
NOTULEN van de Algemene Ledenvergaring SAMENREDZAAMHEID, gehouden op 
maandag 13 februari 2017 in zaal “t Centrum te Dreumel. 
 
Aanwezig: 46 leden 
 

1) OPENING 
 

De voorzitter, Jacobijn Olthoff, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom  
 

2) Verslag  Algemene ledenvergadering 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3) Mededelingen 
 

De heer H. Verbruggen heeft   een opmerking voor wat betreft de coördinatoren. Deze zijn volgens 
de statuten lid van het Bestuur. 
 
Duofiets. 
Voor wat betreft de duofiets zegt de heer H. Verbruggen, dat deze in eerste instantie bestemd is voor 
leden en inwoners van Dreumel. Het komt voor dat deze fiets ook gebruikt wordt buiten Dreumel. Er 
volgt een korte discussie met een mededeling, dat bijvoorbeeld inwoners van Dreumel, die nu in 
Wamel in het verzorgingstehuis wonen, hier ook gebruik van mogen maken. Er volgt een stemming 
en de meerderheid is voor een breder gebruik. 
 
Belcirkel. 
Er is geprobeerd een belcirkel op te zetten. Hiervoor is echter nog geen animo. E.e.a. ligt klaar. 
 
Samenwerking met de Zonnebloem. 
De Seniorenbonden en Samenredzaamheid werken samen en met de Zonnebloem is contact 
geweest, maar het is moeilijk, omdat de Zonnebloem voor heel Maas & Waal werkt. 
 
Dorpsplatform Dreumel. 
Is een feit. 
 
Leden. 
Samenredzaamheid heeft op dit moment 262 leden. 
 

4) Financieel Verslag 
 
De penningmeester, de heer Jacques Knoups (aftredend) geeft tekst en uitleg inzake het financieel 
verslag 2016.  De subsidies zijn aanmerkelijk minder vanwege het feit, dat wij van de Ohra voorheen 
een grote subsidie hebben ontvangen. De schenkingen zijn ingezet voor het opzetten van de website.  
Bestuur- en organisatiekosten enz. worden doorgenomen. 
 
Er zijn verder geen vragen meer aan de Penningmeester. 
 

5) Verslag Kascommissie 
 

De beide leden, te weten Mevr. A. Lagarde en de heer H. Reuser , zijn niet aanwezig, doch hebben 
het Bestuur decharge verleend. 
 



6) Aktiviteiten 
 

Groep ontmoetingsplek. 
Deze groep heeft 26 vaste leden, waaronder 1 heer. Ze breien, kaarten, drinken gezellig koffie, 
schilderen, maken kerststukjes enz. enz. 
Extra activiteit: het treintje van Theo en de Kerstmarkt. 
 
Groep gezelschap. 
 Als coördinator heeft mevr. Gerda Kalshoven dit jaar maar liefst 79 huisbezoeken gedaan en heeft zij 
regelmatig contact met de diverse instanties. 
 
Groep klussen. 
Deze groep heeft 23 klussen geklaard. 
 
Groep vervoer. 
Er is 40x gebruikgemaakt van de duofiets. 44x eenmalig autovervoer binnen- en buiten de gemeente. 
Wekelijks terugkerend vervoer 120x 
 
Extra 2016. 

• Rondje Dreumel. 

• Treintje van Theo. 

• Kruidvat actie / gratis winkelen. 

• Na de Kerstmarkt zijn er attenties rondgebracht. 
 
Vertrouwenspersoon. 
Bij de vertrouwenspersoon zijn er geen klachten binnengekomen. 
 
De Voorzitter vraagt of er nog vragen of op- of aanmerkingen zijn.  
De voorzitter van de KBO, de heer F. Strik, komt even terug op de eenzaamheid van ouderen. 
Het verzoek is e.e.a. te willen bundelen voor VRAAGWIJZER/OVERHEID. 
 
De voorzitter gaat verder met de mededeling, dat zij wel weet, dat Gerda liever op de achtergrond 
blijft, maar zij haar toch een bloemetje wil overhandigen voor de vele uren die zij erin heeft gestopt. 
Alleen al de 79 huisbezoeken! 
 

7) Mededelingen 
 
De voorzitter gaat verder met de mededeling, dat er wat veranderingen gaan komen in de dagelijks 
bestuur (DB). 
Aftredend penningmeester: de heer Jacques Knoups 
Aantredend penningmeester: de heer Herman van de Kolk 
Aantredend alg.bestuurslid    : mevr. Rikie van Deursen 
 
De voorzitter vraagt of er tegenkandidaten zijn. Aangezien deze er niet zijn gaan de leden, d.m.v. 
handopsteking, akkoord met de nieuwe bestuursleden. 
 
 
  



8) Plannen voor 2017 
 
We blijven voor een groot deel hetzelfde doen als in 2016, maar op 22-02-2017 is er een  bijzondere 
activiteit te weten: 
Kinderen koken voor Samenredzaamheid.  De kinderen van de basisschool gaan koken. Er wordt een 
kleine eigen bijdrage gevraagd van vijf euro. Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar. 
 
Samenredzaamheid is op zoek naar een eigen onderkomen, waar de activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Heeft iemand een idee, geef dit aan ons door. Het mag bijv. een plaats zijn in 
combinatie met andere gebruikers. 
Er wordt gevraagd wat het budget is voor een eigen ruimte. De huur dient laag te zijn of gesponsord 
te worden. Voor de inrichting is er nog wel een mogelijkheid om subsidie te krijgen. 
 
Voor wat betreft de samenwerking met het Dorpsplatform Dreumel en andere zorginitiatieven in 
West Maas&Waal is het zo, dat er dikwijls dezelfde punten naar voren komen. 
 
Verder meldt de voorzitter, dat Samenredzaamheid op zoek is naar nieuwe vrijwilligers; graag ook 
jongere mensen. 
 

9) Begroting 2017 
 
De voorzitter geeft het woord aan de aftredende penningmeester. Hij geeft uitleg over de begroting 
voor wat betreft de contributie. 
Aangezien de Gemeente nog niet heeft gereageerd, heeft de penningmeester een schatting gemaakt 
voor de subsidie. 
Vervolgens wordt er gekeken naar de laten en baten. Batig saldo 303,00 euro. 
 
Voorstel contributie: 
1,00 euro per persoon/ per maand met een maximum van 24,00 euro; is gelijk aan 2016. 
Het voorstel wordt aangenomen. 
 
Er dient volgend jaar een nieuwe kascommissie te komen, aangezien de heer H. Reuser wenst af te 
treden. De heer B. Heesakker stelt zich beschikbaar. 
 

10) Vragen/mededelingen 
  
De voorzitter vraagt of er nog vragen c.q. mededelingen zijn. 
De heer F. Strik heeft nog een mededeling namelijk uit Alphen heeft hij de vraag gekregen of er 
samen een themamiddag georganiseerd kan worden. 
 
De Gemeente is op vier plekken een infomiddag aan het opzetten. Op 22 maart 2017 is er in d’n 
Hoender zo’n middag met o.a. de brandweer, politie, woonstichting, zorg, veiligheid enz. 
 
Verder wordt er medegedeeld, dat de informatie over de activiteiten niet iedereen bereikt. Niet alle 
mensen zijn geabonneerd op het “Dreumels Blaadje”. Hoe bereiken wij deze mensen? Voorstel: b.v. 
iedere twee maanden een A4-tje in de bus doen.  10 vrijwilligers steken hun hand op, dat ze hier wel 
mee willen helpen. 
 
De heer F. Strik vraagt of het mogelijk is de duofiets te huren. 
In principe niet, er is besloten dat de duofiets alleen door de vaste “chauffeurs”worden bestuurd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 


