Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur
op
7 januari 2019

1. Opening en mededelingen
- De eerste vergadering van het nieuwe jaar. Een goede gelegenheid om eens stil te
staan bij de taken van de SHW.
De SHW vertegenwoordigt een algemeen beleid.
We hebben daarom te maken met een driedubbele loyaliteit: de huurder, de
bestuurders en overheden.
We moeten er inspringen als er iets schort aan het algemeen beleid. We kunnen niet
de problemen van de individuele huurders oplossen.
De verwachtingen van de huurders zijn in dezen soms héél anders.
Het zal voor ons dit jaar een opdracht zijn om alle huurders onze werkwijze duidelijk
te maken.
Conclusie: we kunnen lang niet alles wat men van ons verwacht.
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
- Agenda: - evaluatie Vitalis
- huurverhoging
-

Rondvraag: - aftreedschema,
- nieuwe declaratieformulieren/ aanpassing vrijwilligersvergoeding

3. In- en uitgaande post
- Geen bijzonderheden
4. Verslag van het AB-overleg van 3 december 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
- Punt 3: de Blinkerd: SHW gaat het gesprek aan met de Blinkerd
- Punt 9: AED: In het verleden lukte het vaak niet een A.E.D. in het pand te krijgen;
tijden zijn veranderd: opnieuw aanvragen.
5. Verslag van het DB overleg van 17 december 2018
- Geen opmerkingen
6. Duurzaamheidsmanifestatie
- SHW is druk met de voorbereiding van een duurzaamheidsmanifestatie.
- Als locatie is voorlopig gekozen voor het Ketelhuis aan de Boschdijk te Eindhoven
- We zijn de opties voor een dagvoorzitter aan het onderzoeken.
- Daarbij wil SHW de regie in eigen hand houden en niet weer in de val trappen van
de DOEMEE actie, waarbij we de controle totaal verloren.
7. RSZK
- Is in behandeling.

8. Vergaderdata.
- Het voorlopige vergaderschema wordt besproken en daar waar nodig aangepast.
9. Zorgservicepakket
Besloten is dat 2 bestuursleden van de SHW zowel op inhoud als voor het financiële
aspect hierover een gesprek aangaan met mevrouw Kortstee van Vitalis.
10. Evaluatie etentje
Goed verzorgd, verrassend, we zijn “verwend”. Uitstekende locatie; prima
georganiseerd.
11. Werkgroepen
- Vitalis: SHW krijgt van diverse kanten signalen binnen: We moeten zeker opnieuw
gaan kijken naar de inzet van Vitalis zoals wij hem gevraagd hebben. SHW wil weten
wat de alliantie oplevert. De alliantie resulteert niet altijd in het succes wat er van
verwacht wordt.
12. Rondvraag:
- Aftreedschema: Tineke Alsemgeest treedt af per 1-2-2019. Zij geeft aan voor een
tweede periode aan te willen blijven. Het AB is het daar mee eens.
- Nieuwe declaratieformulieren/vrijwilligersvergoeding: de overheid heeft besloten de
maximale vrijwilligersvergoeding met € 200,-- per jaar te verhogen. Hiervoor
ontvangen de bestuursleden SHW nieuwe formulieren.
13. Sluiting:
- Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

