VERSLAG VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSHULP BAKHUIZEN MIRNS RIJS EN
HEMELUM DD. 25 APRIL 2019, 19.30 in MFC De Gearte te Bakhuizen

1.

OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

Bram Boehlé , voorzitter van Dorpshulp BMRH, opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering, in feite de eerste echte
ledenvergadering want vorig jaar was de oprichtingsvergadering.
Bram vraagt of er aanwezigen zijn die een aanvulling dan wel een aan of opmerking
hebben over de agenda. Dit is niet het geval waarmee de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Miks Welzijn, de Welzijnsorganisatie die wij allemaal kennen heeft bij de nieuwe
aanbestedingsronde binnen de gemeente geen meerderheid behaald en wordt
opgevolgd door de organisatie Tinten. Dorpshulp kreeg vanuit Miks Welzijn een stukje
ondersteuning in de persoon van Gerry Broersma, die vanaf het begin met raad en daad
klaarstond voor Dorpshulp. We hopen een zelfde stukje ondersteuning vanuit Tinten te
krijgen.
Helaas is Gerry Broersma vanavond verhinderd.
Alle leden hebben bij de uitnodiging voor de ledenvergadering een handzaam kaartje
ontvangen met daarop de (belangrijkste)diensten en het algemene telefoonnummer van
Dorpshulp. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar, uiteraard alleen in bijzondere
gevallen ’s nachts maar het kan en mag voorkomen.
Alle leden zijn of worden bezocht door een van het supportteam van Dorpshulp voor een
update, een gesprekje over hoe men Dorpshulp ervaart en of er mogelijk gegevens
aangevuld of veranderd moeten worden.
Dorpshulp participeert in vele overlegsituaties, onder andere in de gemeente De Fryske
Marren, de zogenaamde kwartiermakers, waarin Dorpshulp als gesprekspartner en
voortrekker van lokale initiatieven deelneemt. Er zijn drie overleggen geweest en er
komt er nog een.
Ook binnen het Breed Overleg, een periodiek overleg tussen alle mogelijke
zorg/hulp/welzijnsorganisaties binnen de gemeente heeft Dorpshulp haar plek
gevonden.
De teamleden en de supportleden van DorpshulpBMRH zijn hier vaak druk mee maar
doen dat met plezier en overgave.

2.

VERSLAG VAN DE ALV 2018

Het verslag van de oprichtingsvergadering is ter inzage en geeft geen aanleiding tot opof aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEIN IN 2018/2019

De organisatie is vormgegeven, een keer per maand is er teamoverleg en er zijn
protocollen opgesteld voor de Duofiets, het Privacyreglement, Vervoersregeling etc.
Het dienstenkaartje is ingericht en aan alle leden bezorgd, op het kaartje staan de
belangrijkste diensten van DorpshulpBMRH alsmede het telefoonnummer.
Elke 1e dinsdag van de maand is er in de Gearte een gezellige middag van 14.00 tot 16.30
uur, toegankelijk voor iedereen, lid of geen lid. Opgave voor een bepaald thema a 1,50
per keer is nodig en kan via het emailadres (dorpshulpbmrh@gmail.com) of telefonisch
0651444556.
Bezoekers kunnen biljarten, sjoelen, kaarten, spellen doen, gezellig kletsen, informatie
over Dorpshulp krijgen, enzovoorts.
De eerstvolgende gezellige middag is dinsdag 7 mei 2019
Het project wonen met zorg is van start gegaan waarover Bram Boehlé na de pauze
uitgebreid in zal gaan.
DorpshulpBMRH heeft meegedaan in een aantal netwerken zoals de Projecten Carrousel
en De Toer Balk waarover penningmeester Sietze de Boer kort vertelt.

4.

FINANCIEEL VERSLAG 2018 EN BEVINDINGEN KASCOMMISSIE

Sietze de Boer, penningmeester van DorpshulpBMRH, neemt het woord. Hij bedankt de
kascommissie, bestaande uit mevrouw Ria Brouwer en Theo van Schie. De commissie
heeft geen onduidelijkheden of onjuistheden in het financieel verslag kunnen vaststellen.
Voor het komende jaar wordt een nieuw tweede lid voor de kascommissie gezocht die
nu door middel van handopsteking aangemeld kunnen worden. Slechts een persoon
meldt zich aan, te weten mevrouw Tineke Melchers.
Sietze loopt met de aanwezigen het voorliggende financiële verslag door.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het samengestelde overzicht waarbij het bij deze
wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan penningmeester Sietze de Boer.

5.

BEGROTING EN LEDENBIJDRAGE 2019 EN 2020

De contributie voor 2019 nog op 5 euro per persoon zal blijven staan. Ik het jaar 2020 zal
dit naar alle waarschijnlijkheid 7,50 worden in verband met het wegvallen van de
startsubsidie vanuit de gemeente.
De begroting voor laat een positief saldo zien van 60 euro.

Ook op de begroting zijn verder geen op- of aanmerkingen en wordt voor kennisgeving
aangenomen. Wederom met dank aan Stieze de Boer.

6.

SAMENSTELLING BESTUUR, SUPPORT TEAM EN COöRDINATOREN

Het formele bestuur bestaat uit
BRAM BOEHLÉ
VOORZITTER
ERNA SPIER
SECRETARIS
SIETZE DE BOER
PENNINGMEESTER
WINK BLOMSMA
LID (COMMUNICATIE)
AFGETREDEN:
INA GERRITS (WEGENS VERHUIZING)
AFGETREDEN:
ILSE VESSIES (OP EIGEN VERZOEK)
Noot: Ilse blijft wel het blog bijhouden. http://dorpshulpbmrh.blogspot.nl, waarvoor dank.

In verband met de verhuizing van Ina Gerrits, die samen met Erna
verantwoordelijk is voor onder andere het bijwonen, notuleren en verslaan
van de maandelijkse teamvergadering, wordt er gezocht naar een
vervanger/vervangster voor Ina. Het zou fijn zijn als een van de leden zitting
zou willen nemen in het supportteam.

Het supportteam bestaat momenteel uit:
GINY HOEKSTRA (MANTELZORG ONDERSTEUNING)
BERTUS MOUS (DUO FIETS EN VERVOER)
GERRY BROERSMA (MIKS WELZIJN)
MARCHIEN VAN SCHIE (MANTELZORG EN GEZELLIGE MIDDAG)
TRYNTSJE VAN DEN AKKER (HEMELUM)
TINEKE MELCHERS (RIJS)
REGINA DE ROOS (MIRNS)

7.
RONDVRAAG EN SLUITING
Sietze de Boer vraag om medewerking van alle leden om over
DorpshulpBMRH te praten en nieuwe leden te werven, eenieder heeft wel
eens hulp nodig en ook kan iedereen iets voor een ander betekenen op
welke manier dan ook.
Wink Blomsma vraagt aandacht voor de zogenaamde vraagverlegenheid, er
blijkt nog schroom te bestaan om hulp te vragen wat echter niet nodig is, we
doen het “foar elkoar mei elkoar”.
Er wordt vanuit de zaal gevraagd of er een financiële vergoeding tegenover
de geboden hulp moet staan. Nee dat is niet het geval. Mochten mensen
toch graag iets willen geven mag dat gestort worden op de bankrekening van

DorpshulpBMRH, het nummer zal opgenomen worden in de maandelijkse
nieuwsbrief.
Bram bedankt alle leden tot zover voor hun komst en inbreng en sluit
hiermee het officiële gedeelte van de Algemene ledenvergadering 2019.
Korte pauze
PRESENTATIE EN GESPREK OVER ZORGWONINGEN

Bram Boehlé laat de leden aan de hand van een presentatie zien wat we tot nu toe gedaan
hebben. Dat is vooral veel overleggen geweest met mensen, die hier verstand van hebben
en met diverse instanties. Maar hij heeft ook tekeningen en impressies voor de te bouwen
woningen laten zien.
Met de gemeente zijn we in overleg om als een soort pilot het zorgwoningen-project van de
grond te trekken.
Voor de leden was het een gelegenheid om zich over enkele vraagpunten uit te spreken. Per
tafel gingen de leden met elkaar in gesprek over het concept zorgwoningen. Na ongeveer
een kwartier werden de bevindingen per tafel opgehaald.
Het resultaat is inmiddels uitgewerkt en is als volgt:
De vragen:
1. Denk u dat er voldoende animo is om 14 woningen te vullen?
2. Op welke locatie zou dat dan moeten zijn?
3. Besteden we de exploitatie uit of doet Bakhuizen dit zelf?

De antwoorden zijn na :
Op vraag 1: men denkt unaniem dat er voldoende vraag is
Op vraag 2: 22 personen geven de voorkeur aan Odulphusstraat en 8 personen aan de
Langebaan.
Op vraag 3: 25 personen geven de voorkeur aan eigen beheer.
De volgende belangrijke actie is een haalbaarheidsonderzoek, markttechnisch en financieel.
Een degelijk onderzoek kost een hoop geld, waarvoor we subsidie gaan aanvragen. Het zal
zich richten op beide locaties. De uitkomsten zijn belangrijk voor de uiteindelijke invulling
van locatie en de te bouwen woningen.

