
Notulen algemene jaarvergadering  8 april 2015 

19.30 Wijkgebouw OVS. 

 

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

B vd Sande, W de Laat, R Oosterholt. 

Afmeldingen met kennisgeving:  A v Kempen, R Frankhuizen, A Wilms, M Geux, H de Laat. C vd Sande 

A vd Berk,  

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

- Opening 

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

waarschijnlijk een korte vergadering wordt. Na de vergadering is er gelegenheid even gezellig na te 

borrelen en bij te praten. 

- Verslag vorige vergadering. 

Het verslag van 9 april 2014 is door de aanwezigen goedgekeurd. 

- Verslag van de secretaris 

Bestuur heeft afgelopen jaar 2 bestuursvergaderingen en 1 vergadering met Cello gehad.                   
De tuinverlichting wordt dit jaar door J Spierings gerealiseerd.                                                                           
Er is een inspectie brandveiligheid geweest, hierbij kreeg Cello de complimenten hoe e.a. is 
gerealiseerd. Er moesten nog wel rookmelders in elke berging worden geplaatst maar dit is inmiddels 
klaar.  
De ontruimingsoefening was zeer geslaagd en leerzaam. 
Dagbesteding Cello is nog steeds enthousiast over de plannen bij de molen . Al moet er nog wel 
stevig onderhandeld worden en de resultaten moeten nog door de raad, maar de partijen hopen op 
en goede afloop. 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen in de zorg, Vooralsnog ziet het er voor Molenhuis zodanig uit dat er geen grote 
veranderingen zullen plaats vinden.   
Jaarverslag over 2014 is tevens goed gekeurd. 
 

- Verslag kascommissie 
De kas is op 26 februari 2015 gecontroleerd door Eric Wilms en Miranda Smits en akkoord bevonden. 
Derhalve wordt decharge verleend aan de penningmeester. 
Mede door een donatie van kruiswerk en de contributie kon er ongeveer 1000 euro worden bij 
geschreven op de rekening van Molenhuis. (Zie bijlage financieel verslag) 
 

- Contributie 
Contributie 50 euro per jaar wordt gehandhaaft. 
 

- Benoeming nieuwe kascommissie 
Miranda Smits benoemd voor het tweede jaar. 
Wilma de Laat voor 2 jaar gekozen om de kas te controleren. 
 
 
 



- Verkiezing cliëntenraad 
Carla van de Sande is aftredend en opnieuw herkiesbaar. 
Er heeft zich geen nieuwe kandidaat aangemeld, Derhalve wordt Carla van de Sande weer voor een 
termijn van 3 jaar gekozen. 
 

- Verslag overleg Bestuur Stichting Molenhuis en Cello 
We hebben een paar vergaderingen per jaar, 19 maart hebben we het jaarplan bekeken. 
Met daarin o.a ontwikkelpunten voor het personeel  
AWBZ heet voortaan WLZ wet langdurige zorg. Cello maakt zich voor alsnog geen zorgen  het gaat 
gewoon allemaal door. Enkel bij mutatie zal er opnieuw gekeken worden naar de financiering . 
Rapportages hangen aan het elektronisch  bewoners dossier , de werklijsten zijn nog hand 
geschreven en de overdracht gebeurt mondeling. 
De zorg zwaarte pakketten zijn door WLZ overgenomen, Wellicht dat er volgend jaar verschuivingen 
plaatsvinden in verband met herkeuringen. 
Volgend jaar zal er in de WMO waarschijnlijk ook wat gaan veranderen, maar daar is op dit moment 
nog niets over bekend. 
Als men vanuit WLZ benaderd wordt voor een gesprek, kan Cello ondersteuning bieden vanuit het 
ondersteuningsplan.  Als men telefonisch wordt benaderd voor een gesprek of onderzoek en men wil 
ondersteuning kan men dit door geven aan de coördinator van Cello deze belt dan de desbetreffende 
persoon terug. 
Er is geen einddatum aan WLZ. 
 

- Warmwater 
De bewoners hebben niet allemaal even warm water, er zijn verschillende bedrijven mee bezig 
geweest. Resultaat is dat er metingen worden verricht en als de temperatuur onder de 38 gaden is 
het doorstroom apparaat wordt vervangen. Inmiddels heeft iedereen een mail vanuit Cello gekregen 
met daarin de vraag hoe warm het water mag worden afgesteld.  
De huismeester stelt dan de water temperatuur opnieuw in. 
 

- Mededelingen Cello 
Competentie gericht werken: 
Het ondersteuningsplan komt in een andere vorm als voorheen, het vormt nu het uitgangspunt. 
Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheden en de wensen van de cliënten. 
Men zal meer gaan stimuleren en complimenteren om toch zoveel mogelijk uit een cliënt te halen 
zeker naar de toekomst gericht. 
www.steffie.nl is een digitaal ondersteuningsplan wat hiervoor wordt ingezet bij de cliënten. 
 

- Klusjes en ontmoetingsdag 
Het zou prettig zijn als men wat meer vrijwilligers heeft voor het tuin onderhoud. 
Wellicht is dit te combineren met een gezellig samenzijn en wat werkzaamheden.                                 
bijv  half uurtje in de tuinwerken met de cliënten en daarna gezellig limonade drinken. 
Dus niet alleen in de tuin werken. Cliëntenraad gaat e.a inventariseren en uitwerken. 
19 april is het spelletjesdag dit is op zondagmiddag en iedereen is va harte welkom. 
 

- Rondvraag 
Marij Baks:  of het telefoonnummer van Cello op de site van Stichting Molenhuis geplaatst kan 
worden. 
De site wordt opnieuw bekeken en geüpdatet. 
Frans Smits: Of er klachten zijn ten aanzien van het sous vide eten. 
Marijn heeft het eten geïnventariseerd en de praktijk wijst uit dat de maaltijden op verschillende 
wijze worden bereid. 
Rene Oosterholt komt hier nog op terug.  

http://www.steffie.nl/

