THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP :
AANWEZIG IN DE VERGADERING:

VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR :

Arbeid Werk en Inkomen
9 september 2019
Berry Dufornee, Marleen Wolter, Carola de Bruijn, To Schutte, Ferry de Bruin
Te gast van de GGZ (Oost Brabant)-werkgroep: mevr. Lentjes en mevr. Van der Rijt. Nol van
Cuijk, penningmeester ASD.
Ferry de Bruin

NR. BESLUIT KORTE OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

n.v.t.

2.

n.v.t.

3.

ja

Berry geeft woensdag 11-9 een presentatie voor 5-VWO leerlingen Berry
over armoede. Ook Kompas en de gemeente doen mee.
Zie vorig verslag. Berry zal vragen of deze werknemers ook echt in Berry
dienst zijn van het desbetreffende bedrijf. Wordt vervolgd.
Er is bij de ASD een uitnodiging binnengekomen. Marleen gaat
Marleen
ernaar toe namens de werkgroep.

4.

ja

VWO presentatie
Armoede
Prijs Sociale
Organisatie
Vergadering Bus
(Brabantse
Uitkeringsgerechtigden
Samen) Tilburg
Kerstdiner 2019

Berry neemt contact op met de gemeente (voor de brief) en met
de Heereboer (datum). Zou Ron de lijst weer bij willen houden?

WIE DOET WAT

Berry, Ferry

TERUGKOPPELING
OP DATUM
7-10-2019
t.z.t.
t.z.t.

7-10-2019

1

5.

ja

Activiteiten Kerstdiner

6.

n.v.t.

Voedselbank

7.

n.v.t.

GGZ: verwarde
mensen op straat

8.

ja

Notulen

Berry vraagt dit. Carola en Ferry voor cadeautjes. Ferry zoekt uit
wanneer scholen en Voedselbank hun kerstaktiviteiten hebben.
Meehelpen: Carola, To, Marleen, Berry, Ferry, Nol.
Gerry (van der Rijt) vraagt of Niels Swinkels (accordeon) interesse
en tijd heeft. Evt. goochelaar met trucs. Verder: Ad van de Graaf
voor de foto’s, de dames van de schmink, de ballonnenmevrouw.
Wie nodigt ze uit als we een datum weten?. Om ervoor te zorgen
dat niet steeds dezelfde mensen komen is besloten met een loting
te werken als teveel mensen zich op hebben gegeven. Dus niet
meer op basis van tijdstip aanmelding
Er moet en uitdeelpunt komen. Marleen heeft een mail gestuurd
aan Jessica van de gemeente en Jan van de voedselbank.
Er is een gesprek geweest tussen de politie, GGZ, Margriet
(beleidsmedewerker gemeente) en Bemoeizorg.
Er zijn diverse afspraken gemaakt, wordt verder mee gegaan. Er
moet een nieuw protocol of convenant komen is het voorstel van
de Raad van Bestuur GGZ.
Ferry heeft de notulen een aantal keer gemaakt, wie wil ze nu een
tijdje maken?

Gerry

7-10-2019

Marleen

t.z.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige leden
werkgroep

7-10-2019

2

