Jaarverslag ZorgMix 2019
Samenstelling bestuur per 31-12-2018.
Mevr. Trees Fockenier, voorzitter; mevr. Lieve Hasselman-Kegels, secretaris; Mevr. Mariëtte
Buijck, penningmeester; Mevr. Janny Dubbeldam, ledenadministratie;
Dhr. Bert de Baere extern adviseur.

Nieuw in 2019.
In 2019 was er voor ZorgMix niet veel nieuws onder de zon:
-

Onze website kreeg een nieuwe look er werd meer gebruiksvriendelijk.
Bij de kersthappening van ZorgSaam werden voor het uitreiken van het kerstcadeau
leidinggevenden ingeschakeld i.p.v. ZorgMixleden. Voor ons werd het dus alleen
maar genieten van het zeer geslaagd evenement. Dank je wel ZorgSaam dat we er
telkens bij mogen zijn en ook het kerstpakket mogen ontvangen. Men weet bij
ZorgSaam dat ze steeds op ons een beroep kunnen doen voor hand- en
spandiensten.

Activiteiten in 2019.
26-03-2019: jaarvergadering.
Naast de gangbare items tijdens de jaarvergadering, heeft René Smits de speerpunten in de
beleidsontwikkelingen toegelicht. Dit wordt steeds erg op prijs gesteld.
De presentaties van de verschillende vormen van thuiszorg verliepen eerder chaotisch.
Typerend wel voor de versnippering van financiering en diensten in deze sector in
Nederland. De presentaties zijn terug te vinden op onze website.
07 en 10-05-2019: onze dagreis naar Tervuren.
Net als bij de najaarsuitstap hebben we nu ook de voorjaarsuitstap op 2 verschillende dagen
georganiseerd. Deze formule slaat goed aan omdat ergens neerstrijken met ongeveer 50
mensen meer ruimte geeft dan met een groep van 100. Het geeft mensen ook een kans
meer om mee te gaan als ze op één van de twee geplande data verhinderd zouden zijn.
Zowel het bezoek aan de biologische serredruivenkwekerij, annex wijnboer, als het bezoek
aan het vernieuwde Afrikamuseum hadden veel bijval. We genoten van een goedverzorgde
warme maaltijd. Velen onder ons konden later nog nagenieten van de aankopen bij de
wijnboer want proevertjes blijven niet zonder effect.
20-06-201g: onze fietstocht.
Het was een schitterende fietstocht in het krekengebied van het meetjesland. De lunch
vooraf was voortreffelijk, een heerlijke salade in een trendy gelegenheid in Sas Van Gent.
10- en 20 -09-2019: excursie naar de Loonse en Drunense heide bij Loon op Zand.
Een stralend zonnetje en lekker eten, wat moet een mens nog meer om deze uitstap tot
een fijn weerzien te maken.

15-11-2019: onze gezellige avond.
Wij konden onze leden verwelkomen met koffie of thee en een buitenmaatse koffiekoek.
Volgens sommigen om je er een beetje schuldig over te voelen, volgens anderen jammer dat
die niet groter was want hij was toch zo lekker.
Wij werden vergast op grappige vertellingen, uit het leven gegrepen. Het was helemaal geen
punt dat er geen podium was want Frans van der Heyden wist zijn publiek aan zich te binden
in een authentiek Zeeuws dialect.
Tijdens de pauze smaakten de drankjes en de kunstig opgemaakte hapjes heerlijk.

Kengetallen ledenbestand per 31 december 2019. (aangeleverd door Bert de Baere)
Ledenbestand
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Vrouw
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Vrouw

73

Totaal

72

jaar
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62

jaar
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