
     Hartelijk welkom 

Zorgcoöperatie  
Ravenstein  
in oprichting 



Samenstelling tijdelijk bestuur 
• Wim van de Vorle ( interim voorzitter) 
• Nelly van Demen 
• Karin Sutherland 
• Wil van Rijn 
• Henk van Herwaarden 
• Willem van Hoogstraten 
• Bernadien Smit 
• Ies van Bavel 
• Jacqueline van der Waarden ( secretariaat/P.R.) 
• Sjaak Peters 
• Wij zoeken nog een financiële kanjer 
 



 

Wat hebben we gedaan? 
 

• 1870 enquêteformulieren verspreid 

 

• 597 enquêteformulieren terug ontvangen 

 

• 138 enquêteformulieren waren 
onbruikbaar of een definitieve afwijzing 



Wat kwam uit de enquête?  

 

• 305 personen willen lid worden 

 

• 93 personen twijfelen 



• 259 personen willen 
vrijwilligerswerk gaan 
doen 

 

• 74 personen twijfelen 

  nog 



Waar is behoefte aan? 

• 150 personen 
hebben zich 
opgegeven als 
vrijwilliger 

 

• 139 personen willen 
daar gebruik van 
gaan maken 

Ontmoetingsruimte 



Boodschappendienst 

• 154 vrijwilligers 

 

• 67 personen die er 
gebruik van willen 
maken 



Vervoersdienst 

• 102 vrijwilligers 

 

• 49 personen die er 
gebruik van willen 
maken 



Medicijnen ophalen 

• 161 vrijwilligers 

 

• 49 personen willen 
hier gebruik van 
maken 



Klussendienst 

• 70 vrijwilligers 

 

• 93 personen willen 
er gebruik van 
maken 
 



Informatie  en communicatie 



Is er behoefte en belangstelling in 

een zorgcoöperatie? 

 

 Ja! 



Wat zijn de doelstellingen van de 

zorgcoöperatie ? 

• We willen bevorderen dat kwetsbare of 
hulpbehoevende mensen, jong en oud, uit 
Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden, 
Deursen, Dennenburg en Neerlangel zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun 
vertrouwde omgeving. 
 

• We willen dat zij op een volwaardige 
laagdrempelige wijze kunnen blijven 
participeren in de plaatselijke gemeenschap en 
niet in een sociaal isolement raken. 



Hoe proberen we de doelstellingen 

van de zorgcoöperatie te bereiken?  



Inrichten van een ontmoetings- en 

informatiecentrum 



Lid worden van de zorgcoöperatie 

Zowel de vrijwilligers als de personen 
die een beroep willen doen op een van 
de genoemde diensten en/of gebruik 
willen maken van de 
ontmoetingsruimte dienen lid te zijn 
van de coöperatie. 
 



 

 

Kosten lidmaatschap 

€ 24,00 per persoon per jaar                   
(onder voorbehoud) 

Voor een gezin geldt een maximaal 
tarief van ( €48,00) 

 
 



Waarvoor wordt de contributie 

gebruikt? 

Kosten van de 
ontmoetingsruimte 

Organisatiekosten 

• Kosten inrichting 
• Kosten huur 
• Onderhoud 
• Afschrijving inrichting 
• Exploitatiekosten 

• Bestuurskosten 
• Vergaderkosten/ 

secretariële kosten 
• Verzekeringen en 

abonnementen 
• Ontwikkelen en 

onderhouden van een 
website 



Wat is de rechtsbevoegdheid van 

de zorgcoöperatie? 



Is er een verzekering nodig? 



Hoe werkt het als je vrijwilliger 

bent? 
Vervoer 

Medicijnen      
halen 

Boodschappen 

Ontmoetings   
ruimte 

Klussen 

Informatie 
communicatie 

Overleg 



Vervoer 

Medicijnen      
halen 

Boodschappen 

Ontmoetings   
ruimte 

Klussen 

Informatie 
communicatie 

Hoe werkt het als je hulp nodig 

hebt? 



Invullen van een 
aanmeldingsformulier voor 
definitieve inschrijving 



 

Hartelijk dank! 


