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Van de voorzitter 

 

In de ledenvergadering van 26 november 

2019 werd afscheid genomen van Riet 

Bons-Storm als bestuurslid, na twee 

termijnen, waarvan ook een jaar als 

interim-voorzitter. Riet was vanaf het 

begin, dus nog voor de start van ZcL, 

betrokken en ZcL heeft veel aan haar te 

danken. Het bestuur is nog op zoek naar 

een opvolger.  Riet blijft beschikbaar als 

vrijwilliger in de Open Inloop, Samen eten 

en koken en Platform Levensvragen. 

Onze secretaris, Hanneke Kamps, heeft 

aangegeven in het voorjaar te willen 

stoppen. Voor deze vacature zijn inmiddels 

verschillende mensen gepolst, maar helaas 

hebben we nog niet ‘beet’. Kent u iemand 

die u geschikt acht of bent u dat wellicht 

zelf, tip ons dan! 

Na de zomer is gestart met een 

telefooncirkel. Het is de bedoeling dat de 

cirkel wordt uitgebreid als er behoefte is.  

Op dinsdag 4 februari starten we met een 

wekelijkse koffieochtend, op 

dinsdagochtend in Ons Dorpshuis. 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar 

meer over. 

De volgende ledenvergadering is op 

dinsdag 31 maart a.s.  

 

Omzetting en statutenwijziging 

 

Belangrijk agendapunt voor de 

ledenvergadering op dinsdag 31 maart a.s. 

is het bestuursvoorstel tot omzetting van 

de rechtsvorm, namelijk van coöperatie 

(=coöperatieve vereniging) naar een 

gewone vereniging. Als dit voorstel wordt 

aangenomen, brengt dit een 

statutenwijziging met zich mee, waarover 

de leden ook beslissen.  

De naam Zorgcoöperatie Loppersum blijft 

gehandhaafd. Voor rechtsgeldige 

besluitvorming over de beide voorstellen 

(omzetting resp. statutenwijziging) is een 

opkomst van twee derde van het aantal 

leden vereist. Ook moet 90% resp. twee 

derde deel van de geldig uitgebrachte 

stemmen voor aanneming van de 

voorstellen hebben gestemd. 

Als op 31 maart het vereiste aantal leden 

niet aanwezig is, wordt op 21 april een 

tweede vergadering belegd. Daarvoor 

geldt dat 90% van de aanwezige leden 

voor het voorstel omzetting moet 

stemmen, respectievelijk twee derde van 

de aanwezige leden voor de 

statutenwijziging. 

Waarom deze voorstellen? Dat is omdat 

een coöperatie belasting moet betalen 

over de jaarlijkse exploitatieoverschotten. 

De rechtsvorm coöperatie (officieel: 

coöperatieve vereniging) leidt vanuit de 

belastingdienst namelijk automatisch tot 

de veronderstelling dat er bedrijfsmatige 

activiteiten plaatsvinden en dat er dus 

over het jaarlijkse exploitatiesaldo 

vennootschapsbelasting moet worden 

betaald. Het bestuur wil met de 

voorstellen tot omzetting en 

statutenwijziging een einde maken aan het 

weglekken van geld. 

De overwegingen waarmee de 

initiatiefnemers  in 2013 rekening hebben 

gehouden bij hun keuze voor de 

rechtsvorm coöperatieve vereniging, zijn 

door de tijd ingehaald. Zo is inmiddels wel 

duidelijk dat ZcL geen professionele zorg 

zal gaan aanbieden of 

hulpmiddelenverhuur zal gaan verzorgen. 
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Verder verandert er niets in onze 

uitgangspunten: inspraak en zeggenschap 

van de leden en onderlinge solidariteit. 

Ook in een vereniging blijft recht overeind 

staan dat leden elkaar vinden omdat zij 

samen een doel willen bereiken of hier 

sympathiek tegenover staan. 

 

Verslag ledenvergadering  

26 november 2019 

 

Deze vergadering werd bezocht door 

ongeveer 40 leden. Er werd afscheid 

genomen van Riet Bons-Storm als 

bestuurslid van ZcL. Riet heeft vanaf de 

oprichting deel uitgemaakt van het 

bestuur en ZcL is haar veel dank 

verschuldigd. 

 

Jaarplan 2020 

ZcL zal in 2020 aandacht besteden aan de 

volgende zaken. 

 Aanschaf DUO fiets 

 Uitbreiding telefooncirkel 

 Organiseren 

koffieochtenden 

 Bezoek Groninger Museum 

 Elektrisch deelvervoer 

 Andere rechtsvorm 

 

Begroting 2020 

Onderdeel van de begroting is het voorstel 

om de contributie voor personen die met 

meer leden op hetzelfde adres wonen aan 

te passen. Huisgenoten kunnen vanaf 

2020 voor € 9,00 per jaar lid worden van 

ZcL. De begroting werd met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

Vrijwilligers 

Diverse vrijwilligers hielden een inleiding 

over hun activiteiten, zoals Samen eten en 

Koken, de Open Inloop en de Onderlinge 

hulp. In het tweede gedeelte van de 

vergadering probeerden de aanwezigen 

ideeën te bedenken om nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken. Waaronder: 

 Maak een lijst met diensten 

waaraan de meeste behoefte is. 

 Leg de nadruk op de mogelijkheid 

om ook ad hoc eenmalig iets te 

doen. 

 Doe niet altijd een beroep op 

dezelfde mensen 

 Zorg ervoor dat leden die een 

beroep willen doen op een 

vrijwilliger dit vooral tijdig 

aangeven. 

 

De uitgebreide notulen zullen worden 

verspreid bij de uitnodiging voor de 

Voorjaarsvergadering. 

 

Overzicht ledenbestand 

 

Het ledenbestand van ZcL kende over 

2019 het volgende verloop. 

Stand 1 januari 2019   655 

Bij: Nieuwe leden               20 

Af: Wegens verhuizing         23 

     Overlijden  11 

     Overige redenen   3 

              -37 

Stand 31 december 2019  638 

 

Van deze 638 leden betalen 219 leden zelf 

de contributie. 419 leden hebben een 

machtiging voor automatische incasso 

afgegeven. Graag willen wij dit aantal van 

219 verder terugbrengen, want verwerking 

van een handmatige ontvangst kost ZCL 

€1,00 per boeking. Formulieren zijn 

verkrijgbaar bij Henk Meruma. U mag ook 

de secretaris mailen of bellen.  
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Open Inloop 

 

Iedere donderdagmiddag organiseert ZcL 

in samenwerking met Biblionet een ‘Open 

Inloop’. 

Ook afgelopen jaar kwamen ongeveer 15 

mensen per keer in de bieb gezellig rond 

de tafel zitten. Genietend van een kopje 

thee of koffie wordt er woord- of 

cijferrummikub gespeeld, er wordt breeduit 

verteld over van alles en nog wat en de 

nieuwste nieuwtjes worden uitgewisseld. 

Aan het eind van iedere maand (behalve 

in de zomermaanden) wordt iemand 

uitgenodigd om een lezing te houden. We 

mogen ons dan steevast verheugen op 

zo’n 30 mensen, met een enkele 

uitschieter naar meer. 

In 2019 kwamen achtereenvolgens de 

volgende ‘vertellers’ de bieb binnen 

wandelen: Renske Bos-Nanninga (over 

haar eigen jeugd), Hanneke Kamps 

(kledingbank Maxima), een duo leerde ons 

hoe veiliger gebruik te maken van de fiets 

(later hebben ze een fietsclinic 

georganiseerd op het Marktplein), Fré 

Schreiber (paasgebruiken en later nog een 

keer over Van Suntermeerten tot Maria 

LIchtmis), Stoffer Reiffers (over het 

gebruik, of juist liever niet, van suiker), 

Riet Bons-Storm (over de islam) en 

Angela Rijnen en Piet Glas (over het 

biologische boeren op de Eikemaheert).  

Harry Poelman schreef het volgende naar 

aanleiding van de lezing van Riet: ‘Wat 

weten wij van de islam, behalve het vele 

gewelddadige dat de laatste jaren tot ons 

is gekomen? Met geweld heeft dit in feite 

vredelievende geloof niets te maken. 

Mohammed (geboren in Mekka in 570 na 

Chr.) wordt beschouwd als profeet en 

boodschapper van God. Wat voor 

christenen de Bijbel is, is voor moslims de 

Koran: het heilige boek. Omdat 

Mohammed geen zoon als opvolger kent, 

ontstaat na zijn dood verdeeldheid. Die 

verdeeldheid leidt tot vele stromingen, 

waaronder sjiisme, soennisme en 

soefisme. Het is maar hoe je ertegenaan 

kijkt, relativeert Riet. De islam kent 5 

zuilen: de getuigenis, 5 maal daags 

verplicht gebed, het geven van 

aalmoezen, vasten tijdens ramadan en 

een bedevaart naar Mekka. Ons beeld 

over de islam is de laatste tijd zeer 

negatief beïnvloed. Dit leidt uiteraard niet 

tot begrip, integendeel. Riet geeft aan dat 

de islam niet fundamentalistisch is. 

Immers, ook het christendom kent 

gewelddadigheden. 

Boeiend vertellend weet Riet onze kennis 

aardig aan te vullen. Vanmiddag is er 

geen steen ‘Rummi’ gelegd, maar onze 

geesten zijn wel verruimd’. 

Op tweede kerstdag hebben we de 

bibliotheek opengesteld om eventuele 

eenzaamheid te verdrijven. Om een 

feestelijk versierde tafel zaten 7 mensen, 

die genoten van verhalen, koffie/thee en 

kerstchocolaatjes.  

Aan het eind van dit jaar heeft Riet 

afscheid genomen van de ‘werkgroep 

Open Inloop’. We hebben haar bedankt 

voor alles wat ze voor de werkgroep heeft 

gedaan. Riet gaat nu verder als ‘vaste’ 

gastvrouw en Lieve Schram komt de 

trouwe groep gastvrouwen en -heren ook 

versterken. 

Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie 

inzet in 2019. Alle (trouwe) gasten: we 

verheugen ons op jullie aanwezigheid in 

2020. 

Onderlinge aandacht 

 

In de afgelopen maanden is een aantal 

actieve vrijwilligers vertrokken, Marja en 

Jan Dales en Marjan Siepelinga zijn 
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verhuisd. Rita de Jong, familie De Vries, 

dhr. Wieringa,  dhr. Schenkel hebben 

aangegeven te willen stoppen. Gelukkig 

konden wij de opengevallen plekken weer 

invullen. Jan, Marja, Marjan, Rita, de 

heren Wieringa en Schenkel en familie De 

Vries: heel hartelijk dank voor jullie inzet! 

Familie Oosterhuis heeft besloten te 

stoppen met het groepsfietsen op de 

donderdagmiddag, omdat er vaak te 

weinig animo was. Fijn dat jullie bereid 

waren om het uit te proberen! 

Elektrische duofiets 

Het bestuur heeft met de instemming van 

de leden besloten om een elektrische 

duofiets aan te schaffen. Harrie Poelman 

en John Wieringa zijn bezig met het 

inventariseren van de mogelijkheden. 

Wij hopen dat deze veel gebruikt gaat 

worden!! 

Elektrische deelauto’s 

Het project elektrische deelauto’s is 

gestart als initiatief van LOPEC (Lopster 

Energie Coöperatie) en, omdat er veel 

geld nodig is, overgenomen door de 

gemeente. 

Op dit moment spitst de discussie zich toe 

op de wijze waarop de auto’s zullen 

worden aangeschaft.  

Wordt het een leaseconstructie , eigendom 

van een op te richten stichting of andere 

rechtspersoon of een combinatie? 

De laadpalendiscussie is in de 

besluitvormende fase, en het plaatsen van 

laadpalen en pleinen lijkt ook te kunnen 

worden afgerond. 

Het gaat nu vooral over: de verwerving 

van de voertuigen, de 

verzekeringsmogelijkheden en de keuze 

van de app. Deze app moet kunnen 

worden gebruikt om de auto te openen, 

energie te laden, brandstof aan de pomp 

te kunnen afrekenen en om hulp bij pech 

te kunnen inschakelen. 

Het is nog niet zover dat er al gesproken 

kan worden van uitzicht op 

ingebruikname, maar er wordt hard  

gewerkt door een grote groep mensen uit 

alle  dorpen van de gemeente Loppersum. 

Volière bij Wiemersheerd 

De volière bij Wiemersheerd is klaar. Deze 

klus is gedaan door Piet Meerman. Nu nog 

wachten op droog weer voor het 

benodigde verfwerk en de vogeltjes 

kunnen weer uitvliegen. 

Stichting Mijn Keuze 

Jaap Nauta heeft een eervolle vermelding 

van de Waarderingscommissie van de 

gemeente Loppersum gekregen voor het 

ontwikkelen van een app tegen 

eenzaamheid voor jong en oud. 

Gefeliciteerd, Jaap! Immers het 

verminderen van eenzaamheid staat bij 

ons hoog in het vaandel . 

Samen eten en koken 

Uitbreiding tweede groep? 

In 2020 organiseert ZcL voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar ‘Samen eten en 

koken’. Dit onderdeel is bedoeld voor 

mensen die behoefte hebben aan de 

gezelligheid van het samen eten. De 

maaltijden worden geserveerd in de 

recreatiezaal van Assieshof en vinden dit 

jaar plaats op dinsdag 21 januari 

(maaltijdsoepen), dinsdag 17 maart 

(witlof-ham-schotel), woensdag 20 mei 

(poffert), dinsdag 21 juli (maaltijdsalades), 
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woensdag 16 september (lasagne) en 

donderdag 26 november (stamppot).  

De huidige groep zit vol en er is een 

wachtlijst. We willen graag inventariseren 

of er een tweede groep kan worden 

geformeerd. Daarom roepen we leden van 

ZcL, die graag mee willen eten, op zich te 

melden. Bij voldoende deelname kunnen 

we dan beslissen of een tweede groep 

mogelijk is.  

Graag opgave bij Hanneke Kamps via 

info@zorgcooploppersum.nl of 06 

20082173.  

Telefooncirkel 

In 2019 hebben wij een Telefooncirkel in 

het leven geroepen. Personen die alleen 

wonen en zich kwetsbaar voelen, worden 

iedere ochtend op een vaste tijd en via 

een vaste volgorde gebeld. Deze 

telefooncirkel werkt uitstekend! Als er 

meer behoefte is, willen we deze cirkel 

uitbreiden. Dus als u deelname in de cirkel 

prettig zou vinden, neemt dan contact op 

met Hanneke Kamps via 

info@zorgcooploppersum.nl of 06 

20082173. 

Koffieochtend 

Al enige tijd heeft ZcL de wens een 

koffieochtend in het dorp te organiseren. 

Op dinsdagmorgen 4 februari zal daarmee 

worden gestart in ‘Ons Dorpshuis’ aan de 

Wirdumerweg. 

Het is bedoeling dat we er een gezellige 

morgen van maken. Spelletjes, zoals 

tijdens de ‘Open Inloop’, zullen niet op 

tafel komen te liggen. We praten met 

elkaar en drinken koffie of thee met iets 

erbij. De kosten bedragen €1,50 per 

persoon. Daarvoor krijgt u twee kopjes 

koffie/thee met koek/cake. 

Tijdstip: elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 

uur, vanaf dinsdag 4 februari 2020.  Voor 

vervoer kunt u de hulplijn bellen. 

Vacatures telefoondienst 

Zoals u weet wordt de hulptelefoon 

dagelijks tussen 10 uur en 12 uur door 

een vrijwilliger bemenst. Momenteel 

hebben wij vacatures voor de donderdag- 

en vrijdagochtend. Wie wil twee uurtjes 

per week deze telefoon aannemen en de 

hulpvraag verder leiden? Er wordt gewerkt 

met een mobiel toestel, zodat u niet aan 

één plaats bent gebonden. Aanmelden via 

info@zorgcooploppersum.nl of 06 

20082173.  

Regels klussendienst 

Velen doen een beroep op de ZcL 

klussendienst. Maar hiervoor geldt wel een 

aantal regels: 

 ZcL biedt geen structurele hulp. 

 ZcL zet geen vrijwilligers in voor 

zware en/of langdurige klussen. 

 ZcL biedt geen hulp als er gebruik 

kan worden gemaakt van andere 

(overheids)voorzieningen. 

 ZcL zet geen vrijwilligers in als de 

hulp concurreert met het aanbod 

van bestaande bedrijven. 

Vraag en aanbod 

In deze Nieuwsbrief, aan het begin van 

het nieuwe jaar, enkele ‘droge’ cijfers over 

2019. 

Hoe vaak worden vrijwilligers van ZcL nu 

ingezet om leden te helpen bij hun vragen 

met betrekking tot praktische hulp? 

Hoeveel leden vragen hulp? 

In totaal zijn er 152 vragen bij de 

telefonisten binnengekomen, waarvan 100 

om praktische hulp (meestal een 
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vervoersvraag, 74 keer en verder vragen 

om klein tuinonderhoud, timmerklusjes en 

boodschappen doen. Voor technische 

zaken (elektra, televisie of computer) zijn 

er 36 vragen binnengekomen en opgelost. 

Er zijn 3 administratieve vragen gesteld. 

Eén concrete vraag om hulp hebben we 

moeten afwijzen. 

In totaal vroegen 60 leden om hulp, van 

wie één 18 keer en de overige leden 

tussen de 1 en 8 keer. 

Negen groepscoördinatoren zijn afgelopen 

jaar op zoek gegaan naar vrijwilligers om 

een vraag op te lossen. Van twee van hen 

hebben we afscheid moeten nemen. Ze 

zijn intussen vervangen door nieuwe. 

Eén groepscoördinator heeft 36 vragen 

behandeld en één 35 vragen. De anderen 

tussen de 1 en 24 vragen. 

49 vrijwilligers hebben de hulpvragen van 

onze leden opgelost. Drie vrijwilligers 

tussen de 10 en 15 vragen en de anderen 

tussen 1 en 9 vragen. 

Soms komt het voor dat hulpvrager en 

hulpverlener een goede band opbouwen, 

waardoor een vraag niet meer bij een 

groepscoördinator binnenkomt. Het 

bestuur van de coöperatie juicht dit soort 

initiatieven van harte toe. Ons doel is 

immers het ‘met welbevinden kunnen 

blijven wonen in Loppersum’.   

Alle vrijwilligers die zich in 2019 met hart 

en ziel hebben ingezet voor dat 

welbevinden: HARTELIJK DANK! 

 

 

 


