Jaarverslag van de secretaris over 2019
In het jaar 2019 waren er zeven bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen
werden de vaste onderwerpen en ontwikkelingen binnen onze afdeling besproken en
werd ook gediscussieerd over landelijke en lokale ontwikkelingen in de
gehandicaptenzorg.
Omdat het bestuur grote waarde hecht aan het (regelmatig) contact met de leiding
van onze clubs en het daarnaast een blijk van waardering is voor het werk van onze
vrijwilligers hebben bestuursleden een bezoek gebracht aan clubavonden en overleg
gevoerd met de clubleiding.
Met de leiding en diverse vrijwilligers van de Uitlaat is gesproken over het “renoveren”
van hun ruimte na het vertrek van de Inloop. De Inloop is een activiteit van Lunetzorg
die voorheen in de Zwijsenstraat huisde.
Inmiddels is het plan rond voor een nieuwe locatie voor de Inloop in Valkenswaard.
Daarnaast heeft de voorzitter ledenvergaderingen in Houten bijgewoond en het
overleg met de voorzitters van SBV (Senioren Belang Valkenswaard), PGV (Platform
Gehandicapten Valkenswaard) en KansPlus.
Deze bijeenkomst vindt twee keer per jaar plaats in de Hofnar. Ook heeft hij een vast
vergaderschema bij Stichting Carrousel. (subsidieverstrekker)
Ook hebben de voorzitter en penningmeester een bijeenkomst met enkele leden van
het hoofdbestuur in Houten en penningmeesters van diverse onderafdelingen
bijgewoond, waarin onder meer gesproken is over structuurveranderingen, het zich
direct richten op belangenbehartiging en verzelfstandiging van onderafdelingen.
Tot slot heeft de secretaris diverse evaluatie gesprekken gevoerd met de
bedrijfsleiding van de Wedert en afgevaardigde van de diverse zwemclubs
betreffende onze ervaringen met het nieuwe zwembad en alle voorzieningen die
daarbij horen.
Naast zijn secretariaat schap maakt ondergetekende ook namens onze afdeling
onderdeel uit van de werkgroep Artikel 22.
De heer Huub Franssen zal als gastpreker in deze jaarvergadering (16 april 2020) u
inwijden in Artikel 22.
Zoals u weet is er enkele jaren geleden noodgedwongen een eind gekomen aan de
activiteiten van ontspanningsclub de Knots in Bergeijk.
Inmiddels het heugelijke bericht dat er een nieuwe ontspanningsclub in Bergeijk is
opgericht en wel “de Donderclub”. Dit op initiatief van enkele dames waaronder Ria
Sleddens en Lisette Tielens. Voor meer informatie over deze club kunt u onze
website raadplegen.
Niet alleen is er een eind gekomen aan de activiteiten van de Knots, maar helaas zijn
we in mei 2019 na ruim 37 jaar ook moeten stoppen met onze sport- en
ontspanningsclub de Bengels. Zoals u in vorige verslagen heeft kunnen lezen heeft
deze maandagavond club een klein jaar gedraaid onder leiding van een sportdocent ,
in dienst van de gemeente Valkenwaard, en enkele studenten van de
sporthogeschool. Daarnaast hadden wij nog de ondersteuning van 1 eigen
vrijwilliger.

Door o.a. het verleggen van haar sportactiviteiten van gemeente naar de Biezenrijt,
het niet meer aanwezig kunnen zijn van studenten in de avonduren, de verhuizing van
onze enige vrijwilliger en het niet voorhanden hebben van nieuwe vrijwilligers zijn de
activiteiten van de Bengels beëindigd.
Wij organiseerden in 2019 onder meer:
- Carnaval op 23 februari in ontmoetingscentrum Geenhoven.
- Op 2 en 9 april een workshop autisme in de Hofnar. Een zeer
interessante en goed bezochte workshop.
- 7 april regionale verwendag bij Severinus.
- 11 april moederreis naar de gezellige stad Breda met het jaarlijks
afsluitend etentje bij de Brownies en Downies in Valkenswaard.
Lisette Tielens heeft aangegeven met de organisatie na 7 jaar te
stoppen. Riki van Dijk en haar dochter Patricia Baken gaan nu zonder
haar verder. Lisette nogmaals hartelijk bedankt voor jouw inzet.
- 18 april Ledenvergadering. In deze jaarvergadering heeft de voorzitter
middels een PowerPoint presentatie informatie verstrekt over de Wet
zorg- en dwang. (Wzd) Ook zijn in deze vergadering Hans Jonkers
(penningmeester) en Ivo Verhoeven (AVG en ICT) als toekomstig
bestuurslid voorgedragen en als zodanig unaniem benoemd.
- 6 september vrijwilligersavond. Bowlen en eten bij Bowlingcentrum
Valkenswaard. Om de drie jaar organiseren wij als blijk van waardering
een vrijwilligersavond voor al onze vrijwilligers en daarnaast schenken
wij een persoonlijk aandacht bij een 10, 20,25 of 40 jarig
vrijwilligersjubileum.
- 8 december familiedag in de Hofnar. Deze keer weer onder het genot
van een heerlijk en goed verzorgd koud- en warmbuffet met muziek en
zang door Wiljan van Gerven. Ook dit jaar zal hij op onze familiedag van
zondag 8 november optreden.
Naast bovengenoemde activiteiten waren er weer de gebruikelijke
activiteiten zoals de ontspanningsclubs, Kempenkamp, het zwem uur
op zaterdag, de discoavonden, het eetcafé etc.
In februari 2019 heeft Frans Verhoeven de jaarlijkse verkiezing van de prins en
prinsescarnaval bij onze ontspanningsclub “de Vriendschap” in Soerendonk
bijgewoond. Dit is altijd een geweldige happening, waarbij ieder jaar ook de raad van
elf van diverse carnavals verenigingen uit Cranendonck en omgeving aanwezig zijn.
Op 12 december deden diverse teams van mensen met een verstandelijke beperking
mee aan het curling op de ijsbaan in Valkenswaard. Jaarlijks georganiseerd door de
Rotaryclub Valkenswaard.
Al met al weer een druk jaar waarin ook de bestuursleden druk doende zijn geweest
met het uitwerken van onderwerpen die vermeld staan in het jaarwerkplan 2019.
Enkele hiervan zijn al gerealiseerd, weer andere wachten nog op een nadere
uitwerking zoals diverse wervingsactiviteiten in ons werkgebied die moeten leiden tot
het aantrekken van nieuwe leden en vrijwilligers voor onze clubs.

Het is de redactieraad nog iedere keer gelukt de nieuwsbrief inhoudelijk gevuld te
krijgen maar wij zouden het zeer op prijs stellen als onze leden, vrijwilligers en de
diverse clubs ook eens een keer kopij zouden inleveren.
Dit geldt overigens niet alleen voor de nieuwsbrief. Ook voor de website zitten wij
dringend om kopij te springen. Maak daar gebruik van!!
Last but not least zijn wij onze vrijwilligers veel dank verschuldigd; dit geldt ook voor
de ouders/vertegenwoordigers die, indien gevraagd, hand en spandiensten verricht
hebben denk hierbij aan het uitserveren van het buffet op de familiedag. Met name
tonen wij respect aan onze vrijwilligers, want zonder hen hebben wij geen
bestaansrecht en kunnen wij onze leden van de diverse clubs niet hun broodnodige
ontspanning en sociale contact bieden.
Maart 2020.
Jan Tillemans, secretaris.

