Aan de leden van de ADCA vereniging
Hierbij nodigt het ADCA bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering en de landelijke contactdag. Ook dit jaar heeft het bestuur voor
de locatie van Sherpa gekozen. Hiermee helpt de ene zorgorganisatie de
ander. De Non-profit zorgsector heeft het al moeilijk genoeg. Bovendien is de
prijs-kwaliteit verhouding dik in orde.
Deze middag vragen we uw mening middels een kleine evaluatie enquête.
Datum:
23 April 2016.
Aanvang: 10.30uur
Locatie:
Sherpa, Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn.
Programma
10:30 uur. Ontvangst met koffie.
11:00 uur Algemene Leden vergadering
12:45 uur Lunchpauze
13:45 Aanvang leden contact dag
Algemene Ledenvergadering:
Agenda:
1. Opening door de voorzitter Dhr. Gerard Kulker
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 09-05-2015
5. Jaarverslag 2015
a. Algemeen deel
b. Financieel deel
c. Bevindingen kascontrolecommissie 2015. Otto Scheltema, Chris
Keller en Elma Gelens
6. Benoeming kascontrolecommissie voor de cijfers van 2016.
7. Toevoeging art 10 m.b.t. de MAR aan het Huishoudelijk Reglement
8. Bestuurssamenstelling.
per 25 mei 2016 aftredend en herkiesbaar Mevr. Els Zwetsloot
per 23 nov 2016 aftredend en niet herkiesbaar Dhr. Wilbert Uijl
per 23 nov 2016 aftredend en herkiesbaar Dhr. Henk van Lambalgen.
Een voordracht voor een kandidaat bestuurslid dient conform de statuten
(art12) door tien of meer leden vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering meegedeeld, of volgens het HHR: 4.1.3 Bij tussentijdse
vacatures kan het bestuur hierin voorlopig voorzien en dient het
betreffende bestuurslid op de eerstvolgende algemene ledenvergadering
reglementair te worden benoemd.
9. Benoeming van Mevr. H Rikken tot erelid.
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.
Exemplaren van het jaarverslag met daarin opgenomen het financiële
jaarverslag zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Eventueel kan het ook per
post toegezonden worden via ons postadres. Op de vergadering en op de
website zullen de vergaderstukken ook beschikbaar zijn.

Hierbij het verzoek aan de gasten om voor de pauze aan te geven bij welke
voordracht zij willen aanschuiven.
Aanvang ledencontactdag
13:45 Het is de bedoeling van het bestuur om net als vorig jaar weer een
gevarieerd programma aan te bieden met ruimte voor interactie. De sprekers
zijn:
Jetty van Meeteren, revalidatiearts uit Rotterdam en lid van onze MAR, bereid
een lezing voor m.b.t. revalidatie, fysiotherapie etc.
Marinus van den Berg over verlies.
Marinus van den Berg, geboren 1947, heeft jarenlang ervaring als pastor en geestelijk
verzorger met chronisch zieken mensen in zorginstellingen. Daarnaast heeft hij
tientallen succesvolle boeken op zijn naam staan en is een veel gevraagd spreker op
lezingen en symposiums.

Dhr. Stef Harweg over de WMO.
Adviseur: In het programma ‘Aandacht voor iedereen’. Hier krijgen Wmo-raden en lokale
en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden
informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en
ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige
gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van
de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

14:45 uur Korte pauze.
15:00 uur Panel voor beantwoording van vragen, bestaande uit MAR leden en
sprekers van deze middag. U wordt verzocht om zo mogelijk,
vragen van te voren schriftelijk bij het bestuur in te dienen.
15:45 uur Rondvraag en afronding van de landelijke contactdag dag.
16:15 uur Voor u huiswaarts gaat is er nog een kleine versnapering.
Uiterlijk 17.00 uur moeten we het Sherpa gebouw weer verlaten.
Nieuw op de ALV/LCD “de ADCA kraam” met oa;
Een ideeën bus.
Verzamelen van de enquêtes.
Een vrijwilligers-vacature bank.
Kleine hulpmiddelen die u tegen een gereduceerd bedrag kunt u kopen
Ansichtkaarten verkoop, de opbrengst komt ten goede aan onderzoek.
Diverse ADCA gerelateerde folders en nog veel meer.
Mochten er leden zijn die ook iets aan te bieden hebben, ik hoor dit graag.
U kunt zich voor deze LandelijkeContactDag aanmelden op
contactdag@ataxie.nl of op 0174383823 Els Zwetsloot of via “postbus
120,3150AC Hoek van Holland” met vermelding van uw naam en adres en
uw eventuele begeleider. Voor leden en begeleiders is de toegang gratis.
Toegang niet leden 5 euro.op bankrekeningnummer
NL30TRIO0198388845 t.n.v. ADCA vereniging Nederland ovv ALV2016
Vriendelijke groet, en graag tot ziens op 23 april.
Namens het bestuur, Els Zwetsloot.

23 april 2016 Algemene ledenvergadering en landelijke contactdag.
Hoe kom ik bij Sherpa Zandheuvelweg 4 Baarn?
Vanuit Amsterdam: Via rijksweg A1 richting Amersfoort, afslag Soest/Baarn Noord, einde
van de afrit (bij stoplichten) rechtsaf. U bevindt zich dan op de Zandheuvelweg, waar na
ruim 1 kilometer Sherpa aan de rechterkant ligt.
Vanuit Oost Nederland: Via rijksweg A1 richting Amsterdam. Afslag Soest/Baarn Noord
(let op: 2 x uitvoegen!). Einde afrit linksaf (onder de autoweg door), bij voorrangsweg
rechtsaf, bij de stoplichten rechtdoor. U bevindt zich dan op de Zandheuvelweg, waar na
ruim 1 kilometer Sherpa aan de rechterkant ligt.
Vanuit Noord Nederland: (via Lelystad)Komende vanuit het noorden over de A6, bij het
knooppunt Almere de afslag Almere Hout / Hilversum / Utrecht (A27) nemen. Hierna
afslag Amersfoort (rijksweg A1) en dan direct weer rechtsaf afslag Soest / Baarn
Noord. Einde afrit bij stoplichten rechtsaf. U bevindt zich dan op de Zandheuvelweg,
waar na ruim 1 kilometer Sherpa aan de rechterkant ligt.
Vanuit Hilversum: Rijd over de Minckelerstraat langs ‘Anna’s Hoeve’ richting Baarn.
Sherpa bevindt zich aan de linkerzijde van deze weg.
Vanuit Utrecht: Via rijksweg A27 richting Hilversum. Na het passeren van de afslag
Hilversum richting Amersfoort kiezen (rijksweg A1) en dan direct weer rechtsaf afslag
Soest/Baarn Noord. Einde afrit (bij stoplichten) rechtsaf. U bevindt zich dan op de
Zandheuvelweg, waar na ruim 1 kilometer Sherpa aan de rechterkant ligt.
Met het Openbaar Vervoer:
Reis per trein naar station Hilversum centraal. Neem vanaf busstation Hilversum, buslijn
109 richting Bussum. De bus stopt voor het Servicebureau van Sherpa.
Wilt u opgehaald worden door een auto van de vereniging reist u dan naar NS
station Baarn. Evenals vorige jaren is er een pendeldienst door vrijwilligers.
Wilt u zich wel van te voren aanmelden bij de organisatie (zie uitnodiging).
Sherpa is aan de Zandheuvelweg 4 Baarn
ROUTEBESCHRIJVING VAN WOONWIJK EEMEROORD (SERVICE BUREAU
ZANDHEUVELWEG)
Vervolgens komt u de wijk in rijden.
Straat helemaal uitrijden…..dit is de Eemeroordlaan.
Vervolgens aan het einde van de Eemeroordlaan naar rechts.
Dit is de Reggelaan, aan het einde van de Reggelaan ziet u een heuveltje….daar is het
GEIN, waar u moet zijn.
Zo nodig uw passagier afzetten dus voor het GEIN.
Daarna auto wegzetten….heuveltje afrijden waar u binnen bent gekomen.
Aan uw rechter zijde kunt u de auto parkeren.
Volg de aanwijsborden.

