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Agendapunt
1.

Opening en vaststelling agenda
Telefoonnummer op de

2.

Ingekomen stukken/mededelingen
CPG / Management / Welzijn


Eikenaar gaat nieuwe keuken plaatsen in buurtkamer, CPG krijgt de plannen om er
een advies over te geven.



Er komt een studentengroep (Drenthe College niveau 4) komt onderzoeken of en hoe
er een winkeltje kan komen,19 maart 09:30 bijeenkomst verzoek of CMR daarbij
aankunnen sluiten.
 Bertus kan in ieder geval Dini en Aaldert kijken nog.
Vraag kunnen aanleuners er ook brood ed. bestellen?
 Bertus en John selecteren geschikte mensen om te interviewen.



Er wordt 9 april gewerkt aan de lift van de aanleun tijdelijk overkapping op het dak
tussen ’t Vonder en de aanleun.

Welzijn
 John voelt zich gewaardeerd.
 Er komt een aantal maand programma's in de info molen.
 19 mei komt er een tuinkring delegatie.
 Bertus wordt er bij betrokken.
 Er komt een slang om bloemen water te geven in overleg met Trijntje.
3.

Afnemende deelname activiteiten in de zaal.
 Zien wij een oorzaak?
 Afnemende capaciteit van bewoners wordt door de meesten gezien als de
oorzaak, ook elders in de organisatie wordt deze trend gezien.
 Wat zou er aangedaan kunnen worden?
 Kabelkrant op een beeldscherm met informatie.
(Yvonne gaat kijken naar de mogelijkheden)
 Aanpassen van activiteiten, (John pakt dit op)
 Mensen ophalen werkt beter, het beleid is niet duidelijk bij alle vrijwilligers
wat mag en niet mag. (John pakt dit op)
 Wat is daar voor nodig?
 Met een klein groepje voorzet maken.
 Wat kunnen we doen om belevingsfietsen beter gebruikt te krijgen?
 Met een klein groepje voorzet maken.

4.

Vrijwilligersbeleid.
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5.

Jaarplanning ’t Vonder
 Hoe gaan we om met zaken die advies plichtig zijn?
 Yvonne zal zaken die daarvoor in aanmerking komen eerst in de CPG
bespreken formele aanvragen gaan naar de CMR.


6.

Communicatie met vrijwilligers wordt door diverse vrijwilligers als te weinig ervaren.
 Vrijwilligers bijeenkomst organiseren. )John pakt dit op)

Hoe worden wij geïnformeerd over relevante zaken?
 Niet dringende zaken in de CPG bijeenkomsten anders via de mail.


Hoe gaan wij verder als CPG?
 Hoe vaak vergaderen?
 1 x per 2 maanden 1e donderdag v.d. maand, bij één afmelding gaan we gewoon
door.
John maakt de uitnodigingen.



7.

Hoe krijgen wij meer input van bewoners, familie en vrijwilligers?


Kunnen wij een email adres krijgen bv. Cpg_vonder@noorderboog.nl?
John doet navraag bij de ICT afdeling naar de mogelijkheden.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag


Verkerk alarm installatie, hoe moet er worden omgegaan met storingen aan deze
verouderde installatie?
 Management is op de hoogte van het probleem en is bezig met oplossen hiervan.
 Er is een facilitairmeldpunt ook buiten kantoortijd te bereiken via de zorg van ‘t
Vonder.



Kaartverkoop dhr. Douwma, door de keuken/winkeltje is hem voor een hoog bedrag aan
knipkaarten verkocht.

Probleem zit er mogelijk in dat er tijdelijk een tekort is aan knipkaarten voor
meerdere knipjes.
Trijntje gaat dit navragen, kaarten kunnen gekocht worden bij Trijntje.



Iemand is blijkbaar bij dezelfde heer Douwma aan de deur geweest en heeft kleding
verkocht voor een relatief hoog bedrag.

Niet alle exacte informatie is bekend, het wel een punt waar opgelet moet gaan
worden bij toekomstige kleding verkopen in de zaal.

 Punt volgende vergadering

Rook beleid in ’t Vonder.
8.

Sluiting
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