Centrale Cliëntenraad
Verslag
Vergadering van 12 december 2016
Aanwezig:

Carla Groenendal
Jos Stegeman
Clemens Piena
Eelco Geleijnse
Erna Zandvoort
Karel-Jan Matthijs
M’Hamed Boutachkourt
Arie Uitterlinden

Afwezig:

Paul Suijkerbuijk (met kennisgeving)

Verslag:

Arie Uitterlinden

Opening en vaststelling agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vacature CCR en wisseling secretaris.
Er is een advertentie geplaatst in de regionale bladen.
Hierop is slechts één reactie gekomen.
Is er wel voldoende bekendheid aangegeven? Is de website wel
duidelijk en hoe zit het met de verwijzing hierop naar de CCR?
Hier zal nog eens naar gekeken moeten worden
Jos en Clemens zullen de sollicitant ontvangen
Erna is bereid de rol van secretaris (tijdelijk of….) op zich te nemen
De ontwikkelingen in deze zullen dat wel uitwijzen.
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Adviesraden dag
Carla en Karel-Jan hebben voor een goed verslag gezorgd.
(Zie betreffend verzonden verslag)
De algemene tendens van de aanwezige leden was zeer positief
CCR de “hei” op.
Deze bijeenkomst was zinvol. Onder leiding van Marco werd
uitvoering gesproken over de rol van de CCR en die van de
Adviesraden.
Voldoende stof voor de werkgroep leden (directie, consulenten,
adviesraad leden en CCR) om hier op 14 december mee aan de
slag te gaan. Karel-Jan en Arie zullen dit inbrengen. Afhankelijk
van de/een volgende vergadering zal de plaats van Arie worden
opgevuld door één van de CCR leden
Het rapport van Marco zal in de volgende vergadering worden
besproken.
LPC MEE dag
Jos en Clemens hebben deze dag bezocht .Een goedwillende club
waar een visie ontbreekt en die veel hulp nodig heeft om hier body
aan te geven.
Rondvraag en sluiting.
Voor de volgende vergadering het verslag van de Hei-dag
agenderen en hierover met elkaar van gedachten wisselen.
Ook mevr. Reys uitnodigen voor de verbinding met de jeugd. Dit
naar aanleiding van het contact dat Jos met haar had.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
Om 18.40 uur sluit de voorzitter de vergadering

De volgende vergadering is op 16 januari 2017
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