
 

 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) ZCR d.d. 19 april 2016 
 
Locatie: Café Dommelzicht (bij zwembad De Neul) 
Aanwezig: 65 leden 
 
1.  Opening. Door de voorzitter. 
     De huidige bestuursleden worden nog even voorgesteld: 
     Voorzitter: Piet Bekkers 
     Penningmeester: Rob van Berkel 
     Bestuurslid/Zorg coördinator: Toon van de Wijst 
     Bestuurslid/Zorg coördinator: Bert Heijen 
     Bestuurslid zorg: Annemiek Lavrijssen 
 
2.  Vaststelling agenda. 
     De agenda wordt zonder aanvullingen goedgekeurd. 
 
3.  Bericht van verhindering en laatste mededelingen. 
     Hr. H. van Rossum, mevr. J.  van Rossum, hr. M. Thijssen,  mevr. A. Thijssen, 
     Hr. R. Bloem, mevr. M. Bloem, hr. A. Maas, hr. P. Verbraak 
      
     Verder geen mededelingen 
 
4.  Ingekomen stukken. 
     Geen. 
 
5.  Jaarverslag.  
     a. algemeen jaarverslag ( toegevoegd aan de agenda).  

Bert Heijen geeft m.b.v. een ppt-presentatie een korte toelichting hierop.  
     b. financieel jaarverslag (gedeeltelijk toegevoegd aan de agenda).  

Rob van Berkel licht, ook m.b.v. een ppt-presentatie, de winst- en 
verliesrekening, de balans en de begroting voor de komende jaren toe. 
Hij meldt ook dat het aantal leden  momenteel op132 staat!  



c. decharge bestuur. De kascommissie, bestaande uit de heren  P. van de 
Laar  en A. van de Vleuten, hebben op 13 april jl. controle verricht en de 
financiën in  orde bevonden. Wel spreken ze de zorg uit over de inkomsten 
voor de komende jaren. Dit blijft een aandachtspunt. 
De kascontrolecommissie voor het volgend jaar wordt gevormd door: de 
heren  P. van de Laar en J. Smulders en als reserve wordt benoemd:  

     de heer H. van de Zanden. 
 
6.  Statuten. 

I.v.m. het beter kunnen verdelen van de bestuurstaken stelt het bestuur 
voor om  het maximale aantal bestuursleden te wijzigen van 5 naar 7 leden. 
Dit wordt door de vergadering  goedgekeurd.  

 
7.  Bestuurssamenstelling. 

De benoeming van Bert Heijen als bestuurslid wordt alsnog door de 
vergadering goedgekeurd. Met Toon van de Wijst heeft hij de 
zorgcoördinatie als taak. 
Voor het secretariaat schuift het bestuur Marijn van de Akker naar voren. 
Marijn heeft veel ervaring in de zorgverzekeringswereld en als secretaris in  
bestuursverband. Hij stelt zich kort aan de vergadering voor en wordt bij 
deze  benoemd. 
Piet Bekkers treedt terug als voorzitter; hij blijft wel in functie totdat er een  
vervanger gevonden is. 
 Rob van Berkel heeft aangegeven om gezondheidsreden te  

     willen stoppen stopt als penningmeester. Het Bestuur hoopt op korte     
     termijn een vervanger voor hem te vinden.  
     Er zijn dus  2 bestuursfuncties vacant, waarbij het bestuur een voorkeur   
     Uitspreken voor een vrouwelijke invulling, gezien de huidige samenstelling  
     van het bestuur. 
     Piet dankt Rob voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de ZCR. 
 
8.  Huishoudelijk Reglement. 
     Omdat er nog geen ALV is geweest, werkten we nog met een voorlopig HH-  
     reglement. Daarom wordt bij deze het reglement ter goedkeuring aan de  
     ALV  voorgelegd. 
     Er waren geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het HH  
     reglement is  daarmee goedgekeurd. 
     Het contributieprobleem werd even besproken (zie toelichting agenda) 
     Het voorstel van het bestuur om de contributie van alleenstaanden te   



 stellen op  20 euro wordt goedgekeurd, evenals het voorstel om voor degenen, 
die zich in de loop van het jaar aanmelden als lid, de contributie voor het eerste 
jaar naar rato van het aantal resterende maanden van dat jaar vast te stellen. 
 Mevr. T. Bos vraagt waarom we, als de financiën toch niet al te rooskleurig zijn,  
 niet een verhoging voor een echtpaar/gezin invoeren, in plaats van een 
verlaging  voor een alleenstaande. Piet Bekkers legt als reden uit, dat we de 
kosten voor de   leden toch nog zo laag mogelijk willen houden en nu niet met 
een  contributieverhoging kunnen komen. 
 
9.  De Zorgcoöperatie in de praktijk. 

Met behulp van een ppt-presentatie geeft Toon van der Wijst een korte 
toelichting op de ontwikkelingen/activiteiten binnen de ZCR tot nu toe. 

     Ook de PGB problematiek kwam aan de orde. PGB is voor de ZCR erg belang- 
     rijk, omdat daarmee de cliënt centraal staat en hij/zij de eigen regie kan  
    voeren zonder afhankelijk te zijn van de grote zorginstellingen.  
    Bij de ZCR organiseren/  bemiddelen vrijwilligers de zorg; professionals (o.a.   
    ZZP-ers) leveren de (juiste)   zorg. 
     Dat je met een PGB meer kunt doen dan met een Zorg in natura (ZIN) is een    
      feit. 
     De ZCR heeft contact met de zorgcoöperatie Laarbeek. Samen met 2 andere  
     coöperaties heeft zij een overkoepelende organisatie opgericht, de zgn.   
     Koepel. Dit biedt zorgcoöperaties die hierbij zijn aangesloten de   
     mogelijkheid zorg te  verlenen, te indiceren en ondersteunen.  
     Wij kunnen ons hierbij aansluiten.  
      Het Bestuur wil deze mogelijkheid onderzoeken en hoopt hiervoor enkele  
      personen te vinden die als werkgroep dit onderzoek op zich willen nemen. 
     Gevraagd wordt of ZCR ook de wensambulance kan regelen?  
     Dit doen we niet; we wijzen leden eventueel wel de weg in deze. 
     In onze nieuwsbrieven zullen we de leden steeds zoveel mogelijk op de   
     hoogte houden van onze activiteiten. Het is voor alle leden belangrijk om   
     contact te  blijven houden met de ZCR. 
 
10. Rondvraag. 
      -Is er een vaste datum voor betaling van de contributie? 
       Rond 15 december 2016 is de eerstvolgende rekening te verwachten.  
      -Als mantelzorgers b.v graag een dag in de week de zorg willen overdragen,  
       hoe moet je dat regelen? 
       Toon van der Wijst stelt “respijtzorg” voor; geld dat voor dit doel  
       beschikbaar is bij de gemeente. Hierin zou ZCR wel kunnen bemiddelen. 
      



 -De heer J. Lauwen adviseert om je als organisatie bij de Rabobank op te    
   geven om zo via stemgedrag geld te verkrijgen. Wordt meegenomen. 
       -De heer M. Janse stelt voor om via een aantal cases concrete   

helderheid te krijgen in de wirwar van zorg en de werkwijze van ZCR. 
Vooral voor mensen die nog nooit met zorg te maken hebben gehad. 
Wat kan de ZCR hierin betekenen;  

   hoe zijn de procedures; de coöperatieve aanpak? 
Toon van der Wijst stelt voor dit o.a. via de nieuwsbrieven te doen. Het 
voorstel  blijft zeker  de  aandacht houden. 

      -Ondersteunt de Gemeente de ZCR? 
       Er is een gesprek geweest met de wethouder; de gemeente “staat positief” 
       tegenover de ZCR, maar biedt verder geen enkele ondersteuning. 
      -Mevr. M. van Schijndel brengt de Nationale Hulpgids onder de aandacht.    
       PGB- houders kunnen via deze hulpdienst  geschikte ZZP-ers vinden op   
       Allerlei gebied. 
     
11. Sluiting. 
      Door de voorzitter. Met dank voor ieders bijdrage. Hij stelt nog eens dat   
      gezondheid ons hoogste goed is, maar als het nodig mocht zijn zal de ZCR er   
      alles doen om ieder zo goed mogelijk te helpen! 
   
 
 
Annemiek Lavrijssen 
 

 
 

 
 
 
 


