider Hanneke Keus om te vertellen over het project Domeinoverstijgende samenwerking (DOS) of te wel
Hoe komen we in Hollandscheveld tot één aanspreekpunt waar de inwoners 

voor alle vormen van zorg terecht kunnen? Er wordt hard aan gewerkt!

 
Bereikbaarheid dorpsregisseur

De dorpsregisseur Jacomijn de Jong werkt vanuit Dorpscentrum ’t Anker en is telefonisch 
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen.maandag 
de hele dag

Bezoekuur voor de inwoners: 
elke donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur in Dorpscentrum ’t Anker
elke maandag tussen14.30 uur en 15.30 uur in Woonzorgcentrum Beatrix

Telefoonnummer: 06-232 110 10

Email: dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma te gast bij 
Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt

De Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, de wethouders Erik Giethoorn en Jan Steenbergen 
gingen na de pauze met elkaar, met de dorpscoöperatie en met het aanwezige publiek in gesprek. Het was 
een geanimeerd, heel informeel maar toch ook constructief gesprek. Het is duidelijk dat Klijnsma onder de 
indruk is van het initiatief om als inwoners van het dorp er voor elkaar te zijn. Geweldig dat dorpsregisseur 
Jacomijn de Jong een beroep kan doen op 120 vrijwilligers voor allerlei klussen en diensten, vindt Klijnsma 
. Voorzitter Jan de Vries vertelde dat het woord Verbindt in de naam van de coöperatie onder meer duidt 
op het verbinden van de inwoners door naar elkaar om te zien. Maar aan het woord Verbindt is ook de 
betekenis toegekend van het koppelen van het vrijwilligers werk en de professionele zorg. Maar net zo 
belangrijk is het leggen van de verbinding tussen de drie zorgwetten met elk hun eigen uitvoerder en eigen 
geldmiddelen. Als je de zorgvraag van de mensen echt bepalend wilt laten zijn voor goede zorgverlening, 
dan mag het op uitvoeringsniveau niet uitmaken vanuit welke zorgwet je geholpen wordt. 

Het grote belang om het voor de cliënt/patiënt in één keer goed te regelen werd door Roeli Mossel van 
de NNCZ nog eens extra benadrukt. ‘Deze mensen moet je niet lastig vallen met de ingewikkeldheid 
van het zorgsysteem, zij willen gewoon geholpen worden’. Zij memoreerde dat NNCZ samen met de 
dorpscoöperatie hier al bijna drie jaar lang aan trekken om dit voor elkaar te krijgen. Op dit moment is 
het wel de zorgverzekeraar die steeds weer bij machte is nieuwe vragen op te werpen waardoor het niet 
opschiet. Daarom vindt Jan de Vries dat minister Hugo de Jong hierover in gesprek moet gaan met de 
zorgverzekeraars en hen desnoods de wacht moet aanzeggen. Erik Giethoorn en Jan Steenbergen konden 
zich daar ook in vinden en zegden toe dat dit punt zal worden aangekaart bij de minister tijdens zijn bezoek 
aan Hoogeveen op 9 juli. Jan de Vries kon meedelen dat de dorpscoöperatie is uitgenodigd om op 17 mei 
in gesprek te gaan met minister Hugo de Jonge. Op dat moment blijkt welke rasbestuurder Klijnsma is. Zij 
vat de koe bij de horens. ‘Er moet een gezamenlijk stuk komen van NNCZ, gemeente en dorpscoöperatie, 
waaruit klip en klaar de meerwaarde blijkt van een dergelijke proef in Hollandscheveld.  Dit stuk moet ruim 
vóór 17 mei in bezit zijn van de  minister. Soms moeten dingen van onderop komen om “Den Haag” in 
beweging te krijgen’ Deze wijze raad zal worden opgevolgd.

INCASSO CONTRIBUTIE

Voorafkondiging incassering contributie 2019:

Voor onze leden die middels een machtiging automatisch betalen zal de contributie eind april a.s. 
worden afgeschreven. Onze incassant ID is NL56ZZZ622059350000  
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VERSLAG 4e JAARVERGADERING 4 APRIL 2018  
(agendapunt 2)

Inleiding
De voor een jaarvergadering gebruikelijke onderwerpen stonden ook nu weer op de agenda. Zo ging het 
altijd al, zo hoort dat en zo moet dat ook gaan in een vereniging. Verslag doen van de activiteiten over het 
afgelopen jaar, inzicht geven in de financiën en hierover verslag laten doen door de commissie die de kas en 
de boeken van de penningmeester heeft gecontroleerd. De planning was om  deze onderwerpen rond half 
negen af te handelen. Dat lukte en na een korte pauze kwam de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma 
binnen met in haar kielzog de wethouders Jan Steenbergen en Erik Giethoorn. Zij kwamen om met ons in 
gesprek te gaan over de zorg en het welzijn van de inwoners en de rol hierin van de inwoners zelf al dan 
niet via de dorpscoöperatie. Je zou kunnen zeggen dat deze opzet is geslaagd, althans met de 39 inwoners/
bezoekers, die deze avond aanwezig waren.

Verslag 3e jaarvergadering 20 maart 2017
Dit verslag was met de uitnodiging voor deze jaarvergadering meegestuurd. Het staat in het teken van 
het groeiende aantal leden en de doelstellingen en dagelijkse activiteiten van de dorpscoöperatie en werd 
ongewijzigd vastgesteld.

De activiteiten over het afgelopen jaar
• Wij ontvingen opnieuw verzoeken om ons verhaal over de dorpscoöperatie te doen voor belangstellenden 

uit diverse plaatsen. Soms kwamen ze hier naartoe en soms gingen wij bij hen op bezoek. In totaal ging 
het om acht plaatsen. Bijzonder was dat de gemeenteraad bij ons op bezoek kwam om in het kader van 
burgerparticipatie versus participatie van het lokaal bestuur met ons in gesprek te gaan. Lodewijk Asscher 
had ook belangstelling voor de activiteiten van de dorpscoöperatie en kwam op bezoek. Wij hebben hem 
verteld over de stand van zaken ten aanzien van onze doelstelling en de weerbarstigheid om los van alle 
regels van het zorgsysteem in Hollandscheveld toch tot één aanspreekpunt te komen. Dat hier vooral de 
medewerking voor nodig is van de landelijke politiek. Hij heeft toegezegd dat onze aanpak zal worden 
meegenomen in het beleid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Tenslotte is hij, overeenkomstig 
zijn wens, in gesprek gegaan met een aantal inwoners die op de een of andere manier met de dorpscoö-
peratie in aanraking zijn gekomen.

• Op 7 februari 2018 kwam de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma voor werkbezoek naar de NNCZ 
in Woonzorgcentrum Beatrix. Hiervoor werden wij ook uitgenodigd. Mevrouw Klijnsma reageerde enthou-
siast op ons initiatief. Het directe resultaat hiervan is dat zij vanavond bij ons op bezoek komt. 

• Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid die zorgverzekeraar Zilveren Kruis ons bood om onze 
voorwaarden in te brengen en mee te doen in het aanbestedingsproces van de wijkverpleging en thuis-
zorg in ons dorp. Daar zijn wij met elkaar goed uitgekomen. De wijkverpleging is vanaf 1 januari 2018 
gegund aan Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Icare en Thuiszorg NNCZ (Beatrix). Alle vier onderschre-
ven onze doelstellingen. Een belangrijke doelstelling van ons was en is een goed samenspel van deze 
zorgaanbieders met onze dorpsregisseur om de versnipperde zorg zo veel mogelijk te bundelen en te 
stroomlijnen. Wij zien dit als een stapje in de richting van één aanspreekpunt voor alle vormen van zorg 
en ondersteuning. Maar hiervoor is de medewerking van de gemeente, de zorgverzekeraar en het minis-
terie van Volksgezondenheid, Welzijn en Sport (VWS) noodzakelijk. Samen met NNCZ zijn wij hiervoor 
al ongeveer drie jaar in overleg met deze instanties. Het komende jaar zullen wij weer alles in het werk 
stellen om hun medewerking te krijgen.

• In het najaar van 2017 hebben wij in een startbijeenkomst met een flink aantal vrijwilligers gesproken over 
de Actie Kanskaart. Een middel om inwoners met een laag inkomen de voorzieningen te laten krijgen waar 
ze recht op hebben. Het hele jaar 2018 is er voor uitgetrokken om huis aan huis de kanskaart te bezorgen 
en weer op te halen. Er zijn 42 inwoners die zich voor deze klus hebben aangemeld. Een aantal hiervan 
en ook weer anderen hebben toegezegd de ingevulde kanskaarten samen met de betrokkenen adminis-
tratief af te werken. Op dit moment hebben wij al een paar rondes gehad.    

In 2017 is er 113 keer (2016: 91) een beroep gedaan op een vrijwilliger: 

In 2017 zijn er voor de Wmo 207 meldingen gedaan:

Dit alles kon/kan gebeuren dankzij al die inwoners die zich belangeloos inzetten voor hun mede inwoners. 
Dit is het bestaansrecht van de dorpscoöperatie. Zonder al die vrijwilligers geen dorpscoöperatie! De dank 
hiervoor is groot.

De financiën
Op voorstel van de kascontrôlecommissie werd aan onze penningmeester Willem Kip onder luid applaus dé 
charge verleend.
Uit de boeken blijkt dat in 2017 de uitgaven € 7.376,99 hebben bedragen. Dit is € 504,49 meer dan de 
ontvangsten. Het banksaldo is hierdoor met dit bedrag ingeboet.
De begroting voor 2018 met hierop een tekort van € 1300,00 werd goedgekeurd.

Het bestuur
Volgens het rooster van aftreding is Wim Kleine aftredend en herkiesbaar. Wim wordt bij acclamatie herkozen.

SAMEN ZORGEN VOOR GOEDE ZORG!
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