
Notulen algemene jaarvergadering  20 april 2016 

19.30 Wijkgebouw OVS. 

 

Aanwezig:  Fam Smits, Fam Spierings, Fam v/d Heuvel, A vd Berk, T vd Heyden, Fam Baks, E Wilms, M 

Smits,  Fam vd Sande, R Oosterholt ,A de Laat, A v Kempen 

Afmeldingen met kennisgeving:  R Frankhuizen, A Wilms, M Geux. 

Afmeldingen zonder kennisgeving: L Weiss, , J Verkley, Fam de Laat. 

- Opening 

De voorzitter heet ons allen welkom en opent de vergadering met de mededeling dat het een tijd 

geleden is maar na de vergadering is er gelegenheid even gezellig na te borrelen en bij te praten. 

- Verslag vorige vergadering. 

Het verslag van 8 april 2015 is door de aanwezigen goedgekeurd. 

- Verslag van de secretaris 

Bestuur heeft afgelopen jaar 2 bestuursvergaderingen en 1 vergadering met Cello gehouden.                    
En 1 x een jaarvergadering voor ouders en of verwanten. 
Tijdens de nieuwjaar receptie van 2015 is er afscheid genomen van Carla zij is met vroeg pensioen 
gegaan. 
Afgelopen jaar is ook de tuin verlichting gerealiseerd met dank aan Jan Spierings voor het installeren 
en aansluiten van de verlichting. 
Afgelopen jaar is er door de ouders diverse malen in de tuin gewerkt , dit zal voor 2016 navolging 
krijgen, daar onze “vaste tuinman” komend jaar minder tot geen tijd heeft om de tuin bij te houden. 
Antoon heeft ondanks zijn pensioen er voor gekozen om een ad interim aan te nemen tot voorlopig 
einde van het jaar, met waarschijnlijk een uitloop. Tuin thema komen we verder in de vergadering op 
terug.             
                                                         

- Verslag kascommissie 
De kas is op  gecontroleerd door Wilma Laat  en Miranda Smits en akkoord bevonden. Derhalve 
wordt decharge verleend aan de penningmeester. 
 

- Contributie 
Contributie 50 euro per jaar wordt gehandhaafd 
Let op het bankrekening nr is veranderd van rabobank naar de Regiobank. 
 

- Benoeming nieuwe kascommissie 
Wilma de Laat  benoemd voor het tweede jaar. 
Jan Spierings is voor 2 jaar gekozen om de kas te controleren. 
 
 

- Financieel jaar verslag. 
In verband met kosten welke voortaan door de rabobank worden door berekend aan Molenhuis, is 
besloten om per 1/1 2016 over te stappen naar de Regiobank in Best. Ook hier worden kosten 
berekend maar minder dan de Rabobank. 
Op de rekening staat momenteel 5.200,00 euro positief  
Inkomsten per jaar 700 euro en uitgaven 500 euro. 



 
- Verkiezing Mede Zeggenschap raad, 

Angeliek is herkiesbaar  , Carla treedt af en is niet herkiesbaar. 
Miranda Smits is met alle stemmen van de aanwezigen voor 3 jaar gekozen. 
Zodoende zitten Angeliek en Miranda komend jaar in de MR. 
Bloemen worden aan Carla uitgereikt  ter gelegenheid van het afscheid, waarna Carla iedereen 
bedankt voor de leuke attentie. 
 

- Ontmoetingsmomenten en tuin onderhoud. 
Gelukkig horen we enkel positieve geluiden in en om het Molenhuis, en staan de neuzen nog steeds 
dezelfde kant op. Horen ook berichten van andere initiatieven dat die minder goed lopen of zelfs 
helemaal niet van de grond komen omdat de ouders het niet eens kunnen worden. 
Vorig jaar waren de ontmoeting momenten gelijk met het tuin onderhoud 3 x. 
Dit jaar wordt er een schema gemaakt ( is inmiddels uit rond gestuurd ) voor het tuin onderhoud. 
3 x per jaar is te weinig. Daarom is besloten om iedere maand een tuin dag te organiseren waarbij 
iedereen vrijwillig kan aanschuiven. 
Echter 1 x per jaar ben je verplicht om mee te doen met het tuin onderhoud. Frans heeft hiervoor al 
een schema rond gestuurd er mag onderling geruild worden als je die dag niet  kan je bent wel 
verantwoordelijk dat er iemand is , dit mag ook familie of een bekende zijn. Let wel zonder jullie kan 
dit initiatief niet lukken en rekenen dus op jullie medewerking.  
Frans zal tevens onderzoeken /navragen om vrijwilligers, stagiaires hier voor in te zetten.  
 

- Mededelingen Cello 
Na de vakantie periode gaat Cello met de MR een kennismaking dag organiseren voor de nieuwe 
overburen. Tevens wordt gekeken naar een voor wat hoort wat traject. 
Bijv:  auto wassen of glas opalen. 
 
Binnen Cello spreekt men voortaan over Vitale teams voorheen waren het zelfsturende teams. 
Dit houdt in dat  er meer verantwoording bij de medewerkers komt en dat de competenties er nog 
beter uitkomen. Team moet zelfstandig kunnen functioneren  en samen met de ouders en of 
verwanten kunnen vaststellen waar de prioriteiten liggen. Belangrijk is dat iedereen zijn aandeel hier 
in heeft zodat de handen zo dicht mogelijk bij de cliënten blijven. 
Via Cello zine worden jullie op de hoogte gehouden. 
Dagbesteding: Augustus start de bouw (zie groeiend best ) binnenkort krijgen we een uitnodiging 
voor het bijwonen van een presentatie over dagbesteding binnen Cello. 
De bedoeling is een cafe lunchroom  helemaal gericht op alles wat te maken heeft met thee en een 
compleet activiteiten gebouw waar  bijv thee wordt ingepakt. 
 

- Rondvraag 
Miranda  opmerking over het eten in het weekend, 
In het weekend zou het fijn zijn als er meer sturing komt nu mogen de bewoners zelf beslissen wat ze 
koken wraps ,friet enz.  Zeker als er cliënten zijn die willen / moeten afvallen loopt dit behoorlijk uit 
de hand. Er is in het verleden al een opmerking over gemaakt maar er is toen niets mee gedaan. 
Rene gaat dit binnen het team bespreken. 
Ans :  Niet adequaat gereageerd op nachtmelding. 
Tijdens een nachtmelding van  Anne is er geprobeerd te bellen met Anne zei nam echter niet op 
leiding nam aan dat het probleem was opgelost.  
Het echter wel de bedoeling dat er een reactie komt of door de telefoon of door te gaan kijken. 
Men mag niet zomaar iets aannemen. Als er geen reactie komt moet men gaan kijken. 
Telnr zorgcentrale Cello vught 088 3451207 
Telnr slaapdienst Heilig hartstraat 0499 330394. 
Gebruik aub deze nummers alleen als men echt denkt dat er s nachts  iets aan de hand is. 



Antoon zal tevens het formulier met de contact gegevens rondsturen zodat iedereen kan kijken of de 
gegevens nog wel kloppen  zoniet graag aanvullen verbeteren zodat ook cello over de juiste gegevens 
beschikt. 
 
Antoon; vraag over lucht behandeling onderhoud en schoon maken roosters  , ander glas in de 
deuren en warmwater. 
 
Lucht behandeling ligt bij vastgoedbeheer, er is inmiddels onderhoud geweest aan het systeem 
schoonmakers gaan er voor zorgen dat de roosters worden schoon gemaakt. 
In de deuren in de hal op de begane en eerste verdieping is brandwerend glas geplaatst dit is 
verplicht. 
Moet alleen nog worden afgewerkt/ schilderen. 
Warm water capaciteit is in sommige appartementen nog niet voldoende. 
Dit ligt bij vastgoed en thuis, en wachten op antwoord Rene zal dit monitoren dat het niet te lang 
gaat duren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


