
Notulen en actielijst DSVB Ouderen 2 september!!

!

Agendapunt Besproken Actie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet 
met name Piet van Ansem en Joke Verberkt 
(KBO) van harte welkom. Hij benadrukt dat 
De Stem Van Bakel verbindingen wil leggen 
tussen alle lagen van de Bakelse bevolking en 
een schakel wil vormen richting de gemeente.

2. Mededelingen! 1. Gevraagd wordt of leden van de werkgroep 
er bezwaar tegen hebben als hun naam wordt 
genoemd op de website van De Stem Van 
Bakel. Dit om letterlijk gezicht te geven aan de 
werkgroep. Tevens dient een kartrekker 
benoemd te worden die namens de 
werkgroep zitting neemt in het dagelijks 
bestuur van De Stem Van Bakel.!
2. Voor de vorming van de integrale 
dorpsvisie dienen onderwerpen uit de 
werkgroep te komen. Dit kan geleidelijk.

Ad 1. Alle leden denken hierover 
na.

3. Notulen, 
actielijsten en 
ingekomen stukken

Buurtzorg is gestart met een wandelclubje. 
Doel is om eens per 14 dagen op 
donderdagmiddag rustig samen te wandelen. 
Het wandelclubje is gericht op senioren of 
mensen die buiten de boot dreigen te vallen.

Niemand.!
Bij interesse kan contact worden 
opgenomen met Dorien Vervoort 
en/of Jolanda Bouwmans van 
Buurtzorg.

4. Koppelen DSVB 
en 
ouderenorganisaties 
(o.a. KBO)!
– Hoe richten we dit 
in?

KBO Bakel vormt met 560 leden een 
representatieve vertegenwoordiging van 
ouderen (55+) binnen Bakel. De organisatie 
heeft op reguliere basis overleg met onder 
meer De Zonnebloem, Ad Janssen en de 
Dorpsondersteuners.!
Geopperd wordt dat KBO Bakel, in dit overleg, 
feitelijk de werkgroep Ouderen zou kunnen 
vormen. Doel van DSVB is namelijk niet per 
definitie het opstarten van een nieuw overleg-
orgaan, maar waar mogelijk aan te sluiten bij 
bestaande structuren. DSVB wil daarbij wel 
verbinding leggen tussen de verschillende 
belangen-vertegenwoordigers binnen Bakel. 
Bij voorkeur zou in dat geval een bestuurslid 
van KBO Bakel in het dagelijks bestuur van 
DeStemVanBakel plaatsnemen.

Indien akkoord: Navragen welk 
bestuurslid van KBO Bakel 
eventueel zitting zou willen 
nemen in het dagelijks bestuur 
van DSVB. Actie:!
Piet van Ansem!
Joke Verberkt

5. Rondvraag Olleke Bolleke. KBO heeft behoefte aan een 
eigen ruimte. Dat zou Olleke Bolleke kunnen 
zijn. Maar dan graag samen met een andere 
organisatie. Bijvoorbeeld gedeeltelijk met de 
Fuse.

Dagelijks bestuur DSVB vraagt 
na: !
Bij gemeente wat de status is;!
Bij Fuse wat plannen zijn

Marian Reijnders zou graag in een klein 
groepje een informatie-avond organiseren met 
betrekking tot ‘vriendelijkheid’.

Marian Reijnders

6. Sluiting Komende vergadering: !
7 oktober 20.00 uur.


