
 
 
Coöperatie Ouderen in Regie U.A. 

Uitnodiging ledenvergadering 11 november 2021 

 

Geacht Coöperatie lid, 

Graag nodigen we u uit voor onze eerstkomende leden vergadering. Deze vindt plaats 

• op 11 november 2021, van 19.30 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

• in gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel  

Na een lange periode waarin we vanwege de corona maatregelen nauwelijks bijeenkomsten hebben 

kunnen organiseren, is het tijd om elkaar bij te praten over wat we vanuit het bestuur en een aantal 

actieve werkgroepen hebben opgepakt én om gezamenlijk onze koers naar de toekomst te bepalen.  

Uw aanwezigheid op 11 november a.s. is dan ook van groot belang! 

Programma  

Tijdens de bijeenkomst brengen we verslag uit over de telefonische ledenenquête die we in mei jl. 

hebben georganiseerd én over de start van Seniorenvervoer Boxtel, een eerste succesvol project dat 

we vanuit de Coöperatie hebben geïnitieerd.   

We bespreken 2 thema’s die al geruime tijd onze aandacht hebben en waarmee we – vanuit een 

gezamenlijke inzet – verder willen: 

• Hartjes in de Wijk/Wijkzorgvoorziening. Toelichting door Jac Nouwens op het concept en 

gesprek met de leden over de mogelijke rol van de Coöperatie bij de uitwerking hiervan. 

• Wonen voor senioren. Toelichting door Ad van den Brand op de inzet van de Werkgroep 

Wonen; gesprek met de leden over het realiseren van woonvormen met gemeenschappelijke 

voorzieningen en de wijze waarop de Werkgroep Wonen kan worden versterkt.  

Daarna is er ruimte voor bestuurszaken waarbij het bestuur verslag uitbrengt over het voorbije jaar 

en er een herhaalde oproep voor nieuwe bestuursleden op de agenda staat. (Jaarverslag, financieel 

jaarverslag 2020 en verslag Kascontrolecommissie, zie http://oudereninregie.nl/cooperatie/) 

We sluiten af met een informele nabespreking met een hapje en een drankje.  

U bent van harte welkom! Indien gewenst samen met een introducée.  

Aanmelden is verplicht en kan tot 6 november a.s. via mail info@oudereninregie.nl  

 

Namens het bestuur van de Coöperatie Ouderen in Regie, 

Chris D'havé, secretaris. 
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