
Verslag   van   de   digitaal   gehouden   jaarvergadering   van   STICHTING   MOLENHUIS,   vastgesteld   op   1   juni   
2020.   

  
1. Opening   

Frans   gee�   aan   hoe   de   wijze   van   vergaderen   dit   jaar   verloopt.   Reac�es   worden   binnen   een   week   
digitaal   verwacht   waarna,   bij   uitblijven   daarvan,   de   voorstellen   worden   beschouwd   als   aangenomen.   
Er   wordt   kort   teruggekeken   op   vorig   jaar.   Er   vonden   diverse   ac�viteiten   plaats.   Helma   nam   afscheid   
en   Amy   kwam   ervoor   in   de   plaats.   Ook   hebben   we   last   gehad   van   een   flinke   wateroverlast   doordat   op   
zolder   een   leiding   was   gesprongen.   Inmiddels   opgelost.   Een   partytent   en   barbecue   zijn   geschonken   
en   aan   het   eind   van   het   jaar   konden   we   een   grasmat   bestellen.     

  
Het   coronavirus   maakt   dat   dit   jaar   alles   anders   loopt.   Frans   is   het   personeel   dankbaar   dat   ze   in   deze   
psychisch   zware   �jd   hun   taak   blijven   vervullen.   Voorts   spreekt   hij   de   hoop   uit   dat   door   deze   situa�e   
de   sfeer,   waarop   we   met   ons   allen   zo   trots   zijn,   niet   wordt   verpest.   Hij   zal   als   intermediair   contact   
opnemen   met   het   coronateam   van   Cello   en   met   René   voor   overleg   betreffende   de   
corona-maatregelen   

Ook   gee�   Frans   aan   dat   volgend   jaar   het   voltallig   bestuur   a�redend   is.   Denkt   u   alvast   na   of   u   het   een   
goed   idee   vindt   om   u   voor   een   bestuursfunc�e   beschikbaar   te   stellen.   U   bent   hiermee   op   �jd   
gevraagd.   Ook   vraagt   hij   om   na   te   denken   over   het   uitbreiden   van   het   aantal   deelnemers   in   de   
S�ch�ng   met   andere   verwanten   om   bewoners   te   vertegenwoordigen.     

Het   jaarlijks   overleg   met   Dolf   Bremmers,   direc�elid   van   Cello,   hee�   nog   niet   plaatsgevonden.     

2   Verslag   vorige   ledenvergadering   27   maart   2019   
De   opmerkingen   die   hierop   kwamen   zijn   op   2   juni   naar   u   gecommuniceerd   en   in   het   verslag   verwerkt.   

  
 3   Jaarverslag   van   de   secretaris   

Aangenomen   
  

 4   Verslag   kascommissie     
De   kascommissie   is   akkoord   met   het   financieel   verslag   2019.   

  
 5   Financieel   jaarverslag   

Aangenomen   
  

 6   Benoeming   kascommissie   
Henrie�e   Verkleij   is   voor   de   komende   twee   jaar   benoemd   als   lid.   

  
 7   Contribu�e   

Deze   wordt   gehandhaafd   op   €   50,--   per   jaar.   
  

 8   Website   en   webbeheer   
De   ICT-afdeling   van   Cello   is   benaderd   met   de   vraag   of   zij   ons   kunnen   helpen   met   het   in   orde   maken   
van   onze   website.     
  

 9   Verkiezing   afvaardiging   cliëntenraad   
Rita   is   herbenoemd   voor   de   komende   3   jaar.   

  



 10   Tuinonderhoud   
Het   onderhoud   is   vanwege   corona   opgeschort.   De   bewoners   hebben   zelf   al   een   keer   in   de   tuin   
gewerkt   en   buitenom   is   Antoon   erin   bezig   geweest.   Als   de   coronaregels   het   weer   toestaan,   kunnen   
we   de   draad   weer   oppakken,   waarbij   op   22-8:   Erwin,   Marc,   Jose;   en   op   3-10:   Sander,   Margo   op   de   rol   
staan.     

  
 11    Mededelingen   vanuit   Cello   (Rene)   

Als   team   hadden   we   voor   2020   een   jaarplan gemaakt,   met   onderwerpen   die   voor   de   
Molenstraat   relevant   waren.   
Het   ging   hierbij   o.a.   over:   zorgprogramma   autisme   en   basiszorg,   wet   zorg   en   dwang   
(en   hoe   hier   binnen   de   Molenstraat   mee   om   te   gaan),   teambuilding   bijeenkomst,   
ethische   dilemma's,   gebruik   bewegingsruimte.   
Door   de   corona   crisis   zijn   al   deze   onderwerpen   "on   hold"   gezet   (voor   hoe   lang   is   nog   
moeilijk   te   voorspellen),   en   houden   we   ons   vooral   bezig   met   het   zo   goed   mogelijk   
begeleiding   te   geven   aan   onze   cliënten,   in   deze   rare   en   onvoorspelbare   tijd.    
Het   teamoverleg   verloopt   nu   maandelijks   via   videobellen   vanuit   hangout   meet,   om   op   
deze   manier   toch   zoveel   mogelijk   afspraken   gezamenlijk   te   kunnen   bespreken.   
We   werken   vanuit   de   regelgeving die   het   corona   team   van   cello   ons   voorlegt,   en   
proberen   waar   mogelijk   versoepelingen   toe   te   passen,   steeds   in   overleg   met   onze   
gedragskundige.   
We   hopen   dat   we   ook   in   de   komende   periode   op   begrip   van   ouders   en   verwanten   
kunnen   rekenen,   en   uiteraard   houden   we   iedereen   op   de   hoogte   van   aanpassingen   
in   het   beleid.   
  

Jeroen   en   Rene   hebben   op   maandag   18   mei   sollicitatiegesprekken   gevoerd   met   
kandidaten   voor   de   functie   begeleider   die   ontstaan   is   door   de   pensioengerechtigde   
leeftijd   van   Ton   op   25   augustus   2020.   
We   hebben   de   gesprekken   coronaproof gevoerd   in   de   tuin   van   de   Molenstraat.   
Bewoners   hebben   individueel   kunnen   aangeven   wat   belangrijke   zaken   zijn   die   de   
sollicitant   moet   bezitten,   en   daar   hebben   we   uiteraard   ook   naar   gekeken   
Na   de   gesprekken   hebben   Jeroen   en   Rene   unaniem   besloten   om   Aislinn   Broeren   
aan   te   nemen   per   1   augustus   2020.   Aislinn   is   een   jonge   dame   van   41   jaar   en   was   al   
werkzaam   binnen   cello.   
In   overleg   met   mijn   collega   manager   gaan   we   bekijken   hoe   we   Aislinn   al   op   korte   
termijn   kunnen   gaan   inzetten   om   haar   in   te   werken,   zodat   ze   in   augustus   direct   
volledig   inzetbaar   is.   
Via   dezelfde   procedure   hebben   we   gezocht   naar   een   opvolger   voor   Conny.   Dit   is   
Astrid   van   Balsvoort.   Zij   start   op   1   juni.   
  

René   
  

12   Rondvraag   
Er   is   geen   gebruik   gemaakt   van   de   rondvraag.   

  
 13   Afslui�ng     

Het   was   een   beetje   vreemd   om   de   vergadering   op   deze   manier   te   voeren.   Frans   bedankt   ieder   voor   
zijn/haar   aandacht.   

  
Met   vriendelijke   groet   



John   Baks.   


