Verslag
Overleg CPG ‘t Vonder
Datum

:

donderdag 5 juli 2018

Tijd

:

13:00 – 14:30 uur

Locatie

:

‘t Vonder

CPG leden :

Bertus Knol, Dini Slot, Aaldert Slot, Henk Veld

’t Vonder

Yvonne de Ruiter, Trijntje de Witte, John Duivensteijn

:

Agendapunt
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Ingekomen stukken/mededelingen
CPG / Management / Welzijn
1. Bericht op NOOR organisatie wijzigingen, er gaan lagen
tussen uit, medewerkers worden gevraagd meedenken. Henk
voegt bericht toe aan verslag.
2. Huub gaat per 1 september naar Almere.
3. Eric Roelofs vertrekt per 1 September wordt manager van een
Hospices.
4. In de zomer periode zullen activiteiten op laag pitje staan.
5. 1 september organisatie “Boeren Drokte” in Karstenhoeve,
vrijwilligers worden nog gezocht.

3.

Verslag vorige vergadering.
 Uit de presentatie van de leerlingen van Drenthe College zijn
leuke ideeën naar voren gekomen echter volgens de
aanwezige CPG leden is niet alles uitvoerbaar, John krijgt de
verslagen met de ideeën.
 Een Collectieve email voor de CPG is niet mogelijk John heeft
IT gevraagd.
 Er komen nieuwe parasols, op balkon.
 Beneden geen nieuwe parasols omdat daar altijd schaduw van
het gebouw is, de huidige parasol beneden is voor de
gezelligheid.
 Messen zijn gecontroleerd, en scherp genoeg bevonden.
Er wordt verzocht om bij volgende broodmaaltijd de bolletjes
voor te snijden ook waren er veel bewoners die liever plakjes
brood hadden. (John communiceert dit met de keuken)
 Het verslag goedgekeurd.

4.

Uit de CMR:
 Voorzitter ziek, veel werk organisatie breed.
Momenteel geen zaken die direct ’t Vonder aangaan.
Verslagen van de CMR zijn te lezen op de website.

5.

Jaarplan 2019

1

1. Yvonne wil graag input van de CPG, voor inspiratie ze stuurt
Yvonne jaarplan 2018.
Het opzetten van een winkeltje wordt in het jaarplan
opgenomen.
6.

Hoe gaan we als CPG verder om goede informatie van bewoners en
familie te krijgen?
1. Na enig overleg is besloten om in november een familie
bijeenkomst te organiseren,
John, Henk en Trijntje pakken dit op in september.

7.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
1. Versiering tijdens zomerfeest is geregeld daarbij ook graag de
vlaggen uit.
2. Vlaggen wanneer en wie?
Trijntje maakt vlag schema
3. Kabelkrant, er is een plan
Verwachting Q4 eerste uitrol.
4. Bloembakken in buiten zijn te groot, Bertus heeft oplossing met
bijzet tafeltjes van de kringloop.
(Direct na de vergadering uitgevoerd)
5. Fancy fare organiseren is dat nog mogelijk?
Aaldert en John gaan werkgroep opzetten.
6. Dini:
Vroeger werd er een 1x per jaar een schoonmaak dag voor de
familie georganiseerd, is dit gezien de beperkte
schoonmaaktijd van ¾ uur per week een goed idee om weer
op te pakken?
Besloten om dit mee te nemen in de november familie
bijeenkomst.
7. Verslag eerder
Henk zal er voor zorgen.

8.

Sluiting
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