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Lomoz Jaarplan 2021 en begroting
Hoe anders wordt deze vooruitblik voor 2021 dan alle voorgaande jaren.
Covid 19 is in het jaar 2020 ons leven binnengedrongen en beheerst een groot deel van onze
mogelijkheden in allerlei opzichten. Daarom ook een korte terugblik op het jaar 2020.
Lomoz heeft net als iedereen moeten inspelen op Covid 19. Dit nieuwe virus betekende helaas, dat
het geplande jubileumevent ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Lomoz niet in maart 2020
plaats kon vinden. We hadden de hoop dat het doorschuiven naar november 2020 voldoende zou
zijn. Nu de tweede Covid 19-golf zich heeft aangediend heeft het Lomoz-bestuur moeten besluiten
dat ook november 2020 niet het juiste moment is om een 40-jarig jubileum feestelijk te vieren.
Dit feestelijke moment houden jullie dan ook gewoon tegoed. Niemand van jullie hoeven we uit te
leggen, dat ook de ledendag, die we voor 25 november 2020 gepland hadden, niet door kan gaan.
De financiële consequentie die het verzetten en afzeggen van het jubileumevent heeft (o.a.
annuleringskosten) is terug te zien in de begroting voor 2021, maar zal in 2020 gelukkig niet leiden
tot een negatief financieel resultaat.
Afgelopen september hebben we een workshopdag georganiseerd met onze sponsoren. Hierop
hebben we veel positieve feedback ontvangen. In het verleden spraken we vaak een centraal thema
af voor de workshopdagen, maar daardoor leken meerdere workshops dan soms wat op elkaar.
De verscheidenheid aan workshops op 16 september is heel goed bevallen en daarom zullen we de
workshopdagen voortaan ook zo divers houden en jullie de vrije keus laten tussen de door onze
sponsoren aangeboden workshops. Daarnaast zullen er, zoals altijd, ook regelmatig plenaire
bijeenkomsten komen over een centraal, op dat moment actueel thema.
Voor het jaar 2021 hebben we dus, ondanks de onzekere tijden, toch plannen gemaakt.
Het OR-werk in onze sector is nu tenslotte belangrijker dan ooit.
We hopen dat we het virus eronder gaan krijgen, zodat 2021 wat meer vrijheid geeft, maar ondanks
die hoop is de planning coronaproof opgesteld.
Het bestuur zal ook in 2021 het digitale en fysieke vergaderen om en om doorzetten zoals we ook
vanaf maart 2020 hebben gedaan. Zolang Covid 19 heerst zoals nu, spreken we elkaar alleen digitaal.
De website van Lomoz krijgt een nieuwe lay-out. Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt. We
hopen hiermee onze leden in 2021 nog beter en gemakkelijker te kunnen voorzien van informatie.
Op onze social media (facebook en LinkedIn) blijven we interessante wetenswaardigheden delen.
Als bijlage is de planning voor 2021 terug te vinden. In deze planning zijn alle geplande
workshopdagen, overleggen met sponsoren en de bestuursvergaderingen terug te vinden.
De begroting is ook toegevoegd.
Wij hopen in 2021 met een voltallig Lomoz-bestuur aan de slag kunnen gaan.
Tijdens de digitale ledenvergadering van 6 november 2020 zal blijken of dat lukt.
Het bestuur van Lomoz hoopt dat we elkaar in 2021 in goede gezondheid, en zo nodig op gepaste
afstand weer vaker kunnen ontmoeten, zodat de medezeggenschap binnen de zorg nog meer met
elkaar wordt verbonden. Wij als Lomoz-bestuur gaan dit in ieder geval faciliteren.
Zorg voor jezelf en elkaar, en blijf gezond!
Annelies Wouters - voorzitter Lomoz

gepland Activiteitenschema 2021
Locatie:
Landgoed Zonheuvel in Doorn (onder voorbehoud van Covid -19-ontwikkelingen)
of digitaal, via Zoom.
Ledendagen zijn aangegeven in het groen.
1. Vrijdag 15 januari 2021; bestuursvergadering - 10.00 – 17.30
incl. beleidsmiddag en training met Michiel van Vliet van Zetje
2. Vrijdag 12 februari 2021; bestuursvergadering (10.00 – 15.00)

Zonheuvel
(onder
voorbehoud)
Zoom

3. Woensdag 3 maart 2021 Ledendag (hele dag)
(nog afspreken: plenair thema of sponsoren of ochtend plenair en ’s middags
2, 3, 4 of 5 workshops?)

Zonheuvel

4. Vrijdag 16 april: bestuursvergadering 10 – 12.30, dan lunch.
Middag: ALV (ALV digitaal?) en beleidsmiddag + vervolg training met Michiel
van Vliet van Zetje tot 17.30 uur
5. Vrijdag 21 mei: bestuursvergadering (10.00 – 12.30)
NB. is vrijdag voor Pinksteren.

Zonheuvel

6. Woensdag 9 juni 2021 Ledendag (workshops of plenair of ½ - ½ ?) hele dag

Zonheuvel

7. Vrijdag 25 juni 2021; bestuursvergadering ( 10.00 – 15.00)

Zoom

8. Vrijdag 27 augustus 2021: bestuursvergadering en overleg met sponsoren voor
24 november
(10 – ong. 15.30 uur)

Zonheuvel

9. Woensdag 15 september: ledendag (plenair – thema) (hele dag)

Zonheuvel

10. Vrijdag 8 oktober 2021 – bestuursvergadering ( 10.00 – 15.00)

Zoom

11. Vrijdag 5 november: bestuursvergadering, ALV (digitaal?) en beleidsmiddag

Zonheuvel

12. Woensdag 24 november: ledendag (workshops door sponsoren) (hele dag)

Zonheuvel

-----------------------------------------------------------------------------------

Zoom

Begroting 2021 t.b.v. ALV 6 november 2020
----------------------------------------------------------------------------------LOMOZ BEGROTING 2021
Kosten

4010
4012
4013
4018
4020
4023
4028
4091
4099

Ledenbijeenkomsten
Bestuurskosten
Administratiekosten
Internetkosten
Kantoorartikelen
Diversen
Jubileum event
Reservering
Resultaat 2020
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Begroting 2020

Realisatie cumulatief

24.000
23.500
3.000
300
250
2.500
25.000

8.000
13.000
3.405
2.000
350
2.500
10.767
17.749
57.771

€
€
€
€
€
€
€
€
-23.880 €
54.670 €

Begroting 2021
€
€
€
€
€
€

22.000
24.500
3.450
750
400
2.500

€
€

6.215
58.055

Begroting 2020 Realisatie cumulatief 2020

Opbrengsten

8010
8012
8013
8020

Contributie deelnemers
Opbrengst sponsoren
Overige opbrengsten
Rente

€
€
€
€

48.070
6.300
290
10

€
€
€
€

Totaal

€

54.670 €

51.275
6.475
21

Begroting 2021
€
€
€
€

50.655
6.400
-

57.771 €

57.055

----------------------------------------------------------------------------------Een begroting geeft een geschat overzicht van alle kosten en uitgaven voor het komende boekjaar.
De gerealiseerde kosten van het lopende boekjaar vormen de basis voor de inventarisatie van de
kosten voor het komende jaar.
Zoals geschetst in jaarplan eindigt het lopende boekjaar positief. Alle LOMOZ-activiteiten zijn
verhuisd naar Doorn en de basis voor bijeenkomsten is het Conferentiecentrum Zonheuvel.
Helaas was het 2020 niet mogelijk om de ledendagen zoals wij die kennen, allemaal te organiseren.
Door de omstandigheden rondom de pandemie is het jubileumfeest verplaatst naar een tijd zonder
restricties. In de begroting 2021 wordt ervan uitgegaan dat de ledendagen georganiseerd kunnen
worden, al dan niet aangepast aan de anderhalve-meter-maatschappij.
UITGANGSPUNTEN:
4010 locatiekosten voor ledenbijeenkomsten;
4012 bestuurskosten: reiskosten vergaderingen & leden- en beleidsdagen;
vrijwilligersvergoeding;
diner met oud-bestuursleden ;
een voltallig LOMOZ-bestuur in 2021 (9 bestuursleden);
bestuursvergaderingen vinden deels “online” plaats;
110 organisaties zijn lid van LOMOZ;
handhaven van de contributie 2021 op niveau 2020;
LOMOZ heeft 18 sponsoren;
-----------------------------------------------------------------------------------

