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VAN HET BESTUUR
Met deze nieuwsflits informeren wij u over actuele zaken van de OVV en ASVZ.
Wij vinden het belangrijk, dat ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers ook tijdens deze
coronacrisis bij de OVV terecht kunnen met vragen, opmerkingen of gewoon een
luisterend oor!
Deze nieuwsflits wordt alleen per mail verstuurd. Wilt u ook andere belangstellenden op de
hoogte brengen.
________________________________________________________________________

RABOBANK CLUBSUPPORT 2020
Wij doen weer mee aan de Rabobank ClubSupport!

Tussen 5 en 25 oktober 2020 kunnen leden van de Rabobank stemmen op een
vereniging die zij een warm hart toedragen.
Met deze actie maakt de OVV kans op een mooi geldbedrag.
Wij zullen het bedrag besteden aan financiële steun aan de woon- en
dagbestedingsgroepen. Dit zal zijn voor zaken die niet vanuit het reguliere budget van
ASVZ vergoed worden. Deze extra’s zijn een belangrijke toevoeging in het leven van de
bewoners/cliënten. Voorbeelden hiervan zijn spel- en snoezelmateriaal, aangepaste
fietsen, beamers en trampolines.
Stemt u ook op ons?
Kijk voor meer informatie op Rabobank ClubSupport, provincie Zuid-Holland, Rabobank
Lek en Merwede.
Stemmen kan heel makkelijk met de Rabo app via ‘zelf regelen’ en vervolgens via
‘mijn lidmaatschap’.
Alvast heel erg bedankt voor uw stem!
_______________________________________________________________________
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LEDENVERGADERING 2020
Door de coronacrisis hebben we in 2020 géén ledenvergadering gehouden!

Het bestuur heeft echter wél de verplichting om verantwoording af te leggen en
goedkeuring te vragen aan de leden.
Leden hebben schriftelijk ingestemd met :
- JAARREKENING 2019
- JAARVERSLAG 2019
- VERSLAG VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE
- BEGROTING 2020 en de voorlopige begroting 2021.
Bestuur
Nico Koorn, voorzitter, en Marjo de Bot, algemeen bestuurslid, zijn voor 4 jaar herkozen in
het bestuur.
Kijk voor meer informatie op de website van de OVV.
________________________________________________________________________

GROEPSVERTEGENWOORDIGERSOVERLEG
NAJAAR 2020
In verband met de coronacrisis is een fysieke bijeenkomst helaas niet
mogelijk. (Uitgezonderd de locatie Lingebolder, zie hieronder).
Om toch het contact te houden met onze achterban hebben de
groepsvertegenwoordigers een kaart met vergeet-mij-nietjes
ontvangen.
Daarna nemen de sector contactpersonen telefonisch contact op met
hun groepsvertegenwoordigers. Zo blijven wij op de hoogte over het
reilen en zeilen op de woongroepen!
Overleg Lingebolder
Op maandag 28 september zijn de vertegenwoordigers (‘meedenkers’) van de locatie
Lingebolder bij elkaar gekomen. De sectormanagers Bas, Michel, Fatima, Rob (tijdelijk
manager van de dagbesteding) en teamleider Dagbesteding Hanneke waren bij dit overleg
aanwezig.
Op veilige afstand van elkaar in de grote ruimte van het hoofdgebouw op de Lingebolder is
er gesproken over het wel en wee op deze locatie.
Kritische vragen werden gesteld en heel veel waardering voor de teamleiders,
medewerkers van de woning en dagbesteding werd uitgesproken.
________________________________________________________________________
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OVV EN DE CORONACRISIS
OVERLEG / CONTACT RAAD VAN BESTUUR
De OVV ontvangt veel vragen/opmerkingen van ouders/verwanten over o.a.
bezoekregeling, dagbesteding, inzet personeel en haperende communicatie vanuit ASVZ.
Het bestuur van de OVV verzamelt deze informatie en mailt naar de raad van bestuur wat
er leeft bij onze achterban.
Het bestuur heeft ook regelmatig (telefonisch) contact met de raad van bestuur.
Mede naar aanleiding van onze vragen heeft de raad van bestuur op 12 oktober jl. een
brief naar ouders/verwanten gestuurd. Via managers en teamleiders is deze brief
verspreid.
Op de website van ASVZ staat deze ook gepubliceerd.

CORONA ERVARINGSONDERZOEK: CLIENTEN EN
OUDERS/VERTEGENWOORDIGERS
ASVZ wil graag weten wat cliënten en hun ouders en/of vertegenwoordigers vinden van de
begeleiding van ASVZ tijdens de afgelopen corona
periode.
Wat is goed gegaan en wat kunnen we verbeteren?
Daarom kunt u een vragenlijst invullen.
Customeyes is het bureau dat namens ASVZ de
antwoorden verzameld.
Het onderzoek is anoniem.
Heeft u via uw teamleider géén bericht hierover
ontvangen? Via onderstaande links kunt u de
vragenlijst invullen:
Vragenlijst cliënten
Dit is de link voor de vragenlijst voor cliënten: www.is.gd/asvzcovidclient.
Vragenlijst ouders en/of vertegenwoordigers
Dit is de link voor de vragenlijst voor ouders en/of vertegenwoordigers:
www.is.gd/asvzcovidovt.
Liever schriftelijk?
Als het niet lukt om de vragenlijst online in te vullen, kan een schriftelijke vragenlijst
worden aangevraagd via kwaliteit@asvz.nl
Alvast bedankt voor het invullen en terugsturen van de vragenlijst!
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VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Een belangrijke taak van de OVV is haar signalerende functie.
Heeft u vragen? Vallen u dingen op? Zit u ergens mee?
Neem gerust contact met ons op! Niet alleen de negatieve, maar ook positieve ervaringen
zijn zeer welkom!
Wij kunnen dit meenemen in ons contact met het management en bestuur van ASVZ.
Bestuur, sector contactpersonen en/of groepsvertegenwoordigers staan klaar om met u
mee te denken, een luisterend oor te bieden, in gesprek te gaan.
Graag ontvangen wij uw reacties via : ovv@asvz.nl
_______________________________________________________________________

UITLEG NACHTDIENST
Zaterdag 26 september jl. is er weer een bijeenkomst
Nachtdienst, georganiseerd door OVV, geweest.
Medewerkers van de Nachtdienst hebben aan ouders,
verwanten en één medewerker, een duidelijke uitleg
gegeven over hoe het uitluistersysteem werkt.
Ook hebben zij vragen beantwoord.
Wilt u meer weten over hoe de Nachtdienst bij ASVZ werkt?
In de voorlichtingsfilm over nachtzorg bij ASVZ vertellen
nachtdienstmedewerkers Delia en Annemarie meer over
hun werk.
https://www.asvz.nl/actueel/hoe-werkt-de-nachtdienst-van-asvz/
In het voorjaar van 2021 zullen wij weer een bijeenkomst Nachtdienst voor
geïnteresseerden organiseren.
Datum en tijd worden nog gepland!
________________________________________________________________________

TWEEDE KAMER ADOPTIELID JOBA VAN DEN BERG
Op vrijdag 17 juli jl. bracht CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een tweede
werkbezoek aan de locatie Merwebolder. Zij maakte die dag kennis met de leden van de
raad van bestuur, nam een kijkje in de nieuwe speeltuin en sprak met twee teamleiders
van de intensieve sector over de coronatijd.
Joba heeft een interessant filmpje gemaakt over dit werkbezoek.
Kijk op onze website (ovv.asvz.nl) onder het item nieuwtjes. Hier kunt u dit filmpje
bekijken!
_______________________________________________________________________
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BEGELEIDING A LA CARTE / OUDERS VOOR OUDERS
Het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la Carte’ loopt ondanks de coronacrisis door.
Het projectteam van ASVZ ‘Ouders voor ouders’ komt regelmatig bij elkaar.
Ook worden er lerend netwerkbijeenkomsten gehouden.
Het jaarlijkse congres ‘Volwaardig Leven’ is verplaatst van 13 mei naar een online congres
op 24 en 25 november 2020.
Ouder Marthy in gesprek met VWS over impact coronacrisis
Het ministerie van VWS interviewde 5 ouders over de impact van
de coronacrisis. Een van de ouders is Marthy Wachtberger. Haar
zoon Casper woont bij ASVZ.
Daarnaast is ze initiatiefnemer van het project Ouders voor ouders.
Aan VWS vertelt zij wat de coronacrisis met haar en haar zoon
doet.
Kijk voor dit interview op de website van ASVZ.

OUDERS VOOR OUDERS: OOK TIJDENS CORONACRISIS
Wilt u weten wat Ouders voor ouders voor u in deze roerige tijd kan betekenen?
Neem dan contact op met de OVV:
tel. 06 - 23 20 46 19
e-mail: ovv@asvz.nl
Of kijk op de website van de OVV: ovv.asvz.nl
________________________________________________________________________

Aan- of afmelden voor de nieuwsflits van de OVV
U kunt zich aan- of afmelden door een mail te sturen naar: ovv@asvz.nl
Graag uw adres vermelden!

Deze nieuwsflits is een uitgave van:
OUDER-VERWANTENVERENIGING
MERWEBOLDER/LINGEBOLDER
Postbus 121
3360 AC SLIEDRECHT
Tel. 0184 – 491 169 / 06 23 20 46 19
e-mail: ovv@asvz.nl
website: https://ovv.asvz.nl
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