Zorg coöperatie Ravenstein NIEUWSBRIEF september 2015

Zorgcoöperatie Ravenstein: ons netwerk voor onderlinge hulp- en dienstverlening in
Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel
De Zorgcoöperatie Ravenstein draait
Dankzij het vele werk dat verzet is door de stuurgroep kunnen we aan de slag. De uitwisseling van diensten
tussen onze leden start nu. Deze nieuwsbrief vertelt hoe we met elkaar aan het werk gaan. Waar kun je terecht
als je een vraag hebt of een dienst wilt aanbieden? Over welke vragen en diensten hebben we het? Hoe word je
lid en wat kost het? Je leest het allemaal in deze Nieuwsbrief.

Dankjewel stuurgroep
Wim van de Vorle; Karin Sutherland, Nelly van Demen, Wil van Rijn, Henk van Herwaarden, Jacqueline van
de Waarden , Sjaak Peters en Willem Hoogstraten hebben er de laatste maanden als voortrekkers voor gezorgd
dat er garen op de klos kwam. Het kersverse bestuur dankt hen dan ook hartelijk voor het vele werk dat zij
hebben verzet.

Nieuw Bestuur
Van initiatief naar vereniging, dat is wat er de laatste maanden is gebeurd. De leden van de vereniging gaan met
elkaar aan het werk. Het bestuur, dat de taken van de stuurgroep heeft overgenomen, faciliteert dat werk. In de
volgende nieuwsbrief stelt het bestuur zich aan jullie voor.
Nu alvast de namen en telefoonnummers:
Andrể Megens

Voorzitter

tel: 06-24644755

Jelle Massink

Penningmeester tel: 06-20407536

Evert van Schoonhoven

Secretaris

tel: 06-53872580

Ies van Bavel

Lid

tel: 06-30104007

Bernadien Smit

Lid

tel: 06-26812224

Maarten Smulders

Lid

tel: 06-18228595

Reginald Schoofs

Lid

tel: 06-53925438

Van de voorzitter
Wij hebben tijdens de afgelopen hete juli en augustusmaand intensief samengewerkt. Eerst
met de stuurgroep, vervolgens met elkaar als splinternieuw bestuur en met onze
coördinatoren. We hebben als bestuur heel veel zin om voor de vereniging aan de slag te
gaan. Dat komt vooral omdat zoveel leden als vrijwilliger aan het werk willen. We zijn er
trots op dat we als zorgcoöperatie nu draaien. Ambities hebben we genoeg, we willen dat de
zorgcoöperatie er is voor en door iedereen. Jong en niet zo jong, nieuwkomers en mensen
die hier al jaren wonen, we steken met en voor elkaar de handen uit de mouwen. Ik hoop dat
het zo gaat werken dat ieder lid kan vragen om een dienst, en dat iedereen ook zelf naar
vermogen wil bijdragen. Natuurlijk gaat dat niet altijd zo. Het kan zijn dat het je niet meer
lukt om iets te doen, juist dan mag je natuurlijk hulp vragen. Maar de gedachte van de
coöperatie is dat we er met zijn allen vorm en inhoud aan geven. Ik ben ontzettend benieuwd
wat we allemaal voor elkaar gaan krijgen. Het enthousiasme was in de voorbije maanden
ongekend hoog en dus heb ik er alle vertrouwen in!

Lid worden? Meld je aan bij Evert van Schoonhoven, secretaris tel 06-53872580
E-mail zorgcooperatieravenstein@gmail.com1
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Aan de slag
De meeste mensen hebben vragen over vervoer, een klusje in en om het huis of een boodschap doen. Ook is er
vraag naar een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten of behoefte aan begeleiding naar bijvoorbeeld de
bibliotheek, samen wandelen of een recept ophalen bij de apotheek, de hond uitlaten of het vuilnis buiten
zetten, noem het maar op. Gelukkig hebben ook heel veel mensen hun diensten aangeboden, of beschikbaar zijn
voor nog weer andere klussen dan waar nu vraag naar is. We gaan ervoor zorgen dat vraag en aanbod zo soepel
mogelijk bij elkaar komen.
Om het gemakkelijk te maken, hebben we verschillende clusters ingedeeld met leden die graag iets voor elkaar
betekenen. In deze nieuwsbrief noemen we de clusters en namen en telefoonnummers van de coördinatoren.
Heb je een vraag op een van die onderwerpen , neem dan contact op met de coördinator. Wil je zelf als
vrijwilliger aan de slag in dat cluster, meld je dan aan bij de coördinator.

Boodschappen doen en medicijnen ophalen
Rini Arts: 06-57324484 (even weken)
Henk v.d. Giessen: 0486-413318 (oneven weken)
bellen op maandag en donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur

Klussen
Wim Kuijpers

0486-411135

Ontmoeten
Willie Peters 06-52592994
Tineke Brouwers 0486-416634

Vervoer
Ad de Louw 06-51729676
Financiën
De vereniging gaat kosten maken. Denk maar aan de huur van een ontmoetingsruimte, vergaderkosten en
andere organisatorische zaken. Het bestuur is actief bezig met de werving van sponsorgelden en subsidies en
dat ziet er veelbelovend uit. Daarom kan de financiële bijdrage van de leden beperkt zijn. Jaarlijks willen we
deze bijdrage van € 24 per jaar via een automatische incasso innen. Voor dit jaar vragen wij een bijdrage van €
6 per lid voor de maanden oktober, november en december.

Lid worden?
Iedereen kan lid worden, aanmelden kan bij de secretaris van de vereniging; Evert van Schoonhoven,
telefoonnummer 06-53872580 of via e-mail: info@zorgcooperatieravenstein.nl
Als je je al hebt aangemeld op een van de informatieavonden of via een aanmeldingsformulier hoef je niets te
doen. Lidmaatschap van de vereniging is openbaar, op de website, die binnenkort online gaat publiceren wij de
ledenlijst.

Wordt vervolgd:
In de volgende Nieuwsbrief geven we meer informatie over het werk van de clusters en over de
coördinatoren; stelt het bestuur zich voor en vertelt hoe de vereniging werkt; komt er nieuws over de website
van de zorgcoöperatie.
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