Bestuursvergadering LOVT d.d. 16-12-2021
Aanwezig: 9 personen
Afwezig: Notulist: aanwezig

1.

Opening, mededelingen, afmeldingen
De voorzitter opent de vergadering en zij heet een ieder van harte welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen van de notulen/besluitenlijst 11-06-2021.
Na enkele correcties worden de notulen goedgekeurd. Tevens wordt de besluitenlijst bijgewerkt.

4. Inkomende- en uitgaande post
De postlijst wordt vastgesteld.
7.

Verslag van de werkgroepen en contacten
a. oudercontactfunctionaris
Er werd een aanspreekpunt gemist bij Meander over o.a. coronamaatregelen en de toekomst van de
kleinere internaatlocaties. Hier is nu in voorzien.
b. SRS
Er is contact geweest. Er zijn geen bijzonderheden.
De kermissen zijn weer begonnen. Er zijn nieuwe kinderen ingeschreven in Apeldoorn. Momenteel
zitten er 8 kinderen, vorig jaar was dit er 1.
c. LOVK
Via de mail is er contact geweest en er is weinig te melden.
d. KSCC
De aalmoezenier viert op 2e kerstdag zijn 50-jarig priesterschap en dat hij 50 jaar directeur is van het
KSCC-schip Jos Vranken. Er wordt gezorgd voor een attentie.
5. Bestuurlijk overleg met Limena
Bestuur VZ wordt van harte welkom geheten. Tot zomer 2022 zal Meneer Schaafsma aanwezig zijn als
interim-directeur.
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LOVT spreekt de wens uit om met alle partijen in gesprek te blijven en vraagt welke koers Limena wil
gaan varen. Limena vindt het belangrijk dat allereerst het primaire proces zoals het verzorgen, het
opgroeien in een veilige omgeving en opgevoed worden van kinderen doorgang kan vinden. Bij Limena
verloopt dit primaire proces goed. Er zijn enthousiaste werknemers in dienst die met alle liefde van
hun hart de kinderen omringen. Het percentage oudere pedagogisch medewerkers ligt behoorlijk
hoog, bij Meander ligt dit percentage nog hoger. Om het functioneren en het handelen eigentijds te
kunnen doen, is er nog een slag te maken. Er wordt binnen Limena gezocht naar een goed
ouderenbeleid en het scholen van medewerkers zodat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Er is
inmiddels daarvoor contact gelegd met het Hoornbeeck.
Het tweede dat Limena belangrijk vindt, is dat in de managementstructuur leiderschap wordt gezien.
In dit verband zullen de 3 locaties meer een eenheid moeten vormen en niet afzonderlijk moeten
opereren.
Het bestuur is geadviseerd te kiezen voor een kleiner verband en een bestuur dat meer op afstand
functioneert.
In het verleden waren er goede contacten en samenwerking tussen Limena en Meander. Dit zien we
graag weer terug. Limena geeft aan dat hij als interim-directeur graag naar de toekomst kijkt en niet
wat er in het verleden geweest is.
Kinderen op een internaat benodigen verzorging, opvoeding en huisvesting terwijl vaker een heel
document wordt aangelegd om een kind te begeleiden. Schipperskinderen zijn ‘gewone’ kinderen en
Vz spreekt uit dat het geen zorgkinderen betreft. Limena heeft zichzelf de vraag gesteld: wat is de
pedagogiek van het schipperskinderen? Het is namelijk geen jeugdzorg en geen kinderopvang maar
wat is het dan wel? Het gaat om normale kinderen uit normale gezinnen in een bijzondere situatie
waarbij ouders vrijwillig de opvoeding uit handen geven aan anderen. Schaafsma beaamt met VZ LOVT
dat het gewone kinderen zijn maar het voert te ver om daar studie naar te doen.
e. BSOS
Er is een jaarvergadering geweest. Abusievelijk is aan de aandacht ontschoten en is daarop een mail
gestuurd.
f. BLN
De contactpersoon zit momenteel in de ziektewet.
g. steunpunt binnenvaart
Er is mailcontact geweest, er komt versterking van het team.
h. Censis
De Censis-commissie heeft geen enkele functie meer. Het is slechts het goedkeuren van de
jaarrekeningen (dit is verplicht bij een stichting). De contacten verlopen rechtstreeks en men weet
elkaar te vinden, vooral was dit het geval bij de totstandkoming van het rapport Significant.
We begrijpen dat men voor opheffing is, alleen wordt er gevreesd dat men dan de verplichting naar
elkaar kwijt raakt. Er is in het verleden een strijd geweest om als ouders een plaats te krijgen in de
Censis-commissie, wellicht heeft men elkaar nog nodig in de toekomst. Totdat er een besluit is
genomen over Censis blijft de huidige voorzitter zitting houden. Dit is op de laatstgehouden
bestuursvergadering besloten. De volgende vergadering staat begin maart gepland.
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i. ASV
Er is weinig te melden.
6.

Bestuur
a. Meander/Limena
Over Limena en Meander zijn al verschillende zaken aan de orde geweest.

Contacten met Meander verbeteren. Over de huisvesting van de jongeren die opleiding volgen bij STC
is Meander in gesprek met STC.
Het contact met het ministerie is nog steeds moeizaam. Ook bij Meander wordt de behoefte
uitgesproken voor een sectorbreedoverleg.
Het besluit over de toekomstvisie dat in september aan de orde is geweest, zal volgens Meander niet
voor de kerstvakantie gebeuren.
b. penningmeester/declaraties
Geen bijzonderheden.
c. evaluatie jaarvergadering
De jaarvergadering d.d. 12 november 2021 met het thema: zichtbaar in onzichtbare tijden was kort.
De streaming werkte in het begin niet naar behoren maar gezien het korte tijdsbestek dat het e.e.a.
gerealiseerd moest worden, is het naar tevredenheid verlopen.
Het bestuur vindt dat de ledenvergadering een formaliteit is waaraan is voldaan.
d. ministerie is besproken
e. algemeen
De website is up-to-date.
Rooster van aftreden
Vz is aftredend per november 2023 en zij wil per november 2022 de functie gaan overdragen. Hier
wordt de komende tijd over nagedacht.
Er zijn mensen benaderd om als bestuurslid zitting te nemen in het LOVT maar nog zonder succes. Dit
blijft belangrijk.
Kalender/mailinfo
De mailinfo verschijnt in maart.
8. Rondvraag
Er misten stukken bij de vooraankondiging van de LOVT-vergadering.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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