Verslag
2ste Algemene Ledenvergadering Vereniging NaoberzorgPunt Roggel
Datum:
Tijd:
Locatie:
Deelnemers:

zondag 17 januari 2016
13.00 - 16.30 uur
Bie Briels in Roggel
leden en genodigden (voor het 2e deel van de middag)

13.00 - 13.30 uur: Inloop en ontvangst
13.30 uur: Optreden van de kinderen uit de Play-Backshow
Met de play back van een nummer van
Bruno Mars (Love town funck) zorgden
deze jonge mannen voor een spetterende
opening van de 2e Algemene
Ledenvergadering van NaoberzorgPunt
Roggel.
Openingswoord door Karin van der Plas,
voorzitter Vereniging NaoberzorgPunt
Roggel.
Karin opent met het voorstellen het
bestuur. In de loop van 2015 heeft zich
een bestuurswisseling voorgedaan.
We namen in juli 2015 afscheid van Denny
Leenen en het bestuur vond Dieter
Dahlmann bereid om het stokje als
penningmeester over te nemen. Formeel
dienen de leden van NZP nieuwe
bestuursleden te kiezen. De
bestuurswijziging wordt aan de leden
voorgelegd en Dieter wordt middels
handopsteken met algemene stemmen
als bestuurslid gekozen.
Het bestuur bestaat daarmee uit de
volgende personen:




Karin van der Plas: voorzitter, kartrekker sinds 2009 en mede oprichter van de vereniging in
augustus 2013;
Dieter Dahlmann, penningmeester;
Miep Linssen, secretariaat.

Vervolgens geeft de voorzitter in het kort aan wat voor vandaag op het programma staat.
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Inspiratiemoment
Miep Linssen leest vervolgens het gedicht voor dat als een soort leidraad geldt voor NaoberzorgPunt:

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint me te vertellen
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik me voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je me in de steek,
hoe vreemd dat ook moge lijken.
Maar als je gewoonweg luistert
en aanvaardt, dat ik voel, wat ik voel
ongeacht hoe mijn gevoelens ook zijn,
dan kan ik de taak oppakken
om beginnen te begrijpen,
wat er achter mijn gevoelens schuil gaat.
Dus, alsjeblieft,
luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.
En als jij wil praten, wacht even.
Ik beloof je, dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren.
(Bron onbekend, vrij naar een gedicht van Leo Buscaglia)
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Korte terugblik 2015

Gedragscode vereniging
Hilde Glessner, adviseur van het bestuur, geeft een kort inzicht in de gedragscode en de reden om dit
op de ALV aan de orde te stellen. Tijdens de vergadering blijkt niet iedereen te beschikken over het
document. Afgesproken wordt dat de wijzigingsvoorstellen van de leden die wel de tekst hebben
gehad, worden verwerkt in een nieuw document. Dit zal dan naar alle leden worden gestuurd met
het verzoek om wijzigingen door te geven aan het bestuur.
Financieel jaaroverzicht (jaarrekening vereniging boekjaar 2015)
Op 13 januari 2016 heeft de kascommissie, bestaande uit Jeanine van de Kruijs en Coen Janssen de
kas van de vereniging gecontroleerd en goedgekeurd. Daarmee is decharge verleend aan het
bestuur. De penningmeester doet verslag van de inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar aan de
hand van het overzicht dat wordt geprojecteerd. Het financieel jaarverslag is ter inzage bij de
penningmeester.
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Benoeming kascommissie (statutaire verplichting van een vereniging)
De kascommissie heeft op uitnodiging van het bestuur onderzoek gedaan naar de balans en de staat
van baten en lasten van de vereniging. In de algemene vergadering wordt verslag gedaan van haar
bevindingen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 september 2014 is door de leden een kascommissie
gekozen: Coen Janssen en Jeanine van de Kruijs.
Coen Janssen is herkiesbaar voor de kascontrole 2016. Jeanine van de Kruijs stelt haar plek
beschikbaar. In de vergadering is er nog geen nieuw lid voorgedragen. Het bestuur zal op zoek gaan
naar een opvolger.
Contributie
Voorstel om de leden een factuur te sturen. Paul van de Kruijs doet de suggestie om leden die in
2015 nog geen contributie hebben betaald dit alsnog te vragen.
Sponsoren in 2015
In 2015 zijn er door het bestuur en de leden diverse sponsoracties georganiseerd in het kader van het
Jan Linders Fonds (JLF).Naast deze sponsoracties hebben in 2015 de volgende ponsoren een
financiële bijdrage geleverd voor uiteenlopende activiteiten van NaoberzorgPunt:

Ondernemersvereniging Roggel

DIGA verzekeringen

Stichting Duurzame Dorpen

Kracht in Nederland-MAex WJO de Vries-Fonds

Zorg &CO

Provincie Limburg (voor de pilot NZT)
Een van de vaste sponsorbedragen komt uit de nalatenschap van een man die bij leven een
telefoonlijn 113 in het leven wilde roepen voor mensen die worstelen met zelfmoord. Er wordt elk
jaar een symbolisch bedrag van €113,- uit zijn nalatenschap overgemaakt aan NaoberzorgPunt
Roggel als dank voor de hulp die hij heeft mogen ontvangen. Er is inmiddels wel een stichting 113
met onlinehulpverlening opgericht. De mogelijkheid bestaat om hulpverleners telefonisch te spreken
of met lotgenoten te chatten.
Niet onvermeld willen we laten dat het voor NZP enorm waardevol is dat we gebruik mogen maken
van de huiskamer bij café Bie Briels. De ondersteuning die we daarnaast krijgen van Jos en Karin
Briels bij de organisatie van allerlei bijeenkomsten van NZP is ongekend. Als ‘bescheiden’ dank
hiervoor ontving Jos Briels het ‘NZP tegeltje’, het erelidmaatschap van NZP en een oorkonde uit
handen van de voorzitter.
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Presentatie werkgroepen en de toekomstplannen van NaoberzorgPunt
De verschillende werkgroepen worden kort even voorgesteld aan de leden. Enkele werkgroepen zijn
op onderstaande foto’s vastgelegd.

Werkplaats NaoberzorgTeam
Klussen- en vervoersdienst o.l.v.
Sjra Jegers

Werkgroep Inloopcafé
De hoeskamer Bie Briels

Afsluiting formeel gedeelte ALV
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. 2015 was een druk jaar. Er is veel
gerealiseerd. Een speciaal woord van dank voor alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben
ingezet voor NaoberzorgPunt.

Er wordt een korte pauze ingelast waarna de middag wordt voortgezet met een muzikaal optreden
van de dames van Heytser Moos en de uitreiking door Meghan Jacobs van de cheques van het Jan
Lindersfonds.
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NaoberzorgPunt werd in 2015 door het personeel van de Jan Linders vestiging in Roggel wederom
gekozen als goed doel voor het Jan Lindersfonds. NaoberzorgPunt heeft aangegeven dat ze dat
uitermate waarderen, maar het goede doel ook willen uitbreiden naar andere goede doelen in het
dorp. Zij is een samenwerking aangegaan met de volgende organisaties/verenigingen:
- Kindervakantiewerk
- Jeugdtoneel Scherm Open
- Harmonie Amicitia
- Stichting het Jozefhuis
- Het programma KERNgezond van de stichting Cycling Tour Obesitas
In 2015 is door NaoberzorgPunt en de samenwerkingspartners een recordbedrag opgebracht van
€20.850,09.

Dat is ongekend volgens Meghan Jacobs. Meghan is de locatiemanager van Jan Linders in Roggel. Zij
gaf aan dat van alle Jan Linders vestigingen in Nederland Roggel op plaats no.1 staat als het gaat om
de opbrengst.
Daar mogen we met z’n allen, alle burgers, verenigingen en NaoberzorgPunt in het bijzonder, erg
trots op zijn.
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Het stokje wordt nu overgegeven aan KERNgezond. Zij zullen in 2016 samen met basisschool de
Zjwiek activiteiten ontplooien om geld te genereren dat vervolgens verdubbeld wordt vanuit het Jan
Lindersfonds.
Opbrengst per vereniging:
Kindervakantiewerk: €4.836.30
Jeugdtoneel Scherm Open: €1.276.Jeugd Harmonie Amicitia: €1.226,84
Stichting het Jozefhuis: €338,00
Het programma KERNgezond van de stichting Cycling Tour Obesitas: €8.350,NaoberzorgPunt: €4.821,95 (hele jaar 2015)

Afronding
We kijken terug op een zinvolle, gezellige, verrassende maar ook vruchtbare middag.
NaoberzorgPunt zet in 2016 haar werk voort en zal zich vooral richten op de uitvoering van de
projecten. Uiteraard blijven de activiteiten zoals het inloopcafé, de klussen- en vervoersdienst en de
markten.

7

