Notulen van de Algemene Leden Vergadering
van de Oudervereniging OlmenEs
van 12 februari 2012
De presentielijst werd getekend door de vertegenwoordiger/ouders : Van den Berg, Ten Berge, Buisman,
Engwerda, Galama, van Heijkop, Miedema, Nijntjes, Oswald, Reijngoud, Römgens, Rumpff, Santing, Sneek,
Speelman, Tange, Visser.
afwezig met berichtgeving de vertegenwoordiger/ouders : Figaroa, Halman, Borger, Hermans, Fraterman,
Bosma, Van Gunst, Kool, Koster, De Jong, Van Zanten

1. Opening en Vaststelling van de agenda
De voorzitter heet eenieder welkom en stelt het te waarderen dat men ondanks de slechte
weersvoorspellingen toch naar hier toe gekomen is.
2. Ingekomen stukken
Een afwijzing van een subsidieaanvraag door de stichting Wieger Jansleen, een toekenning van een
subsidie door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, een bevestiging van de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2011
Deze worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2011 Oudervereniging OlmenEs
Deze wordt goedgekeurd.
5. Financieel Jaarverslag Oudervereniging OlmenEs
Deze wordt goedgekeurd.
De heer Galama stelt een vraag over de post overlijdensadvertentie: hoe gaat het bestuur hiermee om.
Dergelijke advertenties zullen gezien de hoge kosten toch als regel niet door de Oudervereniging
geplaatst kunnen worden.
De heer Visser antwoordde dat hier binnen het bestuur kritisch over gesproken is. Normaliter zet de
oudervereniging geen advertentie, maar in dit geval hebben we gemeend een uitzondering te moeten
maken.
De heer Santing vraagt naar de reden van de contributie voor de KvK. De heer Visser antwoordde dat
het bestuur besloten had de oudervereniging bij de KvK in te schrijven om twee redenen :
- bij registratie bij de KvK wordt de aansprakelijkheid van het bestuur beperkt.
- sommige subsidiegevers willen dat je ingeschreven bent bij de KvK
6. Verslag van de Kascommissie
Deze is accoord.
7. Benoeming nieuwe Kascommissie
Mevrouw Engwerda en mevrouw Harkema vormen de nieuwe kascommissie, met als reservelid
mevrouw Sneek
8. Verslag cliëntenraad september t/m december 2011
Dit verslag van de heer Gerrit van Heijkop (secretaris cliëntenraad) wordt voor kennisgeving
aangenomen.
9. Verkiezingen Bestuur Oudervereniging
De heren Henk van den Berg en Eelco Galama worden bij acclamatie aangenomen.
Beiden stellen zich voor. De zoon van Henk van den Berg woont nu 1 jaar in de Fraxinus beneden. Hij
woont in Delft. Hij is geïnspireerd door het boek “Ouders op hun plek”. Dat is voor hem de reden om
zo zijn steentje bij te dragen. De zoon van
Eelco Galama woont in de Larix. Omdat hij wel verstand van centen heeft, zoals hij zelf gekscherend
zegt, heeft hij zich aangeboden als penningmeester.
Henk van den Berg zal o.a. de nieuwsbrief voor zijn rekening nemen en Eelco Galama neemt de
functie van penningmeester over van Joop Visser. Joop Visser zal het voorzitterschap op zich nemen.

10. Verkiezing leden Cliëntenraad
Mariet Vermeulen treedt af en stelt zich niet meer verkiesbaar. Er was nog een vacature. Het bestuur
van de oudervereniging wil Lenie Rumpff en Joop Visser als nieuwe leden voor de Cliëntenraad
voordragen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Lenie Rumpff stelde zich voor. Haar dochter
Geanne woont op de Prunus. Lenie heeft samen met haar man een akkerbouwbedrijf.
11. Goedkeuring van de gewijzigde statuten
De voornaamste wijzigingen zijn:
- de procedure om gekozen te kunnen worden als lid van het bestuur is vereenvoudigd: er zijn
geen 5 handtekeningen meer nodig.
- de zittingsperiode van een bestuurslid wordt beperkt tot maximaal twee termijnen van elk drie
jaar.
De vergadering keurt de gewijzigde statuten goed. De procedure die de statuten voorschrijven bij
statutenwijziging is, dat hiervoor meer dan de helft van de leden aanwezig moet zijn. Omdat dat nu
niet het geval is, is het nodig dat de wijzigingen een tweede keer worden goedgekeurd. Daarom zal het
bestuur in de vergadering van september de statuten weer aan u voorleggen ter goedkeuring.
De heer Galama stelt dat overleg tussen bestuur van de oudervereniging en de Cliëntenraad van
wezenlijk belang is voor de bewoners van OlmenEs.
De heer Visser reageert hierop dat dit ook logisch zou moeten zijn omdat de oudervereniging de
kandidaten voor de cliëntenraad voordraagt. Bovendien staat in de statuten van de cliëntenraad onder
meer dat na op elke bijeenkomst van de Oudervereniging gerapporteerd zal worden.
De heer Oswald stelt dat het Merlijn Trouw ieder kwartaal een verslag zal maken, dat naar buiten mag.
Met Joop Visser in de cliëntenraad is er een verbinding tussen OV en CR.

12. Waar maken ouders zich zorgen over. Over welke onderwerpen zouden oudervereniging,
cliëntenraad en OlmenEs zich de komende tijd moeten buigen.
- Gesprek in groepjes onder het genot van een kopje koffie of thee
- Plenaire terugkoppeling
De aanwezigen verdeelden zich in de aula in groepjes. Bij elk van de groepjes was een bestuurslid
aanwezig die noteerde wat er besproken werd.
Hierna kwam men terug in de zaal en werd er kort verslag gedaan. Besloten werd dat een en ander
naderhand verzameld en samengevoegd zal worden.
Het resultaat staat hieronder:

Medisch

verzamelde aandachtspunten uit de groepjes tijdens de ALV vergadering 2012
 bereikbaarheid van de artsen Rigobert en Jan is onder de maat
 medicijnenprotocol : bewoners (op de Corylus) krijgen medicijnen uit
een en hetzelfde medijnenpotje.
 Wie is verantwoordelijk voor de juiste medicijnen. Er worden op de
Acer medicijnen meegegeven aan bewoners. Medicijnen worden
verkeerd en ook te laat toegediend. (zoals de prikpil, met de daarbij
behorende klachten; oogzalf en oogdruppers worden door elkaar
gehaald)
 leveren de artsen voldoende zorg binnen Olmenes? Ervaring is dat er
vaak laat actie wordt ondernomen, hoe zit het met hun inzicht en
inschatting? Uitbreiding van formatie nodig.



Er wordt door een groot deel van de bewoners te weinig aan sport en
beweging gedaan op OlmenEs. Er is bijv. geen sport- of fitness zaal. Wel
is er fitness extern onder begeleiding van een fysiotherapeut. Nu krijgen
een aantal bewoners sportondersteuning op eigen initiatief of op initiatief
van ouders, maar anderen die wel baat bij meer sport of beweging zouden
hebben, moeten eigenlijk in beweging gezet worden. Wellicht kan dit ook
in het zorgplan opgenomen worden?



Computer faciliteiten moeten in een rustiger zaal en zouden uitgebreid
moeten worden.

sport

computer
faciliteiten

leren

De meeste bewoners zijn nog lang niet uitgeleerd, ondanks dat ze hun
leerplichtige leeftijd ver achter zich hebben. Velen zouden gebaat zijn bij een
leven lang leren. Vooral praktische vaardigheden, bijvoorbeeld in en om
huis, huishoudelijk werk, zorg voor de tuin (water geven in droge periodes)
van eigen woonhuis, etc. Door deze activiteiten te stimuleren zou er ook meer
levendigheid in en om huis kunnen komen en de tuin er iets verzorgder uit
kunnen zien. Bewoners zouden wat meer in deze richting gestimuleerd
kunnen worden, door elkaar en begeleiders. 1



verzorging

communicatie

invallers

financiën

Persoonlijke hygiëne en verzorging van bewoners zou meer aandacht
moeten krijgen. Dit zou in de ouderavonden van OlmenEs kunnen
worden behandeld. Voorbeeld:- ongeschoren en / of smerige kleding
bij thuiskomst of tijdens bezoekweekend.
 schoonhouden van de kamers moet veel beter.
Communicatie tussen ouders, persoonlijke begeleiders en groepsleiders is nog
steeds voor verbetering vatbaar. Voorbeelden:
- ouders weten niet of veel te laat dat groepsleiders ziek zijn, langdurig met
vakantie zijn, worden overgeplaatst of dat er een nieuwe medewerker of
bewoner op de groep komt.
- als persoonlijke begeleider enige tijd niet beschikbaar is, is er voor die
bewoner een schaduw pb-er, maar dat is vaak niet bekend bij ouders. ouders
worden niet geïnformeerd als er iets mis is gegaan (komisch voorbeeld: eigen
bed van bewoner is zoek geraakt tijdens verhuizing).
Invallers zijn soms niet voldoende op de hoogte van hoe om te gaan met
bewoners. Ziekte van het vaste personeel is vaak de reden dat met invallers
wordt gewerkt. Is het ziekteverzuim bij OlmenEs hoog?
 Zijn er op OlmenEs bewoners waarvoor OlmenEs de financiën
beheert?
 zorgen om de Wajong uitkering, zal steeds minder worden in de
toekomst.


voorlichting

De oudervereniging zou een bijeenkomst moeten organiseren of
voorlichting moeten geven over wat ouders moeten en kunnen
regelen voor de zorg voor hun kind na hun overlijden. Het gaat
daarbij niet zozeer om zaken als de erfenis, daar is onlangs al
voorlichting over geweest. Wel moet er worden ingegaan op wat je
moet doen als directe familie van de bewoner van OlmenEs, om

(leren, in 2002 is een poging gedaan om klasjes te vormen, ism zmlk Gerritsmaschool uit Drachten.
Doordat de continuïteit niet gebaarborgd kon worden is dit blijven liggen)
1

werkplaatsen

welke reden dan ook, niet beschikbaar is om na het overlijden als
steun en toeverlaat te dienen voor de achterblijver.
 welke mogelijkheden zijn er als je zelf niet meer voor je kind kunt
zorgen, of als je komt te overlijden, coach of buddy voor je kind
aanstellen, gaat niet om de financiële kant!
 WMO avond, uitleg over voorzieningen/vervoer etc.
rust op het werk :
 invallers die zonder vast patroon worden ingezet
 te veel invallers
 bewoners die elkaar moeten helpen omdat de invallers het niet weten.
werkplaatsleiders gelijk met de OlmenEs vakantie op vakantie en niet ervoor
of erna.
Vragen over het bestaan van 5 snipperdagen voor bewoners

Door de vraag waarover werd gediscussieerd kwamen alleen de punten van kritiek en zorg aan de
orde. Daarom is het van belang hier te benadrukken dat de discussies plaatsvonden in een positieve
sfeer, dat ouders veel waardering hebben voor OlmenEs en blij zijn dat hun kind daar kan wonen en
werken.
13. Afscheidswoord Gerben Oswald en overdracht van het voorzitterschap
Gerben Oswald krijgt het woord. Hij sprak over het allereerste begin van OlmenEs. De tijd waarin
alles nog opgezet moest worden. Ouders die een enorme behoefte hadden elkaar te ontmoeten. Zo
ontstond de oudervereniging 18 jaar geleden. Gerben noemde een aantal hoogtepunten. Bij de opening
van OlmenEs destijds hebben de ouders OlmenEs lieren en een xylofoon kunnen aanbieden. Het geld
hiervoor werd verzameld door zelfgemaakte producten te verkopen voor dit doel. Een bijzonder
wapenfeit is dat in 1996 de wet of op de cliëntenraden van kracht werd. Het heeft ruim een jaar
geduurd voordat de bewonersraad op OlmenEs geïnstalleerd kon worden. Gerben rondde zijn speech
af door de nieuwe voorzitter Joop Visser de denkbeeldige voorzittershamer te overhandigen.
Hierna kreeg Evelien Nijntjes het woord. Omdat het een speciaal afscheid en dankwoord voor een
voorzitter van het eerste uur is, volgt hier de gehele tekst.

Gerben,
Bij het afsluiten van een voorzitterschap hoort een dankwoord.
Ik heb de eer dit te mogen doen:
Vanaf 2007 maak ik het reilen en zeilen van de oudervereniging mee. Het was met een herstart dat jij
met Joop en ik als dagelijks bestuur de oudervereniging weer meer in het zicht wilden krijgen. Het
werd ons al meteen duidelijk dat wij ‘net kwamen kijken’ wanneer jij antwoord gaf op onze vragen.
In 1994 nam jij, namelijk, samen met andere ouders van het eerste uur het initiatief de
oudervereniging OlmenEs op te richten. Dat is nu 18 jaar geleden. Je hebt daarmee geschiedenis
geschreven.
In 1994 moest vanuit niets een cultuur gecreëerd worden.
Dit moest gebeuren door veel te vergaderen over nieuwe opzetten, visies en standpunten bepalen zoals
bijv. over de cliëntenraad en de bewonersraad. Vergaderingen met directie, medebestuursleden,
zorgkantoor, gemeente hoorden daarbij.
Ik ben aan het lezen geweest in de dikke ordner die ik van mijn voorganger, Geert Geertsema, kreeg
(ook een man van het eerste uur):
een boek vol met aantekeningen en verslagen.
Het is echt teveel om het allemaal hier te noemen.
Dat kan ook niet : 18 jaar in een paar minuten.
Al lezend krijg je een beeld van pioniers, verkenners in een nieuwe wereld. De wereld van de nieuwe
verzorgers van onze kinderen.
Meningen werden gevormd, ervaringen opgebouwd.
Gerben heeft een visie en heeft zich daardoor laten leiden.

Opvallend in het geschiedboek van Geert is ook de prominente aanwezigheid van de nieuwsbrief.
Deze werd onder redactie van Froukje een paar keer per jaar uitgebracht en dat was in die tijd, kan ik
de vergadering hier vertellen, echt geen sinecure. Typen, kopiëren , rapen en nieten en daarna het bij
de ouders zien te krijgen.
Froukje, het is wel eens eerder gezegd, maar nu weer : fantastisch was dat!
Veel zaken werden bereikt, die inmiddels als gewoon worden ervaren.
Eén wil ik eruit lichten:
De vervoersvergoeding van de gemeente voor de bewoners van OlmenEs.
Jarenlang, echt jarenlang werd gestreden voor een goede vervoersregeling met de gemeente
Ooststellingwerf die uiteindelijk in 2003 tot stand kwam. Gerben is als een pitbull, hij laat niet los.
Dat hebben ze geweten bij de gemeente.
In 1994 stond op de agenda van de 1e algemene ledenvergadering : goedkeuren van de statuten door
de vergadering.
In 2012 staat op de agenda van 19e algemene ledenvergadering :
Goedkeuren van de statuten door de vergadering en het overdragen van het voorzitterschap.
Een historisch moment, waarbij we stil hebben willen staan.
Gerben bedankt
Froukje en Gerben werden een bos bloemen en een „mooie‟ fles wijn overhandigd.
Dit was een mooi moment voor de nieuwe voorzitter Joop Visser om de vergadering te sluiten en een
ieder een goede reis naar huis te wensen.
Evelien Nijntjes, notuliste

Sterke Wanja muziek en theatervoorstelling

