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NR. BESLUIT KORTE OMSCHRIJVING IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
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Mededelingen

WIE DOET WAT

Berry opent vergadering. Omdat enkele leden van de werkgroep 4 Berry
november andere afspraken hadden is de vergadering verzet naar
5 november.
- Ferry zegt met ingang van 1 januari haar deelname aan
deze werkgroep op. We vinden het jammer dat ze andere
keuzes maakt en bedanken haar voor haar jarenlange inzet.
- We gaan op zoek naar nieuwe leden. Bij voorkeur iemand
Allen
met affiniteit voor werk en inkomen.
- De kennismaking met de jeugdcommissie van de Rotary
was zinvol. Mogelijk kunnen we in de toekomst iets voor
elkaar betekenen. Voor dit project zijn ze doorverwezen
naar Ons Welzijn en Compass.
- De ontwikkeling van het digitale platvorm is bijna afgerond. Marleen
Waarschijnlijk is eind november de presentatie.
- Marleen gaat 7 november naar de algemene
ledenvergadering van BUS. Vraagt naar ervaringen andere
gemeentes met uitkeringsdata bijstand.
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Kerstdiner

Aaldrik geeft nogmaals aan dat onderzocht wordt of het
SOEP project van Helmond ook hier mogelijk is.
Pastoor Jansen uit Heeswijk Dinther heeft in Uden
geïnformeerd of het mogelijk is het project “Schuldmaatje”
op te richten. Dit project loopt al in Oss, Helmond en
Eindhoven
We leggen deze vraag neer bij Ons Welzijn.

Uit de algemene vergadering ASD van 4 november:
- Voorafgaand aan de vergadering van de ASD, gaven Marcel
van der Steen, Raymond Wouters en Maud van de Weem
uitleg over de vraag : “Hoe werkt het nou binnen de
gemeente?” Hierdoor werd duidelijk waar onze
invloedsfeer ligt. We adviseren B&W en via B&W komt de
informatie bij de gemeenteraad.
- De presentatie van deze avond zit al in de mailbox van
Berry en wordt naar ons allen doorgestuurd.
- Een mogelijk nieuw lid werd voorgesteld en sloot aan bij de
themagroep ouderen.
- Woensdag 6 november is bestuursvergadering van de ASD
Goedgekeurd
4 november heeft de gemeente gesproken met het bestuur van de
voedselbank. Een agendapunt was een afhaalpunt in Uden.
Marleen neemt hierover contact op met Jessica.
Nog niets over gehoord. Berry vraagt dit na
Ziezo heeft de rekening ingediend. Betaling door de gemeente liet
op zich wachten. Met de gemeente is nu geregeld dat de subsidie
op onze rekening gestort is en wij rechtstreeks de rekeningen
betalen. Ziezoo is inmiddels betaald, van Hemelrijk nog geen
rekening ontvangen, ondanks herhaald verzoek
Donderdag 12 december van 16.00- 21.00 uur.
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Rondvraag

afspraken met de Heerboer: maaltijd, ruimte, tas met
voeding
- de uitnodigingen zijn verstuurd. Reageren kan tot 1/12.
Plaats voor maximaal 160 kinderen en hun ouders. We
loten als dit nodig is.
- Entertainment: muziek, clown, fotograaf.
- Schminck niet gelukt via het UC. We proberen nog iemand
te vinden.
- Bemensing: 16.00 uur Ferry, Carola, Marleen, To wat later
18.00 uur Ferry, Carola, Marleen, To, Nol,
Berry. Eventueel extra hulp inzetten.
To en Marleen nemen contact op met de Heerboer om alles nog
eens na te lopen.
Enveloppen met mailadres van ouder bij binnenkomst meegeven
voor de fotograaf.
Mocht er nog subsidiegeld over zijn kijken we of dit geld besteed
kan worden aan maandverband voor vrouwen die dit niet kunnen
betalen.
Aaldrik: 9 november landelijke dag Diaconale Kerk, Beatrixhal
Utrecht. Zeer de moeite waard. Zie site: kerk in actie
To: wil graag mee met afspraken bij organisaties en cliënten om
meer ingevoerd te raken.
Afgesproken dat ieder een van de buurthuizen regelmatig bezoekt.
To: de Balans
Aaldrik: de Komin
Berry: de Nieuwe Pit
Marleen: Muzerijk
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