Verslag
Overleg CPG ‘t Vonder
Datum

:

donderdag 3 mei 2018

Tijd

:

13:00 – 14:30 uur

Locatie

:

‘t Vonder

CPG leden

:

Bertus Knol, Dini Slot, Aaldert Slot, Henk Veld (verslag)

’t Vonder

:

Yvonne de Ruiter, Trijntje de Witte, John Duivensteijn

1

Opening en vaststelling agenda
Lettettype graag groter.v.m leesbaarheid

2

Ingekomen stukken/mededelingen
CPG / Management / Welzijn







Drenthe college leerlingen geven presentatie naar aanleiding winkeltje.
o Uitslag volgt Delegatie van CPG en bewoners gaan daar naar toe.
28 mei wordt keuken aangepast buurtkamer komt tijdelijk personeelsruimte.
Lift ombouw is mooi geworden, iedereen tevreden.
John is bezig met organisatie oldtimerdag.
Toer de regio is een succes, volgende keer koffie drinken bij andere Noorderboog
locatie.
Management is bezig met organisatie verandering
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Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen gaat naar CMR

4

Vrijwilligersbeleid.
 Bespreken ervaringen vrijwilligersbijeenkomst in ‘t Vonder
 Verslag van John met actiepunten is gemaakt door Brenda.
 John communiceert de opvolging actiepunten met vrijwilligers en CPG
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Uit de CMR:
Vrijwilligersdag Dwingeloo, hoe is dat ervaren, anderen komen met een opmerking
dat ze het graag per locatie willen.
 CPG 't Vonder heel tevreden met de huidige situatie, dit gecommuniceerd naar
de CMR.
Facultair:
 De CMR hoort graag de bevindingen over facilitaire zaken met name de
schoonmaak vanuit de CPG’s. Ook de bevindingen en ervaringen van de
verwanten/contactpersonen willen wij hier graag in meenemen.
 't Vonder registert geen problemen 3/4 uur per app/week, er wordt ook hulp van
familie gevraagd. De CMR heeft graag meer schoonmaak maar vind de inzet van
financiële middelen voor de persoonlijke zorg belangrijker.
Sociale info en privacy: (zie verslag CMR)
o Bekend bij de leiding en er komt beleid.
1

o

Als het lokaal komt wordt het in de CPG ingebracht.
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Rook beleid.
 Er wordt gecommuniceerd met de rokers en familie dat het niet op de gang mag en
dat deur naar de gang niet open mag blijven staan
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Messen in ’t Vonder zijn stomp, kan er wat aan gebeuren?
 Er wordt uitgezocht wat goedkoper is nieuwe messen of messen slijpen. Kortom de
messen worden scherpgemaakt
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Wat verder ter tafel komt/rondvraag
1. Bertus
Verband trommel hangt niet op een zichtbare plek. John regelt het.
2. Werkt een de alarmknop van de bewoner in de zaal?
Nummer van de zorg op de telefoon in de zaal keuken.
3. Parasols en standaards passen niet bij elkaar op balkon boven en tegels zijn vuil
Wordt gemeld naar facilitair .
4. Er was een verzoek om ook paas versiering terug te laten komen, John pakt het op.
5. Hoe maken wij ons bekend.
John neemt het op in de nieuwsbrief.
6. Bibliotheek in 't Vonder weer opstarten idee Trijntje, John
7. Duo fiets gaat om de week naar t Vonder en 't Kerspel
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Sluiting

2

