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Uitnodiging voor de 1e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang
Plaats

: maandag: 27 maart 2017
: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur)
: De Roskam, Plein 25, 3991 DL Houten, tel. nr. 030-6371254

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee.
Bij binnenkomst liggen voor u klaar:
•
•
•
•
•

het verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van 2 november 2016
het financiële overzicht 2016
het financiële overzicht reiscommissie 2016
het jaarverslag van de secretaris
het huishoudelijk reglement.

Deze formulieren kunt u ook opvragen bij de secretaris, tel. nr. 030-6372035.
AGENDA:
01. Opening
02. Mededelingen
03. Verslag 2e Algemene Ledenvergadering 2 november 2016
04. Financieel verslag 2016
Toelichting op de cijfers van de financiële overzichten 2015 met de begroting voor 2016.
05. Verslag kascommissie, bestaande uit de heren P. Stolk en A.G.C. van der Knaap.
Benoeming nieuw lid kascommissie.
06. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter Johan de Kruijf en lid Cees Stal. Beiden
stellen zich herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen uiterlijk tot 1 week voor de vergadering aangemeld worden.
07. Goedkeuring huishoudelijk reglement na aanpassing van art. 4 lid 2.
08. Jaarverslag 2016 Samenwerkende Bonden Ouderen Houten (SBOH). Dit verslag
bestaat uit 8 pagina’s en kunt u opvragen bij de secretaris, tel. nr. 030-6372035
09. Rondvraag.
10. Presentatie: Fietsveiligheid voor senioren door de heer Frans Lueb.
De heer Lueb zal voor de pauze een presentatie geven over de
verkeersveiligheidsaspecten die van belang zijn bij het ouder worden.
11. PAUZE met een drankje. (Gezien de volle agenda en de hierna volgende presentatie is
er tijdens deze vergadering geen verloting)
12. Vervolg presentatie:
Aansluitend zal de heer Lueb ingaan op de veranderingen in het verkeer toegespitst op
de oudere fietser. Hierna gevolgd door een beetje quizmatig vraag- en antwoordspel
waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen en/of opmerkingen.
13. Sluiting.
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H. Missen
Ook dit jaar zullen er weer H. Missen gelezen worden voor de leden en overleden leden van
onze afdeling.
In Schalkwijk op zondag 11 juni.
In Houten op zondag 2 juli.
Ook in Bunnik, Odijk en Werkhoven zal er in het 2e halfjaar een H. Mis gelezen worden.
Belangrijke data
1e Dagtocht dinsdag 18 april en vrijdag 21 april
5-Daagse reis dinsdag 13 juni t/m zaterdag 17 juni
2e Dagtocht vrijdag 15 september
2e Algemene Ledenvergadering maandag 30 oktober
Decemberbijeenkomst maandag 11 december in restaurant De Engel
De Adviesraad Sociaal Domein zoekt versterking.
Met de komst van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en
de Participatiewet is een nieuwe opzet voor cliënt- en burgerbetrokkenheid, die de gemeente
adviseert op dit domein, ontstaan. Daarvoor is de stichting Adviesraad Sociaal Domein
opgericht. (hierna te noemen ASD)
Inwoners van Houten vinden betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar in de eigen
buurt belangrijk. Ze zijn graag betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid
binnen het Sociaal Domein. Ze hebben een brede blik op de samenleving en zijn
ervaringsdeskundig met kwetsbare groepen.
De ASD bestaat uit vier onafhankelijke leden (waaronder de voorzitter, de penningmeester
en 2 vacatures) en uit 4 werkgroepen, genaamd Satellieten te weten Satelliet Werk &
Inkomen, Satelliet WMO, Satelliet Jeugdzorg en Satelliet Mantelzorg. Deze 4 satellieten
bedekken het werkveld van de wetten uit het Sociaal Domein.
Afgelopen jaar heeft de ASD o.a. geadviseerd op terrein van huishoudelijke ondersteuning,
woonvisie, leerlingenvervoer, beleidskader jeugd & onderwijs, mantelzorg.
De ASD zoekt versterking om dit advieswerk verder vorm te geven.
De ASD zoekt betrokken medeburgers met kennis en ervaring op het domein van de
Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet
(Werk & Inkomen) om bij te dragen bij het maken van gevraagde- en ongevraagde adviezen
aan College van B&W van de Gemeente Houten.
De ASD zoekt leden voor de satellieten Mantelzorg, Jeugdzorg en WMO met kennis en/of
directe betrokkenheid binnen dit terrein
Elke satelliet vaardigt maximaal 2 personen af naar de (algemene) vergaderingen van de
ASD. Dat is ook het formele adviesorgaan. De ASD vergadert ca. 1 x per 3 à 4 weken op de
woensdagavond.
De satellieten vergaderen ca. 1 x per maand (Werk en Inkomen en Mantelzorg overdag,
Jeugdhulp en WMO ’s avonds) en een aantal keer per jaar met de betreffende wethouder.
Wat wij als ASD bieden is vooral een platform om iets te betekenen voor de Houtense
samenleving en daarnaast bieden wij een stimulerend en motiverend team van betrokken
ASD- en satellietleden.
Bent u die betrokken Houtenaar met hart voor medeburgers die het sociaal en materieel
moeilijk hebben? Reageer dan! Voor informatie en aanmelding: Henk Donker, tel.nr. 0652729426, e-mail: donker0@xs4all.nl
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