Notulen (384) Vergadering Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig:

24 september 2018
Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Barbara E, Elsbeth, Marian, Caroline de R., Sylvia S, Annelies,
Karlijn, Wendy, Nicolette, Neeltje, Astrid, Paula, Lia, Gerda,
Vicky, Silvia K,
Esther, Carolien de J., Joke, Marga, Margo, Leonie, Barbara vd P.

1.

Opening
De vergadering wordt om 19:35 uur geopend door Paula met een hartelijk
welkom voor Vicky.

2.

Roll Call
De lijst met afwezigen wordt kort doorgenomen.

3.

Mededelingen
Paula blikt terug op de vorige vergadering. Het uitspreken van gevoelens
binnen onze club is belangrijk net als plezier, sfeer en vriendschap.
Op 15 september jongstleden hebben enkele leden van onze club de cheque
overhandigd aan Stichting Kinderfondsen Nederland. De dag was zeer
geslaagd. Lia heeft van de stichting foto's ontvangen die op de website zullen
worden geplaatst en Esther zal een persbericht opstellen. Marga heeft een
bevestiging ontvangen dat de stichting het door ons bijeengebrachte bedrag
heeft ontvangen.

4.

Afscheid van Vicky
Paula richt het woord tot Vicky, blikt kort terug op de periode dat Vicky deel
uitmaakte van onze club en bedankt haar voor haar enthousiasme en inzet en
wenst haar en haar gezin een hele mooie toekomst en succes met haar nieuwe
baan bij de Universiteit van Utrecht.

5.

Presentatie Rita Braam locatie manager Rozenholm
Paula heet onze spreekster van harte welkom. Rita Braam is RVE-manager
(Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) van Gloxinia, Rozenholm en Het Hoge
Heem. Rozenholm maakt deel uit van Amstelring, het is een kleine locatie (56
á 57 bedden), bestaat 23 jaar en zit ingeklemd tussen Zorgcentrum Aalsmeer en
aanleunwoningen. Sinds 2015 is de samenwerking op het gebied van receptie,
technische dienst, linnenkamer en keuken verbroken met het Zorgcentrum
Aalsmeer. Voor sommige van ons onbekend, maar Rozenholm heeft sinds die
tijd een eigen ingang..
Rozenholm heeft twee verdiepingen, op de begane grond verblijven bewoners
met een somatische indicatie en op de eerste verdieping verblijven bewoners
met een psychogeriatrische indicatie, deze verdieping is een gesloten afdeling.
Tegenwoordig worden bewoners geïndiceerd middels de ZorgZwaartePakket
(ZZP). Bewoners van de somatische afdeling hebben een ZZP van 6 of 8,
bewoners van de psychogeriatrische afdeling een ZZP van 5 of 7. ZZP

vertegenwoordigt geld, waarvan 75% wordt besteed aan personeelkosten
(directe zorg van bewoners) en 25% aan onder andere huur van hulpmiddelen,
speciale (wond)verzorging en andere kosten ten gunste van de bewoners.
Locatie Rozenholm heeft een eigen budget, waarvan een groot gedeelte is
bestemd voor personeels- en scholingskosten en waarvan slechts een klein
gedeelte kan worden uitgegeven aan investeringen. Binnenkort worden de
keukens van de vier huiskamers vervangen, maar ook zal te zijner tijd nieuwe
bedden, tilliften en vloeren moeten worden vervangen. Rozenholm maakt
onderdeel uit van Amstelring en alleen Amstelring kan sponsoren of fondsen
aanschrijven. Rozenholm zelf probeert middels onder andere de wintermarkt of
via de Stichting Vrienden van Amstelring het budget voor
ontspanningsactiviteiten te vergroten waardoor de jaarlijkse boottocht,
optredens en dergelijke mogelijk worden gemaakt.
Een grote wens van Rozenholm is het opknappen en toegankelijk maken van
de tuin grenzend aan de Brandewijnsloot en de lange gang waarin de
verhalentafel staat. De tuin dient geschikt te worden gemaakt voor de bewoners
van de gesloten afdeling en indien mogelijk verbonden te worden met de
multifunctionele ruimte De Violier. Het geld dat wij dit jaar bijeen brengen
door onze vele activiteiten zal gebruikt worden om deze wens te kunnen
realiseren.
Paula bedankt Rita voor haar presentatie en het beantwoorden van al onze
vragen.
6.

Visie van onze voorzitter en bestuur voor het komend clubjaar; VERBINDING
Paula richt het woord tot ons allemaal en legt uit waarom dit thema gekozen is.
Wij zijn een groep energieke en slagvaardige vrouwen, die niet alleen elkaar
willen helpen, maar ook anderen. We zijn betrokken zowel sociaal als
maatschappelijk. We zijn gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig en in het
bezit van een groot netwerk. Het streven van het bestuur is dat wij dit jaar
verbinding zoeken en verbonden blijven met elkaar middels de bijeenkomsten
(agenda heet nu uitnodiging voor clubbijeenkomst en notulen heten voortaan
verslagen) en met de maatschappij middels onze activiteiten en goede doelen.

7,

Aantrekken van nieuwe leden
De commissie komt op vijf oktober bij elkaar. Uit navraag blijkt dat er geen
installatiesets meer aanwezig zijn.

8.

Indeling commissies
Nicolette heeft nog niet van iedereen een ingevuld formulier mogen ontvangen,
waardoor er op dit moment nog geen inventarisatie van de commissies en
invulling mogelijk is.

9.

Commissies
Slag om Aalsmeer
Astrid heeft her en der al foto's rondgebracht en potentiële tafel'kopers'
gesproken. Astrid heeft twee weken geleden de lijst met deelnemers van vorig
jaar per mail aan iedereen gestuurd en vraagt of wij nog andere potentiële
tafel'kopers' weten? Zij verneemt dit graag. Barbara Eveleens is met een

subcommissie druk bezig met de vragen. De commissie bezoekt één oktober de
locatie De Rietpluim in verband met de aankleding, iedereen die iets heeft voor
de aankleding kan met de commissie contact opnemen. Caroline de Rooij
nodigt belangstellenden uit voor de Woonbeurs in de Rai op vrijdagavond vijf
oktober.
Wijn
De commissie komt binnenkort bij elkaar. Mogelijk kunnen de uitgekozen
wijnen op de volgende vergadering van acht oktober geproefd worden.
Kerstmarkt
De commissie komt binnenkort bij elkaar. De kraamverhuur, zowel de vrijdag
als de zaterdag loopt goed. Het koor van Marian Stokman (Denk aan de Buren)
verzorgt op zaterdag acht december een optreden.
Paasbroden
Esther heeft contact opgenomen met Jasper Engel van Vooges. Indien wij het
willen kan onze club op 6 april (twee weken voor Pasen) paasbroden
vervaardigen in zijn bakkerij. De stemming is unaniem voor. Paula zal dit
berichten aan Esther.
10.

Nieuwe ideeën
Lustrum
In het jaar 2020 bestaat onze club 25 jaar! Hoe wordt dit gevierd, alleen binnen
onze club of organiseren we een activiteit?
Asperge-party
Paula heeft via Lia een flyer van een andere Lionsclub (Kollum, Lits en
Lauwers), zij organiseren op een landgoed een asperge-party. Is dit iets voor
ons?
Rozenholm-Rollator-Rally
Sylvia Singewald wil een leuke (mid)dag organiseren voor de bewoners van
Rozenholm. De precieze invulling van de rally is nog onbekend, maar Sylvia
heeft al een sponsor gevonden.

11.

Informele rondvraag
Sylvia Singewald heeft al acht weken last van een slijmbeursontsteking in haar
heup. Potentiële deelnemer van de Rozenholm-Rollator-Rally? Wij wensen
Sylvia beterschap.
Lia was op familiebezoek in Frankrijk. Op de to-do list stond een bezoek aan
het grootste kasteel van Europa: Chateau Fontainebleau. Helaas bleek deze
gesloten te zijn.
Barbara Eveleens heeft niet in juni maar op vijftien september haar verjaardag
gevierd. Als zestigjarige jonge dame vroeg zij in plaats van cadeaus een gift
voor Stichting Kinderfondsen Nederland. In totaal heeft zij € 540,-- ontvangen
wat zij binnenkort zal overmaken naar de stichting. Wij bedanken Barbara voor
deze mooie geste.

Vicky bedankt ons nogmaals dat zij op deze manier afscheid van ons mag
nemen. Alle verhuisdozen zijn uitgepakt, ze zijn gesettled in Hilversum, zeker
nu Felix sinds kort naar school toe gaat.
Neeltje heeft een druk clubleven, zij is lid van drie verschillende eetclubs.
Vraag aan het bestuur: komt er ook een schild van onze club aan de gevel van
het Wapen van Aalsmeer te hangen? Het bestuur zal zich hierover buigen.
Nicolette is heel druk met het huis en het bedrijf. Als alles mee zit zal in de
maand november het slaan van de eerste paal plaatsvinden. Nicolette zal ons op
de hoogte houden van de vorderingen.
Elsbeth heeft via de mail twee VIP-kaarten voor ADAF (Annual Dutch Art
Fair) 2018 voor vrijdag twaalf oktober ontvangen. Elsbeth verneemt graag of
iemand interesse heeft.
Karlijn zal begin volgend jaar onze clubbijeenkomsten niet kunnen bijwonen.
Emile en zij gaan vanaf januari op vakantie, alleen het gebied en de duur van
de vakantie is nog onbekend.
Astrid vertelt ons dat de shelter waarvoor we een gift van € 250,-- hebben
gedoneerd klaar is. Op de site van MalaWeCare staan foto's van de shelter.
Tevens vertelt zij dat MalaWeCare een bedrag van € 2.935,-- heeft mogen
ontvangen van Gert en Neeltje, welk bedrag door de OSA met € 2.500,-- zal
worden verhoogd. We zijn allemaal stil en trots op dit mooie gebaar van Gert
en Neeltje.
Tevens vertelt Astrid dat zij morgen (dinsdag 25 september) naar Den Haag
gaat om een petitie aan te bieden. Een logopediste mag niet zelf onderhandelen
met de verzekeraars over de tarieven, de wachtlijst is langer dan één jaar en de
opleiding loopt leeg waardoor opvolging een probleem wordt.
Wij zullen allemaal naar het nieuws kijken, misschien zien we een glimp van
Astrid op het Malieveld.
Paula is heel trots op haar medaille. Zij heeft afgelopen zaterdag de Dam tot
Damloop gewandeld.
Paula sluit de vergadering om 22:25 uur.

