Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van Nei Naoberschap Gees op 04-03-2020
Aanwezig
- 23 leden van Nei Naoberschap,
- 2 vertegenwoordigers van de afdeling Nei Naoberschap Zwinderen in oprichting
- 5 bestuursleden van Nei Naoberschap. Afwezig met kennisgeving: 14 personen.

Opening
Hans opent de vergadering en heet allen welkom.

Mededelingen
Henny vertelt welke leden bericht van afwezigheid hebben gegeven.
Hans vertelt over de actualiteit van langer zelfstandig wonen en de aandacht die (ook) vanuit de
overheid daarvoor is. Ook wordt de grote toename van de 80+ inwoners en ouder genoemd. Er
wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorg. De rol van de lokale overheid
krijgt daarin een steeds belangrijkere rol. De gemeente Coevorden neemt daarin wel haar
verantwoordelijkheid.
Siny voegt toe dat in de provincie Groningen onderzoek is gedaan in dorpen waarin
bewonersinitiatieven, zoals Nei Naoberschap, actief zijn. In die dorpen zijn inwoners vooral tevreden,
vrijwilligers worden blij van hun taken. Helpen en geholpen worden geeft tevredenheid. Geholpen
worden door iemand die je kent vindt men over het algemeen fijner dan professionals over de vloer.
Daarnaast neemt onder andere het huisartsenbezoek af, waardoor de zorgkosten dalen. De huisarts
is heel blij met de mogelijkheid om laagdrempelige hulp in te kunnen zetten.

Notulen Algemene ledenvergadering van 11-04-2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

Nei Naoberschap in 2019 / jaarverslag
Henny licht het verslag toe.
- Zij stelt ook aan de orde dat er een situatie is geweest die heel veel heeft gevraagd van de
betrokken vrijwilligers. Dat leidde ook tot het bespreken van de grenzen die er zijn voor
vrijwilligerswerk. Dit is ook onderwerp van gesprek met professionals.
- We hebben ook een signalerende functie. Op een vraag uit de zaal antwoordt Hans dat het
wel zoeken is hoe je die functie vorm en inhoud geeft. Ook Nei Naoberschap is gebonden aan
privacywetgeving. Wanneer een naoberhulp-vrager toestemming geeft voor overleg is er
geen bezwaar, maar anders lopen we soms ook wel tegen regels aan.
- Ook licht Henny toe hoe de gemeente de komende tijd een structurele financiële
tegemoetkoming zal geven voor de kosten van Nei Naoberschap. Op verzoek van de
gemeente (en als vorm van tegenprestatie) hebben we op schrift gesteld hoe we Nei
Naoberschap in Gees vorm hebben gegeven. Inmiddels is dit boekje klaar voor de drukker en
het zal binnenkort officieel gepresenteerd worden aan/door de wethouder. Het boekje is
bedoeld om ondersteunend te zijn voor plaatsen die overwegen om ook een
bewonersinitiatief als Nei Naoberschap op te richten.
- Omdat de gemeente heeft besloten Nei Naoberschap te subsidiëren hoeft er geen
contributie te worden geheven. Op een vraag uit de zaal geeft Henny aan dat we wel willen
dat mensen lid worden. Zij ontvangen dan ook alle informatie, jaarverslagen, uitnodigingen

voor vergaderingen en dergelijke en hebben een stem in de Dorpscooperatie Nei
Naoberschap Gees.
- Tenslotte vertelt Henny nog iets over “Gees verbindt”. De bijeenkomsten zijn altijd
drukbezocht en gezellig. Adrie Kuyper vult aan dat het ook wel heel bijzonder is hoe de
samenwerking tussen Nei Naoberschap en de drie kerken verloopt. Op 10 maart en 24 april
2010 zijn er weer activiteiten van “Gees Verbindt”. Over de eerste bijeenkomst is al
gecommuniceerd en over de tweede volgt nog informatie.
- Er zijn gesprekken geweest met Zwinderen en hoewel het nog niet formeel besloten is, is
99,9% zeker dat Zwinderen zich aan zal sluiten bij Nei Naoberschap.
- We spreken nog even over de grenzen die er zijn aan vragen. Soms is het heel duidelijk wat
kan en wat niet, maar er is ook grijs gebied. En dan gaat het over maatwerk.
In de dorsvlegel komt een samenvatting van het jaarverslag.

Financiën
Aad licht de inkomsten en uitgaven uit het financieel jaarverslag toe. Ook de begroting wordt
toegelicht. Verslag kascommissie: er is een kasverschil gevonden van €0,03 cent en dat had te maken
met afronding. De penningmeester wordt decharge verleend. Mariëtte wordt bedankt, zij wil zich
best beschikbaar houden voor de kascontrole. Bert Oosterga en Gerrit Plas zullen in principe de
kascontrole voor komend jaar op zich nemen.

Rondvraag
Vraag: Hoe zorgen we voor duurzaamheid/continuiteit van ons bewonersinitiatief, zowel van de
vrijwilligers als in het bestuur? Vele aanwezigen zijn niet meer de jongsten. Dat is inderdaad een
belangrijk punt, wat we kunnen doen is (bv. door middel van het jaarverslag) ons bestaansrecht laten
zien. Wat betreft de vrijwilligers: er zijn ook wel jongere vrijwilligers, maar omdat die overdag
werken zijn ze minder in beeld.
Vraag: Nei Naoberschap bereikt niet iedereen, er zijn in het dorp meerdere mensen die wel wat
zouden kunnen hebben aan naoberhulp. Naar voren wordt gebracht dat mensen Nei Naoberschap
niet zien als ‘eigen’ en er daarom geen beroep op durven of willen doen. Siny geeft aan dat ze als
professional wel naar mensen toe gaat en vragen ophaalt, maar dat dat voor vrijwillige
coördinatoren niet of nauwelijks realistisch is. Ligt hier ook een taak voor iedere inwoner van het
dorp om mensen die hulp zouden kunnen gebruiken te attenderen op de mogelijkheden van NN?
Deze vraag zullen we in het bestuur ook verder verkennen.

Na de pauze
Presentatie ‘uitgankelijkheid’
Gerrit-Jan Ruesink, programmamanager Veilig Leven van de Veiligheids Regio Drenthe.
Hij geeft informatie over:
•
•
•

Het belang van brandpreventie
Brandveiligheid
Ideeën voor burgerhulpverlening

Hans bedankt Gerrit-Jan voor zijn presentatie. We nemen wat ideeën mee naar Plaatselijk Belang
Gees en het bestuur van Nei Naoberschap, o.a over het grote belang van rookmelders en of we daar
iets mee kunnen in Gees.
------------------------------------

