Notulen:

Bestuursvergadering Lomoz.

Datum:

14-02-2014

Status:

Definitief

Aanwezig:

Herman Jongbloed, Henny Aalbers, Arend van Wingaarden, Lucy Dijkman, Marja Harmelink

Afwezig:
Notulen:

Marja Harmelink

Onderwerp/afspraak/omschrijving

Wie
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Opening en vaststellen agenda
Lucy opent de vergadering en de agenda kan zo door.
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Bespreking verslag 10-01-2014
Bladzijde 1 punt 3 OR net verduidelijken OR-net sponsor
Verder worden de notulen goedgekeurd.
Ingekomen stukken en mededelingen
-Notulen NV Medezeggenschap
-Rekening internetaansluiting 90 Euro
-Lucy heeft 27 januari een gesprek gehad met OR-net en zij worden
sponsor. Mooi gedaan!!!
-De brief voor de sponsoren betreffende de themadag september
waaraan zij een bijdrage leveren is klaar.
-14 Maart zijn de sponsoren uitgenodigd om de themadag te bespreken.
-Het jaarverslag van 2013 is klaar alleen nog een financieel verslag en
de inleiding door Lucy moeten nog toegevoegd worden.
-6 Maart is de deadline voor het insturen van een artikel voor de
Nieuwsbrief.
-Het financiële resultaat is 26000 euro in kas, de bestuursleden zijn
tevreden.
-Herman heeft 21 februari een bestuursvergadering NV Medezeggenschap, zij zijn bezig om de speerpunten te benoemen.
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Themadag Maart
Algemene ledenvergadering: het gesprek met de kascommissie moet
nog plaatsvinden en Henny zal een afspraak maken.
Herman zal tijdens de algemene ledenvergadering uitleggen aan de
leden wat de NV Medezeggenschap betekent voor Lomoz.
Aaldert Mellema, bestuurder CNV Publieke Zaak zal na de algemene
ledenvergadering “De hulpverlener als mantelzorger” toelichten.
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Na de lunch is er een workshop “Arbo onder druk” door Nicole Pikkemaat, trainer/ adviseur FNV Formaat.
Workshop 2 “Agressie op de werkvloer” door Agnes Vissers, trainer/adviseur MZ Services.
Herman wil de sponsoren om hulp vragen om interaktief met elkaar
bezig te zijn, om te komen tot een goed resultaat.
Henny zal de uitnodigingen versturen, de themadag maart is rond.
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Voorbereiden themadag juni 2014
De dag wordt georganiseerd samen met Loot.
Minister Schippers komt niet ivm drukke agenda, de staatssecretaris
Martin van Rijn is nog niet bekend.
Mw Verstappen vice voorzitter Achmea komt namens de zorgverzekeraars.
Lucy is in gesprek met een bestuurder van de cliëntenraad.
Na de lunch kunnen de leden met de sprekers van de ochtend in gesprek gaan.
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Vorderingen samenwerking Loot
Na de vergadering hebben Lucy en Herman overleg met Annelies.
Het voorstel is om te komen tot een bestuurlijke fusie en er zal getracht worden om een tijdpad af te spreken.
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Speerpunten 2014
Lucy heeft de eerste sponsor binnengehaald(OR-net)
De overige bestuursleden zijn druk bezig maar hebben tot nu toe nog
geen resultaten kunnen boeken.
Rondvraag
Lucy geeft aan dat zij de laatste tijd veel energie en tijd heeft moeten
steken in het organiseren van de themadagen. Zij vraagt de medebestuursleden om mee te helpen. Afgesproken wordt dat zij om hulp zal
vragen.
Herman stelt voor om 2 kaartjes te verloten onder de leden op de
themadag in maart . 15 Mei is er een bijeenkomst die gaat over de rol
van patiënt/cliënt/inwoner/slachtoffer/burger. Een speciale bijeenkomst van de Gezondheidszorg Tafel in Amsterdam.
Een goed idee en Marja zal informeren of er nog plekken vrij zijn.
De beleidsdagen worden weer net als vorig jaar gehouden in Friesland
en Herman zal de reservering doen.
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