
Notulen algemene jaarvergadering 2017  

4 april 2018 Molenhuis. 

Aanwezig: fam Smits, fam vd Heuvel, A v Kempen John Slenders  , A de Laat, fam Spierings, fam de 
laat,   fam Baks, R Oosterholt , J Slagers, M Smits, R frankhuizen, Eric en Angelique Wilms 
Afwezig met kennisgeving: M Geux, fam vd Sande, fam vd Heijden. 
Afwezig zonder kennisgeving: L Weiss. 
 

- Opening, 
De voorzitter heet ons allen welkom en opent de vergadering. 
Worden tevens getrakteerd op een plak cake ter ere van het 40 jarig huwelijk van Frans en Janny 
 

- Verslag vorige leden vergadering. 
Rectificatie: fam vd Sande was afwezig, Rita is voor 3 jaar gekozen i.p.v. 4 jaar. 
Jaar verslag april 2017  is door de aanwezigen goedgekeurd 
 

- Jaar verslag Secretaris. 
Twee bestuursvergaderingen op 2 februari en op 13 december. 
Jaar vergadering op 26 april 2017. 
Voorlichting bijeenkomsten voor initiatieven in oprichting  21 februari 8 maart en 3 juli. 
Overleg met Cello over zorg inkoop. 
Overleg bestuur met Cello 16 maart. 
Deelname aan werkgroep van Mens tot Mens (eigen regie) 18 april, 15 mei, 10 juli, 11 sept, 11 okt, 
24 okt, 6 nov, 2 dec en 14 dec 2017. 
Tuincorvee: 22 apr, 6 juni, 1 juli, 26 aug, 7 sept. 
Samenloop voor hoop 10 en 11 juni. 
Lustrum viering 3 september. 
 

- Mededelingen. 
Mens tot mens is door Cello projectmatig op gepakt, Jeroen en Frans waren ingedeeld in de groep 
eigen regie. Cello is van plan om hier volgend jaar mee door te gaan. 
Opvallend was, cliënten hebben ze cursus laten doen als project deskundige, inclusief diploma 
Hier kwam waardevolle feedback van, volgt nog overleg om dit te implementeren binnen Molenhuis. 
 
Wet langdurige zorg (WLZ) voor komend jaar geen veranderingen wel wat aanpassingen. 
Het verschil met of zonder behandeling gaat verdwijnen. Nu is begeleiding zonder behandeling zelf 
verantwoordelijk voor de kosten van tandarts, ziekenzorg en fysio. Men kan zich hiervoor extra 
verzekeren. Straks wordt Cello hiervoor verantwoordelijk, kan zijn dat dan tandarts, dokter enz wordt 
voor geschreven. Voor alsnog willen we eigen keuze blijven behouden maar zijn afhankelijk hoe de 
minister besluit. Dit geldt voor iedereen in de WLZ. Wordt vervolgd. 
 
Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten. Deze is voor gemeenschappelijke cliëntenraden. Een 
advies wordt dan instemmingsrecht cliënt mag dan mee beslissen, hoe gaat Cello hier mee om? 
Met de huidige cliëntenraden voldoet Cello hier al bijna aan, nu gaat ook alles in goed overleg. 
 
Zonnepanelen,  Binnen Cello is dit opgepakt, Thuis de verhuurder van het pand doet er voor 
Molenhuis echter niets mee .Op Molenhuis is geen gas aansluiting aanwezig dus zijn al duurzaam 
bezig. 
 
Tommy van Rixtel  draait momenteel op Molenhuis mee, is boventallig is bezig met een re-integratie 
project. Wij wensen hem een prettige tijd op Molenhuis. 



Het veranderen van het huishoudelijk regelement is niet gecommuniceerd met het bestuur van 
Molenhuis, er is afgesproken dat er in de toekomst beter wordt gecommuniceerd over beslissingen 
over Molenhuis. 
 

- Verslag kascommissie. 
22 februari is de kas gecontroleerd door Anja de Laat  en Jan Spierings , deze is goedgekeurd 
derhalve wordt decharge verleend aan de penningmeester. 
 

- Financieel jaar verslag. 
Lustrum Molenhuis, inkomsten sponsorgeld, bijdrage Cello, bijdrage Familie  1485 euro 
Uitgaven 975 euro over 500 euro hier wordt het uitstapje naar de dierentuin mee gefinancierd. 
Er was een positief resultaat van 1000 euro derhalve is er een positief banksaldo van 6300 euro   
 

- Benoeming kascommissie. 
Jan Spierings is aftredend, Anja de Laat voor komend jaar en Rob Frankhuizen voor de komende twee 
jaar. 
 

- Contributies 
50 euro handhaven, besluit is door de aanwezigen aangenomen. 
 

- Website en beheer. 
John Slenders heeft een nieuwe website gemaakt Molenhuis Best. 
De oude website wordt opgeheven, hier wordt niets meer mee gedaan en er moest voor worden 
betaald. De nieuwe site is gratis en voor Molenhuis als ANBI stichting hebben we een website nodig 
om de jaar stukken te publiceren. 
Er is ook een app voor mobiel Molenhuis simple sign. 
SFO hanteert ook de naam Molenhuis zij moeten echter de naam gaan aanpassen aan EEHT. 
De locatie nabij de Molen. 
 

- Cliëntenraad. Verkiezing afvaardiging. 
Angelique is aftredend en herkiesbaar. 
Angelique wordt voorgedragen en door de aanwezigen gekozen voor de komende 3 jaar. 
In 2016 zjjn Miranda en Angelique gekozen ivm met het aftreden van Carla, dit kan eigenlijk niet 
vandaar dat er dit jaar iemand moest aftreden. 
 

- Tuin onderhoud 
Gaat met plezier en wordt als leuk ervaren zoals afgelopen jaren gaat. 
Wel met de kanttekening dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de dag dat ze zijn ingedeeld. 
Uiteraard is onderling ruilen toegestaan, maar het kan niet zo zijn dat het bestuur als iemand afzegt 
moet zorgen voor vervanging. Anderen zijn hier ook de dupe van denk hier a.u.b. aan. Het gaat goed 
en dat willen we graag zo houden. 
Frans heeft inmiddels het schema rond gestuurd. 
Door een instantie zou de taxus worden geknipt dit was echter geen succes (zijn niet gekomen) 
Doen we voortaan zelf. We moeten wel nadenken hoe we in de toekomst het tuin onderhoud gaan 
indelen ook wij worden namelijk ouder. 
Vrijwilligers wordt een moeilijk verhaal want dan vallen ze onder de verantwoordelijkheid van Cello. 
Wellicht kunnen we een oproep doen in de Uitstraling voor 1 of 2 tuindagen mee te helpen 
eventueel gecombineerd met een interview. 
 

- Activiteiten, feestje bouwen. 
Bewoners vinden het geweldig als er iets wordt georganiseerd, voel je daarom geroepen: organiseer 
iets .  Het gaat erom dat we de betrokkenheid blijven handhaven. 



Amerikaanse fuif, de massage  gegeven door Anja en natuurlijk de bingo van Sander waren een 
geweldig succes .  
Er moet ook niet perse elke maand iets worden georganiseerd, maar om te voorkomen dat er 
dadelijk meerdere  activiteiten op dezelfde dag worden  georganiseerd heeft  
Jeroen al een schema rond gestuurd om een en ander te coördineren, de organisatie blijft wel bij de 
diegene die iets organiseert Molenhuis wil en kan wel hier in ondersteunen.  
Ook financieel is hier ondersteuning mogelijk zodat dat kosten niet direct bij de organiserende partij 
Terecht komen, dus hou je niet in en organiseer iets al is maar bijv pannenkoeken bakken !! 
 

- Dagbesteding. 
EEHT is inmiddels geopend , diverse bewoners van Molenhuis werken op deze locatie (op Roy na de 
gehele begane grond), een aantal worden gehaald en gebracht ook zijn er bewoners die zelfstandig 
naar hun werk kunnen, echter de verantwoordelijkheid blijft bij Cello. 
Het is dermate druk dat bezoekers soms moeten reserveren,   
De openingstijden zullen ook worden aangepast naar de behoefte van het publiek. 
Ondanks alles heerst er een ontspannen sfeer, wat ook weer belangrijk is voor de bewoners/ 
werknemers van EEHT. 
 

- Ontwikkelingen en mededelingen vanuit Cello 
Mijn plan is het nieuwe ondersteuning plan, hierin staat de bewoner centraal, de uitkomst van de 
wensen poster wordt omgezet in doelen. 
Tevens wordt er een competentie analyse gemaakt waarbij de familie , verwanten , verzorgenden 
nadrukkelijk, bij worden betrokken. Deze drieluik is een spannende tijd voor het team van Molenhuis 
en krijgt nog verdere invulling . Lucretia wordt als gedrag deskundige hierbij betrokken. 
Elke locatie van Cello krijgt een locatie typering. Hierin staat : wat heb je nodig aan scholing, wat heb 
je daar voor nodig om betere zorg te kunnen verlenen. 
Verzekering: wat is wel en wat is niet verzekerd? 
De zonwering welke bij sommige cliënten is aangebracht, is een zelf aangebrachte voorziening en is 
niet door Cello verzekerd. Cello heeft wel een inboedel verzekering voor de bewoners maar zelf 
aangebrachte voorzieningen zijn hier niet in mee genomen. Ook uitzonderlijke dingen zoals een 
postzegel verzameling en dergelijke zijn hier van uitgesloten. 
Inmiddels antwoord van Rene: 
Onderstaande een antwoord op de vragen rondom verzekeringen vanuit Cello. 
Cello is nog in gesprek met de verzekeringsmaatschappij over een collectieve 
huurdersbelangverzekering. 
Als hier meer duidelijkheid over is laat ik dit uiteraard weer weten. 
  

-  Algemene indruk Cello. 
De plan bespreking voor zover deze al met de cliënten, ouders en verwanten is gebeurd wordt als 
prettig ervaren. 
De regie komt steeds meer bij de bewoner , daarom is de driehoek bewoner, ouders verwanten en 
Team molenhuis heel belangrijk. We willen namelijk een zo goed mogelijk klimaat scheppen waarin  
iedereen het op zijn manier mag zien en waarin we meer in de toekomst kijken en minder terug 
kijken. Juridisch is de mentor eind verantwoordelijke  
Dus er kan door de centrale cliëntenraad niet op woning niveau over worden beslist. 
Het is jammer er geen communicatie is met de centrale cliëntenraad en dat het daardoor als een 
mededeling overkomt.  
 

- Rondvraag 
Antoon: Wat heeft Ziggo gedaan? wat is er gebeurd? graag gezien dat hierover was 
gecommuniceerd.  



- Een medewerker van Cello was op dat moment voor een storing in de openbare ruimte deze 
constateerde dat alles nog analoog i.p.v. digitaal was. Heeft toen aangeboden om alles om te 
zetten bij de bewoners. Dit was geen geplande, maar een spontane actie. Dus geen actie 
vanuit Ziggo. 

- Een en ander had ff gecommuniceerd moeten worden omdat dit ook bij de bewoners voor 
de nodige verwarring zorgde. 

-  
Angelique: kan er een back-up komen als een pb ziek wordt of weggaat? 

- Er zijn wat wisselingen in personeel geweest en Mark is hier best wel dupe van geweest. 
Sommige waren zijn pb-er. 

- Afgesproken is: indien het verzuim kortdurend is dan wordt Jeroen het aanspreekpunt 
Mocht het langdurig zijn wordt in overleg met de ouders, verwanten een vervanger 
aangewezen.  
Helma is van augustus tot en met januari met zwangerschap verlof 
 

John S  De website is klaar, moeten nog foto`s worden door geladen maar er is een kolom over heeft      
iemand suggesties hiervoor?  Pas wel op met de privacy. 

- Hier moet een communicatie protocol voor komen, i.v.m. privacy en dergelijke (foto`s) 
Alles wat jullie op de website willen wordt voorlopig naar de secretaris gestuurd deze maakt 
samen met het bestuur een beslissing wat wel en wat niet wordt gepubliceerd. 

 
 
Sluiing. 
De voorzitter sluit de vergadering wenst iedereen nog een prettige avond en nodigt ons uit voor een 
gezellig samenzijn. 
 
Mocht ik iemands naam verkeerd hebben of verkeerd email adres graag een mail sturen dan kan ik 
dit voor de volgende keer aanpassen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
John Baks, 
Secretaris Stichting Molenhuis. 
 
 


