
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2022  

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. In zijn inleiding gaat de 
voorzitter in op het feit dat op 2 november 2005 “Tot uw Dienst” is opgericht en dat we dit jaar 
alweer 17 jaren bestaan. In deze afgelopen tijd is met veel energie in voorspoed en met 
tegenslagen bereikt dat “Tot uw Dienst” een stabiele organisatie is geworden waarvan 140 
mensen gebruik maken van de huishoudelijke ondersteuning en 40 mensen verzorging en 
verpleging ontvangen. Er zijn nu 35 medewerkers in vaste dienst die gehonoreerd worden op 
basis van de CAO van verzorging, verpleging en thuiszorg (CAO VVT). 
Er zijn veel veranderingen op komst in het sociale domein en in de zorg. 
Om opnieuw voorbereid te zijn op de toekomst is een statutenwijziging noodzakelijk. 
Deze statutenwijziging is het hoofdonderwerp van deze vergadering. 

 
2. Concept verslag Algemene Ledenvergadering 13 juni 2022 

Het verslag wordt op de hoofdpunten doorgenomen en er wordt nog even stil gestaan bij de 
besluiten die in deze vergadering zijn genomen m.b.t. de statutenwijziging. 

1. De leden hebben ingestemd met de voortzetting van de huidige wijze van zorgverlening en 
het zelfstandig contracteren van zorg bij zorgverzekeraars. 

2. De leden hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om de huidige vigerende 
statuten bij de tijd te brengen. 

3. In goed overleg met het bestuur van de Koepel worden de nodige acties voorbereid en op 
gang gebracht. 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 

3. Concept voorstel Statutenwijziging  
De voorzitter vraagt de leden of iedereen de conceptstatuten heeft ontvangen en er kennis van 
genomen heeft. Dit wordt door aanwezigen bevestigend beantwoord. 
Vervolgens worden de kernpunten zoals die in de uitnodiging zijn benoemd punt voor punt 
doorgenomen en toegelicht. 
De aanwezigen kunnen zich vinden in de voorgestelde tekst van de statutenwijziging. 
 

4. Voordracht benoeming eerste leden Raad van Toezicht  
Aangezien het zoeken naar kandidaten en de korte termijn waarop e.e.a zijn beslag moet krijgen is 
van de voorgedragen kandidaten alleen de heer Ton Engels aanwezig. 
De voorzitter geeft een toelichting op de achtergrond van de kandidaten die allen werkzaam zijn of 
zijn geweest in het sociale domein en de gezondheidszorg.  
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De kerntaak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beheer en het beleid van “Tot uw 
Dienst”. De Raad van Toezicht is ook de sparring partner van het bestuur. 
De aanwezigen kunnen zich vinden in de voordracht van de kandidaten. 
Aangezien artikel 26 van de statuten voorschrijven dat tenminste 2/3 deel van de leden ter 
vergadering aanwezig moet zijn wordt vastgesteld dat dit niet het geval is en dat er dus geen besluit 
kan worden genomen over de concept statutenwijziging en de benoeming van de kandidaten voor de 
Raad van Toezicht. 
De voorzitter verzoekt de leden om op 19 oktober 2022 opnieuw in vergadering bijeen te komen 
zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Hiervoor worden alle leden schriftelijk 
uitgenodigd. 
 

5. Mededelingen 
Op 11 oktober komt het voltallige College van B&W een werkbezoek brengen aan “Tot uw Dienst”. 
Tijdens dit werkbezoek zal toegelicht worden wat “Tot uw Dienst” allemaal doet. Ook zal het 
vraagstuk van de vergrijzing van Laarbeek aan de orde worden gesteld en op welke manier “Tot uw 
Dienst”een bijdrage kan leveren om de zorg voor elkaar in Laarbeek goed te organiseren. 
Monique Hubrechsen deelt mee dat de vakantieperiode met hulp van twee vakantiekrachten goed is 
doorgekomen. Er zijn weer twee nieuwe medewerkers aangetrokken voor de huishoudelijke 
ondersteuning. Dit was nodig omdat in korte tijd weer 8 nieuwe mensen een beroep doen op de 
huishoudelijke ondersteuning. 
Momenteel zitten we weer goed in het personeel. Er was een hoog ziekteverzuim door corona en 
blessures en het ziekte verzuim is aanzienlijk teruggelopen. 
Karin Spoorendonk is betrokken bij de ontwikkeling van een handleiding  die tot doel heeft de 
dementiezorg van de dementieconsulenten in de regio met Savant en de Zorgboog  te stroomlijnen.  
Op 28 november wordt op bestuurlijk niveau door de samenwerkende partners in de regio een 
intentieovereenkomst getekend om de dementiezorg goed af te stemmen en te coördineren. 
 
In de regio is een platform actief van de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg- 
organisaties om gezamenlijk beleid te ontwikkelen in verband met de personeelstekorten, de 
technologische ontwikkelingen. Ook word aandacht besteed aan het samenredzaam worden. 
Opgemerkt wordt de gemeente te activeren werk te maken van voldoende en gekwalificeerde 
seniorenhuisvesting.   

6. Rondvraag en sluiting 
Gevraagd wordt naar de voortgang van de procedures en of op 1 januari 2023 alles gereed is. 
Hoewel geen garanties kunnen worden afgegeven doet het bestuur er alles aan om de volgende 
stappen tijdig af te handelen. 

1. besluitvorming in de ALV op 19 oktober 2022 
2. passeren van de akte bij de notaris 
3. Vergunning aanvragen bij het ministerie van VWS afdeling CIBG 
4. CZ informeren en van de laatste documenten voorzien 
5. In overleg met de Koepel contact opnemen met zorgverzekeraar VGZ  

Met dank voor komst en de inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
 


