
Notulen 18 mei 2022 :  ledenvergadering Stichting Molenhuis.

Eindelijk weer een ledenvergadering waarbij we elkaar weer kunnen zien na twee jaar Corona.

Agenda  voorstel is:  

1 Opening 

2 Verslag vorige ledenvergadering 15 mei 2021 

3 Jaarverslag van de secretaris

4 Verslag kascommissie (Henriëtte en Myranda) 

5 Financieel jaarverslag  

6 Benoeming kascommissie (Myranda blijft) 

7 Contributie 2022 

8 Verkiezing afvaardiging cliëntenraad: Myranda is aftredend en herkiesbaar. 

9 Tuinonderhoud schema en Antoon tuinonderhoud.

23-4-2022 Roy, Anne, Ilona;  

21-5-2022 Sjoerd, Morchy, Olaf;  

25-6-2022 Sander, Jose, Margo;  

27-8-2022  Erwin, Marc, Manon;  

1-10-2022  Kevin, Martijn. 

 10 Tweede lustrum: 10 jaar Molenhuis: programma, hulp, financiële bijdrage 

11 Schoonhouden van appartementen en balkons 

12 Balkonplanten € 25,--. 

13 Inbreng van verwanten bij ontspanningsactiviteiten van bewoners. 

14 Kort verslag van bespreking met Emiel Heintsberger, clustermanager Cello. 

15 Ontwikkelingen bij het stationsgebied 

16 Gang van zaken m.b.t. corona  

17 Rondvraag  

18 Afsluiting.

1. Opening, Frans heet de aanwezige welkom, familie  Smits, Henriette Verkleij, familie de Laat,

familie van den Heuvel, Ans van Kempen en John, familie  Baks, familie van de Sande en

Myranda en Robert. Frans  heeft drie afmeldingen ontvangen van Rob Frankhuizen , Annemie

van der Heijden en Erik Wilms. Niets vernomen van mw. Weiss en mw. Geux.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 15 mei 2021 wordt goedgekeurd , iedereen gaat

akkoord.



3. Het jaarverslag van de secretaris van 2021, Frans leest het verslag voor en er zijn geen op of

aanmerkingen.

4. Er is kascontrole geweest op 24 januari 2022 door Henriette en Myranda en alles is in orde.

Het banksaldo bedraagt 10.000 euro. Er is ook weer een donatie ontvangen van McCoy en

partners van 400 euro.

5. Het financieel jaarverslag wordt door genomen.

6. Jet zit nu  voor het tweede jaar in de kascommissie en is aftredend . Rob Frankhuizen heeft

zich kandidaat gesteld en neemt het over van Jet . De aanwezigen keuren dit voorstel goed.

7. De contributie blijft 50 euro en iedereen gaat hiermee akkoord.

8. Verkiezing  afvaardiging van de cliëntenraad:  Myranda is aftredend en stelt zich herkiesbaar

voor de komende 3 jaar. Iedereen gaat akkoord.

9. Tuin onderhoud: Frans heeft wederom een mooi tuinschema gemaakt en er zijn geen

problemen hiervan anders onderling is ruilen een optie. Antoon geeft aan dat het

tuinonderhoud veel werk is en voor zijn gevoel is het ook niet meer zo veilig  om dit alleen te

doen,  het snoeien van de hedera en de bomen aan de achter zijde van de tuin. Het alleen dit

doen vergt veel tijd maar ook veel energie en hulp hierbij is zeer welkom.  Jeroen heeft nog

navraag gedaan bij Cello  voor tuinonderhoud maar dit wordt niet gedaan. Antoon neemt

contact op met Henk, deze heeft zijn hulp aangeboden om Antoon te helpen.

10. 10 jaar Molenhuis: het tweede lustrum, de feestcommissie is al diverse keren bij elkaar

geweest en hebben al een opzet gemaakt voor deze dag. Er waren geen aanmeldingen van

ouders om mee in de feestcommissie te gaan zitten, dit was wel heel jammer.  Myranda leest

het verslag voor en Cello heeft een bedrag van 1000 euro voor besteding. De bewoners ,

familie en oud medewerkers en begeleiding worden uitgenodigd. Men verwacht rond de 80

mensen  4a5 personen per bewoner , de oud medewerkers eten niet mee. Er komt een

frietkar, friet met snacks, entertainment , versiering . De bewoners maken zelf ook hapjes en

Sjannie is bezig met slingers te maken en de bewoners doen dit ook mee.

Jeroen geeft aan dat de feestdag op 3 september plaatsvindt : aanvang is 14.00 uur tot 21.00

uur. Rond 14.30 is er een officieel woordje  door René.

De officiële feestdag is op 1 september : dit wordt met de bewoners gevierd , een fototaart

met de afbeelding van de bewoners erop en champagne.

Jeroen en Rob, Rita , Angelique en Myranda zitten in de feestcommissie en Jeroen

coördineert alles.

John gaat met zijn werk overleggen of de uitvouwbare partytenten op die datum beschikbaar

zijn en geeft dit aan Jeroen door.

Henriette gaat achter de medailles aan voor iedere bewoner. Zij en Anja zorgen ook voor de

feestversiering .

Er komt een aanmeld formulier waarop men kan aangeven met hoeveel personen men komt

of men wel of niet mee eet, hoe groot de financiële bijdrage pp is.

De cliëntenraad gaat bepalen wat voor het cadeau aan de bewoners wordt.

De stichting wil graag een financiële bijdrage geven zo rond de 1000 euro.

Waar het om gaat dat er weer na de corona een gezellig samenzijn is.

11. Jeroen brengt de taken van de schoonmaak assistenten aan de orde, zij doen voornamelijk de

openbare ruimten , de natte ruimtes en toiletten van het appartement maar andere zaken

liggen niet bij hen maar bij de ouder/verzorger. Hier ontstond wel enige discussie wat

gebeurd er als familie wegvalt, wie maakt het schoon? In individuele gesprekken met de

begeleiding zal het schoonhouden van het appartement een punt van aandacht kunnen zijn.

12. Jeroen heeft toestemming om de balkon en bakken met planten te beplanten.



13. Er is weinig inbreng van verwanten van activiteiten geweest door de Corona, het zou weer

heel leuk zijn als men dit oppakt. Men kan wat je wil gaan doen als activiteit doorgeven bij

Jeroen.

14. Kort mondeling verslag door Frans van de bespreking met Emiel Heintsberger,

clustermanager Cello. Frans heeft aangeven dat hij de aansluiting mist met de centrale

cliëntenraad, veel gericht op het instituut en niet op andere locaties. Onlangs zou hij een

vergadering bijwonen van deze centrale cliëntenraad, klankbord over de kwaliteit van zorg

maar deze ging op het laatst niet door.

15. Ontwikkelingen stationsgebied: Cello en Thuis bemoeien zich niet met het plan rondom het

stations gebied, Antoon merkt op dat hoge bouw(6 hoog) aan de zijkant wel impact heeft

voor de bewoners van Molenhuis. Antoon en Frans gaan naar de openbare raad vergadering

hieromtrent.

16. Gang van zaken rondom Corona: Frans geeft aan dat het personeel hard heeft gewerkt onder

deze Corona  omstandigheden en  dat het ook  een moeilijke tijd is geweest voor hen mede

door de vele personeelswisselingen en ziekten. Maar er heeft ook veel onvrede geheerst over

de gang van zaken bij de verwanten /familie . De informatie  in de vorm van  nieuwsbrieven

was vaak algemeen van aard en  niet specifiek voor Molenhuis. Dit resulteerde dat er ook

onder de teamleden verschillende invulling aan de regels werd gegeven, het was niet

eenduidig  en er werd verschil gemaakt. Bij sommige familie leidde dit tot ongenoegen en

pijn en verdriet.

Wat duidelijk wordt is dat de leiding ook richtlijnen van de overheid  krijgt opgelegd en

wanneer neem je aanvaardbare  risico’s om van de regels af te wijken.  In ieder geval staat de

veiligheid van de bewoners voorop.

Communicatie hierover is wel van belang tussen leiding en familie.

Marije meld dat er nu een vrouw is aangenomen voor 18 uur.

17. Rondvraag,: Henk heeft een vraag over Ziggo en Antoon geeft aan dat men een andere

provider kan kiezen en dit dan doorgeeft aan René .

18. Afsluiting.

Groet,

Anja van der Lee.

 




