
  

   

 

Jaarvergadering Zorg Coöperatie in teken van Zorg en 

Community 

Tijdens de Algemene Jaarvergadering van  Zorg Coöperatie Rooi die op vrijdag 10 

mei a.s. van 09.15 tot 12.00 uur wordt gehouden in de Knoptoren,  wordt uitgebreid 

aandacht besteed aan een nieuw initiatief van Zorg Coöperatie Rooi: 

De werkgroep Community presenteert tijdens 

jaarvergadering op 10 mei haar plannen. 

  



 

De leden van de werkgroep zijn Marianne Bekkers (coördinator), Annemiek 

Lavrijssen, Riky de Roo, Gerrie Lauwen en Margreet Geevers. Via onderstaande 

oproep willen ze hun plan nogmaals onder de aandacht brengen. 

Beste dames en heren, 

U heeft van Zorg Coöperatie Rooi de uitnodiging ontvangen voor de Algemene 

ledenvergadering op vrijdagochtend 10 mei 2019. 

Wij willen u nog eens extra attenderen op de presentatie die zal worden 

gegeven over de nieuwe activiteiten van de zorg coöperatie door de werkgroep 

Community. 

Naast de hoofdactiviteit Zorg voor onze leden, gaan wij ons namelijk ook 

richten op de community gedachte, dat de leden onderling ook veel voor elkaar 

kunnen betekenen op het gebied van zorg en welzijn. 

Daarvoor heeft de werkgroep Community een systeem ontwikkeld om op een 

snelle en eenvoudige manier met elkaar in contact te komen. 

Na het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering, gaan wij u 

uitleggen hoe dit werkt en kunt u aangeven of u gaat deelnemen aan deze 

nieuwe activiteit. 

Kom dus vrijdagmorgen naar de bijeenkomst in de Knoptoren en breng gerust 

een introducé mee. Samen gaan we er iets moois van maken. 

  

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Community 

Zorg Coöperatie Rooi 

  

 

   

 

 

De Zorg Coöperatie in de praktijk. 

Ook zal tijdens de jaarvergadering uitgebreid stil worden gestaan bij wat de Zorg 

Coöperatie doet om te zorgen dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. 

Hoe vinden wij samen de weg naar de beste zorg. 

Jacqueline van Aalst, zorg coördinator en adviseur bij ZCR vertelt aan de hand van 

voorbeelden en schema’s hoe ZCR voor jou te werk gaat als je een vraag hebt over 

zorg of als je informatie wil hebben. Waarvoor kun je bij ons terecht, wanneer moet je 

vooral bellen, informeren, vragen stellen.  

 

 



 

 

 

Werkgroep Wonen doet verslag. 

Ook tijdens de jaarvergadering zal de werkgroep Wonen kort verslag doen van de 

gesprekken over levensloopbestendig wonen die werden gehouden met 

verschillende groepen. Vervolgens zal de werkgroep vertellen hoe ze met dit 

onderwerp verder willen gaan. 

 

 

  

 

Flyer en logo vernieuwd. 

ZCR is in beweging en zo ontstond bij het bestuur ook de behoefte om het logo van 

ZCR aan te passen. Ook een nieuwe flyer was dringend nodig. Tijdens de 

jaarvergadering worden ze gepresenteerd. 

 

  

 

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) Zorg Coöperatie Rooi  (ZCR) 

 

Datum: 10 mei 2019 

Plaats:  De Knoptoren, Kerkdijk-Noord 8 

Tijd:      9.15 tot uiterlijk 12.00 uur 

  

1. Opening van de vergadering 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Bericht van verhindering en laatste mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 2018:  

6. Bestuurszaken 

7. De Zorgcoöperatie in de praktijk. Presentatie: Jacqueline van Aalst, bestuurslid / 

zorgadviseur 

8. Presentatie nieuw logo / flyer ZCR 

9. Rondvraag 

10. Korte Pauze 

11. Presentatie door de werkgroep  Community  

 

 



 

 

Wil je een introducé meenemen naar de Jaarvergadering? 

Ze zijn van harte welkom! 

   

 

 

Word nu lid van ZCR  
 

   

 
  

 

Copyright © | 2018 | Nieuwsbrief ZCR voor leden en geïnteresseerden | All rights 

reserved. 

 

Nieuwsbrief ZCR is een uitgave voor leden van de Zorgcoöperatie Rooi. Via deze 

nieuwsbrief delen we informatie vanuit het bestuur, informeren we leden over 

gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en over ontwikkelingen en veranderingen 

binnen ZCR in het bijzonder. 

 

Heb je vragen of suggesties? We horen het graag. 

Mail naar info@zcrooi.nl of bel 0413 760 032. 

Opening kantoor ZCR: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. 

 

Deze nieuwsbrief kun je ook teruglezen op www.zorgcooperatierooi.nl. 

 

Heb je de nieuwsbrief uit? Geef 'm door!  
Bijvoorbeeld aan vrienden, kennissen, buurtgenoten of familie.  

 

De redactie heeft het recht om wijzigingen in de aangeleverde kopij aan te brengen. 
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