
Besluitenlijst bestuursvergadering 7 januari 2017 
 

Besluiten: 

- Er is besloten dat alle vrijwilligers om 15:45 uur aanwezig moeten zijn, zodat de taken 

verdeelt kunnen worden. Wanneer een vrijwilliger er niet om 15:45 uur is, zullen de 

aanwezige vrijwilligers de taken verdelen 

- Er is besloten om de Oud en Nieuw activiteit te stoppen. Er is te weinig animo. 

- Er komt een deadline voor het aanmelden voor activiteiten rond de feestdagen (bijv. Kerst en 

Pasen). Uiterlijk 3 weken voordat de activiteit plaatsvindt, dient men zich aan te melden 

- Doordat er bij sommige activiteiten erg weinig mensen zijn, heeft het bestuur besloten om 

een minimum van 5 personen in te stellen. Wanneer er minder dan 5 aanmeldingen zijn voor 

een activiteit, zal deze niet doorgaan 

- Het bestuur heeft besloten om strenger om te gaan met aanmeldingen. Wanneer iemand 

zich aanmeldt voor een activiteit, gaan wij ervan uit dat deze persoon ook daadwerkelijk 

komt. Wij nemen geen genoegen meer met ‘misschien’ 

- Het aanmelden voor de zaterdagactiviteiten krijgt ook een deadline, zodat tijdig beoordeeld 

kan worden of de activiteit door gaat. Deze deadline is de donderdag (voor de 

zaterdagactiviteit) om 17:00 uur 

- Het bestuur heeft gemerkt dat er door de bezoekers steeds vaker gesproken wordt over 

mensen die op dat moment niet aanwezig zijn. Het bestuur vindt dit onwenselijk. Daarom 

worden de gasten gevraagd om niet meer te praten over een persoon die er niet is om 

zichzelf te kunnen verdedigen. 

- Om de kans op roddelen te verkleinen heeft het bestuur besloten om een 

vertrouwenspersoon aan te stellen. Bij deze persoon kun je terecht wanneer je problemen 

hebt. Dit kan gaan om persoonlijke problemen, maar ook om problemen met (personen 

binnen) Lonely Lochem 

- Het bestuur heeft besloten om Joska Groen te benoemen tot vertrouwenspersoon van 

Stichting Lonely Lochem 


