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Beste leden,

Op de hoogte blijven is belangrijk. Vandaar 
deze tweede nieuwsbrief. Tijdens de zeer goed
bezochte ledenvergadering op 4 februari, waar
76 leden aanwezig waren, is een aantal zaken 
besproken en afgesproken. In deze brief een 
korte weergave. Daarnaast zijn er 
ontwikkelingen, die we ook graag aan u 
doorgeven.

Ledenvergadering op 4 februari 2014 
(kort verslag)

Contact
Berichten en nieuwsbrieven worden zo veel 
mogelijk via de mail naar de leden gestuurd. 
Leden die op hetzelfde adres wonen, krijgen 
de berichtgeving in één envelop.

Beleidsplan
Het concept Beleidsplan wordt onveranderd 
goedgekeurd en is in bezit van ieder lid.
Het streven is om eind 2014 een ledental van 
145 te hebben, maar nu, 15 februari, is dat 
aantal al gehaald. Het bestuur heeft het 
streefgetal bijgesteld tot 175.

Communicatie
De communicatie onderling en naar buiten is 
belangrijk. Nieuwsbrieven, folders, de website 
en stukken in de kranten zijn goede middelen. 
Een aantal leden zal worden gevraagd om 
hieraan mee te werken.

Financiën
Het aangegeven tekort op de begroting van 
2014 wordt voor een groot deel veroorzaakt 
door de eenmalige kosten voor het opzetten 
van een professionele website. Bij De 
Eenkema Stichting is een aanvraag ingediend 
en hopelijk wordt die gehonoreerd.
De contributie is vastgesteld op € 18 per 
persoon per jaar. Partners kunnen beiden hulp 
nodig hebben en ten opzichte van 
alleenstaanden is het ook correcter. Als niet-
leden zich melden voor hulp, dienen ze direct 
lid te worden. Zo blijft er niemand in de kou 
staan.

De gemeente heeft een verzekering afgesloten
voor alle vrijwilligers.

De kascommissie 2013, bestaande uit de 
heren Henk Meruma en Koos Nanninga, heeft 
de financiën in orde bevonden en er wordt 
decharge verleend. Henk Meruma zegt toe de 
penningmeester ondersteuning te willen 
geven. De kascommissie voor 2014 bestaat uit
Koos Nanninga en Kees Moesker.

Na een korte pauze geeft Martie Cusiel uitleg 
over de opzet van Vraag en Aanbod.

Coördinatie van vraag en aanbod 
Een van de belangrijkste pijlers van 
Zorgcoöperatie Loppersum is de hulp aan 
elkaar en de zorg voor elkaar. Aan onze leden 
hebben we gevraagd welke hulp ze nodig 
hebben of in de toekomst nodig denken te 
hebben, en welke hulp ze te bieden hebben. 
Dat leverde een grote verscheidenheid aan 
vraag en aanbod op.

Vraag
Bij vraag gaat het bijvoorbeeld om: 
boodschappen doen, medicijnen halen, klein 
onderhoud aan de tuin, sneeuwruimen, 
formulieren invullen, bezoek van mensen, 
bezoek en vervoer naar het ziekenhuis, samen
eten, muziek maken en fietsen, bij slecht weer 
vervoer naar het station, oppas voor de 
kinderen, dakgoten schoonmaken, 
afvalcontainer bij de weg zetten, elektrische en
timmerklusjes, computerhulp, apparaten 
instellen, zware voorwerpen verplaatsen.

Aanbod
Voor al de hiervoor genoemde vraag is er 
aanbod onder onze leden. Maar er is meer 
aanbod, namelijk: voorlezen, toeren in de 
omgeving, bibliotheekbezoek, wandelen, 
theaterbezoek, organiseren van 
groepsgesprekken voor mensen die het 
moeilijk hebben of die eenzaam zijn, 
ondersteuning bij verliesverwerking, eten 
brengen, respijtzorg (dat is het tijdelijk 
overnemen van de zorg om een mantelzorger 
vrijaf te geven), huishoudelijk 
schoonmaakwerk, met auto en aanhanger 
spullen vervoeren, organiseren van 
fietstochtjes, hulp bij moeilijke en/of officiële 
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brieven, bij verzekeringen of bij het aanvragen 
van subsidies, kopieerwerk, teksten schrijven.

Afstemming van vraag en aanbod
Vraag en aanbod wordt bij elkaar gebracht via 
de telefoon: iemand belt de zorgcoöperatie met
een hulpvraag en krijgt hulp uit het aanbod.
Ook gaat de coöperatie soms actief op zoek 
naar een lid die een hulpvraag structureel 
oplost (bijvoorbeeld elke week de container 
buiten zetten).
Verder worden er plannen gemaakt voor de 
invulling van de vraag om bezoek, om 
voorgelezen te worden of om een wandeling of
fietstochtje te maken.

De praktijk
 Voor hulpvragen komt er een apart 

telefoonnummer (nog niet bekend).
 De telefoonlijn is open op werkdagen, 

’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur.
 Uit elke groep mensen met hetzelfde 

aanbod (bijvoorbeeld de 
computerhulpploeg, de klussenploeg of 
de samen-koken-voor-een-groepje-
mensenploeg) wordt één coördinator 
gezocht. Die persoon wordt benaderd bij 
een hulpvraag en die zoekt verder in zijn 
eigen ploeg naar de geschikte hulp.

 Onkosten zijn voor rekening van de 
vrager.

Bestuursverkiezing
Er zijn geen namen van kandidaten ingediend 
en de voorgestelde leden van het voorlopig 
bestuur worden onder applaus benoemd.
Naderhand zijn tijdens de bestuursvergadering
de taken officieel verdeeld:

Joop Belderok    : voorzitter
Koos Klungel    : secretaris
Fre Wassenaar    : penn.meester
Martie Cusiel    : coördinator 
Heike Noordhof    : lid
Riet Bons-Storm   : lid

Tijdens het tweede deel van de avond zou 
worden gesproken over Wonen. Vanwege de 
belangrijkheid ervan is afgesproken om binnen
twee maanden een avond te organiseren over 
dit onderwerp. Er wordt een korte toelichting 
gegeven op dit onderwerp. 
Bij de uitnodiging voor de gespreksavond zal 
de toelichting worden gevoegd.
De datum en de plaats zijn inmiddels bekend:

Gespreksavond over Wonen
Woensdag 26 maart in Wiemersheerd
Aanvang 19.30 uur

In de uitnodiging zal ook worden aangegeven 
dat u, als u ’s avonds niet meer onderweg wilt 
zijn, gehaald en gebracht kunt worden.

De Dialoogtafel
De provincie Groningen heeft een Dialoogtafel 
ingesteld, waar gesproken gaat worden over 
de besteding van het geld dat beschikbaar is 
voor het herstel van schade en voor de 
leefbaarheid in ons woongebied.
Inmiddels is een brief vanuit de Zorgcoöperatie
naar de burgemeester van Loppersum 
gestuurd met het verzoek om mee te kunnen 
praten aan de Dialoogtafel. Het gaat om het 
herstel van woningen, het levensloopbestendig
maken van woningen, dus om zo lang mogelijk
in je huis te kunnen blijven en over de 
nieuwbouw van kleinschalige groepswoningen.
Precies de zaken waar de Zorgcoöperatie zich 
ook voor wil inzetten. De burgemeester heeft 
ons laten weten dat het verzoek is 
doorgestuurd naar de secretaris van de 
Dialoogtafel en hoopt dat we een goede 
bijdrage kunnen leveren.

En de website wordt gedemonstreerd. Hij is 
opgezet door Joop Siepel, geassisteerd door 
Fre Wassenaar. 
Het was een avond waar veel positieve 
energie aanwezig was door de grote opkomst 
van leden, die hun bijdrage willen leveren aan 
Zorgcoöperatie Loppersum.

En verder nog
 Het overleg met Buurtzorg en 

Thuiszorgorganisaties is gaande om te 
kijken waar we elkaar kunnen aanvullen 
en helpen.

 De gesprekken met Zonnehuisgroep 
Noord over de toekomst van 
Wiemersheerd hebben een vervolg 
gekregen.

 We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen en hebt u vragen, 
suggesties of commentaar, dan kunt u 
altijd bellen.

 Leden worden uitgenodigd om mensen 
die lid willen worden door te geven. 

 Binnenkort krijgt u de informatie voor 
Vraag en Aanbod op een kaart met het 
telefoonnummer van de coördinator.

Met een hartelijke groet van het bestuur.


