
Notulen Algemene jaarvergadering 

9 april 2014 om 19.30 in wijkgebouw van OVS 

 

 Afmeldingen met kennisgeving,Marielle Geux , Rob Frankhuizen, Marij Baks, Jan Spierings      
Afmeldingen zonder kennisgeving, Ans  v Kempen, Anja de Laat, Jet Verkley,  Angelique Wilms , Eric 
Wilms, Lalla Weiss.  
Aanwezig:  Rene Oosterholt, Carla v Opstal, Fam van de Berk, Fam Smits , Fam vd Heuvel, John Baks, 
Rita Spierings , Fam vd Sande, Fam de Laat, Miranda Smits, 
 
2. Jaarverslag van de secretaris 

Afgelopen jaar zij er 4 bestuursvergaderingen geweest waarin de lopende zaken werden besproken 

en deze maken deel uit van de vergadering. 

Nieuwjaars receptie januari 2013 werden we verrast met een uitnodiging van de gemeente Best om 

deze bij te wonen. Als blijk van erkenning kregen Frans en Antoon de wisselbeker namens Molenhuis 

aangereikt. 

Zonwering aangebracht aan de appartementen. Nu kunnen de bewoners zelf beslissen of ze in het 

zonnetje willen zitten. 

Door de firma pro seating zijn er op de Bgg en 1ste etage in de huiskamers akoestische panelen 

aangebracht dit om het “galm effect” te verminderen. Dit wordt door diverse cliënten als prettig 

ervaren. 

Namens het bestuur zijn Frans en Antoon op 10 februari 2014 naar een bijeenkomst geweest 

omtrent de ontwikkelingen rond WMO en ANWBZ tijdens de vergadering komt dit onder punt 8 

terug. 

Jaarverslag is door de aanwezigen goed gekeurd. 

Mededelingen : 

Er is een  plant  vernield of onkundig gesnoeid op de binnenplaats van Molenhuis, dit moet helaas 
gebeurd zijn door verwanten, bezoek, of iemand die toegang had tot de binnenplaats. 
Gelieve niet te snoeien in de tuin, het betreft hier namelijk een algemeen iets dan is het niet de 
bedoeling dat men eigenhandig planten struiken of iets dergelijks gaan snoeien of verwijderen. 
Mocht men toch iets willen doen of meenemen graag overleg met de leiding Molenhuis. 
 

3. Verslag van de kascommissie 

Jan Spierings en Eric Wilms  hebben op 22 januari 2014 de kascontrole uitgevoerd en de gegevens 

goedgekeurd. Derhalve wordt decharge verleend aan de penningmeester. 

4 Financieel verslag 

Uitgaven :  € 16.446,00   totaal        Pro Seating  samen met Cello €  4.000,00 
                                                               Zonneluifels                               € 14.000,00  
Inkomsten: € 5850,00 
 
Derhalve een banksaldo op 31/12 2013 van 4.000,00 
 



5 Contributie 2014 
Contributie 50 euro per jaar wederom goedgekeurd . 
 
6 Benoeming kascommissie 
Eric Wilms benoemd voor het tweede jaar 
Miranda Smits voor 2 jaar gekozen. 
 
7 Cliëntenraad: 
Cliënten vertegenwoordiging is voor 3 jaar afgesproken. 
1 van de 3 treed  het eerste jaar af en nr twee het tweede jaar enz. Zodoende kan er elk jaar een 
nieuwe vertegenwoordiger worden gekozen. 
Dit jaar is Rita aftredend, en herkiesbaar  gesteld. 
Dit jaar is er geen tegen kandidaat vandaar dat Rita opnieuw is benoemd door de aanwezigen 
 
Twee maal per jaar is er een gesprek met bestuur Molenhuis en Cello. 
Hier is nogmaals benadrukt dat algemene dingen via het bestuur van Molenhuis loopt. 
Denk hierbij aan de Cai rekening welke rechtstreeks aan Cello dient te worden betaald.  
Dit was niet met het bestuur besproken, Excuses van Cello dat dit niet is gebeurd. 
Persoonlijke dingen dienen met de Persoonlijk begeleider worden besproken. 
 

8 Veranderingen in de AWBZ, mogelijke gevolgen voor Molenhuis 
Bewoners welke op 1 januari  2013 in Molenhuis woonden blijven voorlopig dezelfde rechten houden 
Mocht er iemand anders komen wonen dan brengt Cello iemand in met een zzp 3 of 4 zodat ze 
hetzelfde zorgpakket kunnen blijven aanbieden ( ANWBZ) 
Mocht dit niet lukken gaat de persoon in kwestie over op wonen en zorg gescheiden.( Hier gaat onze 
voorkeur niet naar uit) 
 
9 Mededelingen Cello:   WMO , Familienet, Dag besteding. 
Cello is door de gemeente gevraagd om mee te denken over WMO daarom er 3 commissies in het 
leven geroepen een stuurgroep, een bouwteam en een specialistenteam. 
Naar aanleiding van een casus welke door de commissies is behandeld wordt deze casus verder 
uitgewerkt. 
Zorg en  dagbesteding is binnen Cello gescheiden vandaar dat er een andere stuurgroep zich bezig 
houdt met dagbesteding. Dit staat ook los van WMO stuurgroep. 
Dagbesteding  wordt vanuit  de anwbz betaald. 
De gemeente en Cello hebben een overeenkomst getekend over het participatiehuis ( de molen) 
Dit geldt echter voor alle cliënten in best die onder dagbesteding vallen en niet alleen voor de 
cliënten van Cello. Binnen Cello zijn er momenteel 27 cliënten welke onder dagbesteding vallen het is 
dan ook niet de bedoeling dat deze allemaal naar het participatie huis gaan. Iedereen mag en kan 
zich te zijner tijd aanmelden. Elke aanmelding wordt apart bekeken. 
Medio volgend jaar zal e.a. zijn gerealiseerd. 
Taxi van Kronenburg is overgenomen door taxibedrijf van Driel. 
Wij zullen daardoor ook te maken krijgen met bezuinigingen  1,2 miljoen  is er in 2013 bezuinigd er 
zal op een andere manier naar de kosten worden gekeken. Het taxi bedrijf regelt en combineert zelf 
de ritten, dit kan vervelende situaties veroorzaken zoals eerder van huis  alsook later thuis. 
Stichting  Severinus  heeft plannen voor dagbesteding d.m.v. het opzetten van een bakkerij in de 
Vleut. 
Verder is ons over deze plannen niets bekend . 
Familienet:  Is als het ware faceboek maar dan in een beschermde omgeving hier mogen cliënten, 
contactpersonen en familieleden aan meedoen. 



De contactpersoon bepaalt wie er wordt uitgenodigd. De persoonlijk begeleider heeft de code om 
mee te kunnen doen. Folders zijn  uitgereikt  en zijn op molenhuis verkrijgbaar. Voor eventuele 
vragen kunnen jullie terecht bij Carla en Fiona. 
Cello neemt de eerste jaren de kosten op zich.  
Familie en of verzorgers moet de cliënten aanmelden. 
  
10 *Wat leeft er bij de ouders en verwanten.  

Het loslaten is door de meeste als moeilijk ervaren, iedereen is op zijn manier bezig met loslaten. 
Maar zijn tevreden over de gang van zaken het loopt goed en is een gezellig huis. 
Twee tot drie jaar is er voor nodig voordat alles op z`n pootjes staat. Ook Cello heeft geleerd om met 
het tempo van de ouders , begeleiders , verwanten mee te gaan. 
Cliënten worden op hun manier zelfstandiger en zelfredzamer. 
Ouders hebben meer vrijheden,  hoeven geen oppas meer t e regelen e.d. 
Werktijden: De weekend diensten gaan van 10 uur naar 8 uur er is wel altijd iemand aanwezig. 
 
12          Rondvraag; 

Antoon:  Er is 500 euro door Gondrie gedoneerd.  Wat is de bedoeling hiervan? 

Hier wordt tuinverlichting voor aangeschaft. Rene kijkt met de bewoners naar deugdelijke 

verlichting. Aansluiten wordt een ander verhaal. 

 

Toelichting punt 10 

 1  Communicatie:  

 

- Is er behoefte aan frequenter contact tussen de verwanten? Moeten we vaker bijeenkomen       

om te vergaderen over lopende zaken? Zoja hoe vaak dan? Nee , het wandelen opnieuw 

oppakken 

- Bent u tevreden over de manier waarop contacten worden onderhouden met het bestuur 

en met de cliëntenraad? Ja 

 2  In hoeverre voldoen de volgende aspecten aan uw verwachtingen? 

-  Werktijden personeel / tijden dubbele bezetting / eindtijden / weekenden.  Tevreden 

- Aandacht van personeel voor de cliënten. Goed 

- Kennis en kunde van personeel. Goed 

- Schoonmaak en hygiëne. Voldoende 

- Kwaliteit van eten  ( variatie, presentatie,weekend afspraken) Eigen keuze menu 

- sfeer in de gezamenlijke ruimten. Goed 

- samenhang beneden en boven. Goed 

- contacten tussen de bewoners. Goed 

 3 Stelt u zich de volgende situatie voor: 

- Drie bewoners, 2 ervan werkzaam bij sociale werkvoorziening en een in dagbesteding        

krijgen te maken met wijzigingen in hun organisaties waardoor ze een dag per week 

werkeloos zijn en thuis moeten blijven. Overdag is in het Molenhuis een minimale 

personeelsbezetting en plotseling is er voor drie dagen vraag naar meer begeleiding. Hoe kan 

Cello of het bestuur van de Stichting hierin iets betekenen?   



Meer begeleiding is er niet, onze wensen, mogelijkheden bekijken en daar energie 

insteken. We willen Cello handvaten geven, om binnen budget te blijven. 

Overleg met elkaar als je iets ziet gebeuren of gaat gebeuren. 

Dagbesteding kan niet meer op eigen houtje worden veranderd , Dit moet besproken 

worden met Cello. 

 

 4 Inbreng van verwanten en belangstellenden. 

- Af en toe zijn er initiatieven zoals kookmiddag, creatieve bezigheid of een tochtje naar 

Glow of Efteling. Denk je dat er meer bemoeienis gewenst is. ( bijv . klusploeg, 

begeleiding bij sport of bewegen, spelletjesdag, computerles of andere instructies). 

Denk je dat daaraan behoefte is en dat we daarover afspraken moeten maken? 

 Nee,  Vrijheid blijheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


