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_____________________________________________ 

    
JAARVERSLAG OVV 2021 
_____________________________________________ 
 

 
ALGEMEEN 
 
Inleiding 
De ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV) is een vereniging van ouders, 
verwanten en bezoekvrijwilligers van cliënten van de locaties Merwebolder, Lingebolder en 
omgeving (regio Waardenland), waar ASVZ de zorg verleent. 
De OVV is niet wettelijk verplicht, maar wel een belangrijke vorm van medezeggenschap. 
Wij komen op voor de belangen van ouders/verwanten van onze cliënten in deze regio en 
wijzen de organisatie op praktische mogelijkheden en knelpunten. Deze proberen we dan samen op 
te lossen.  

 
Doelstelling OVV  
- Ondersteunen, doorverwijzen en informeren van ouders/verwanten/familie in brede zin.  
- Het opvangen van signalen en deze bespreekbaar maken binnen ASVZ.  
- Bewaken van proces van kwaliteit van zorg en dienstverlening.  
- Het beschikbaar stellen van kennis en kunde van de OVV.  
- Geld van lidmaatschap komt grotendeels ten goede aan cliënten. 
- Spilfunctie secretariaat OVV: verbinding tussen ASVZ en OVV.  
 
Structuur OVV 
- Bestuur   
- Sector contactpersonen  
- Groepsvertegenwoordigers 
- Leden: ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers 

 
Terugblik 2021  
Net als in 2020 was 2021 ook een jaar van corona. Fysiek contact met onze achterban was daardoor 
bijna niet mogelijk.  
We hebben geen jaarvergadering en groepsvertegenwoordigersoverleggen kunnen  
houden. Ondanks dat hebben we op verschillende manieren contact gehad met ouders, verwanten 
en bezoekvrijwilligers. Onze groepsvertegenwoordigers en sector contactpersonen waren hierin heel 
belangrijk.  
Via mail of per telefoon stonden wij klaar voor vragen, opmerkingen of gewoon een luisterend oor! 
 
Het contact met de raad van bestuur was goed. Zij stonden open voor de signalen en informatie van 
ouders en verwanten die wij ontvingen.  
Dit heeft tot diverse acties geleid (zie verder ‘Activiteiten 2021’). 
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SAMENSTELLING OVV 
 
Bestuur 
Gedurende het jaar bestond het bestuur uit de volgende personen: 

• Nico Koorn (voorzitter) 
• Marthy Wachtberger (secretaris) 
• Nico van Delft (penningmeester) 
• Marjo de Bot (algemeen bestuurslid) 

 
Sector contactpersonen 
De sector contactpersoon is de verbindende schakel tussen groepsvertegenwoordigers en het 
bestuur.  
Wat doet de sector contactpersoon zoal:  
- Informeren en adviseren van het bestuur.  
- Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen. 
- Regelmatig overleg met de sectormanager.  
- Contact onderhouden met en werven van groepsvertegenwoordigers. 
 
In 2021 waren er 6 sector contactpersonen actief: 

 Marjo de Bot : sector Lingebolder 

 Jennie Stam: sector Peter van Hofwegen, Monique van Hest en Annet Hanegraaf 
(Merwebolder) 

 Letty Dolleman: sector Peter van Hofwegen, Monique van Hest, Annet Hanegraaf en 
Dagbesteding Corine van Gasteren (Merwebolder) 

 Richard van Vlaardingen : sector Yildiz Sletterink, Miranda van Someren  

 Els van Delft: sector Paul Rijken, Remco Gillissen, Theo Geerts (intensief) 

 Marthy Wachtberger: sector Sjoerd en Theo Geerts (regulier) 
 

Groepsvertegenwoordigers 
Een groepsvertegenwoordiger is een ouder, verwant of bezoekvrijwilliger die namens de OVV de 
woongroep vertegenwoordigt, waar hun kind of verwant verblijft.  
Hij/zij is regelmatig aanwezig op de woongroep. De groepsvertegenwoordiger vangt signalen op die 
eventueel door het bestuur in de organisatie besproken kunnen worden.  
Een goed contact met de teamleider is daarbij belangrijk. 
 
In 2021 waren er 38 groepsvertegenwoordigers actief. 
 

Leden 

Per 31 december 2021 telde de vereniging 696 leden, waarvan 2 ereleden, 156 ouders, 96 

verwanten, 9 donateurs, 8 bedrijfsdonateurs en 420 bezoekvrienden en 10 donateurs.  

De afname van 25 leden is vooral een gevolg van gewijzigde privacy wetgeving.  
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VERGADERINGEN 

 
De volgende vergaderingen zijn gehouden: 
- 8x bestuursvergadering 
- 8x overleg dagelijks bestuur 
- 3x overleg met raad van bestuur 
 
Vergaderingen vonden over het algemeen online plaats. 
 
Groepsvertegenwoordigersoverleg  
Door de coronacrisis waren de reguliere groepsvertegenwoordigersoverleggen niet mogelijk.  
In het najaar zijn er op de Merwebolder per sector contactavonden gehouden, waarbij 
sectormanagers aanwezig waren. Er werd gesproken over het reilen en zeilen op de woongroepen.  
Op de locatie Lingebolder zijn er twee bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van cliënten en 
management ASVZ gehouden.  
 
Ledenvergadering  
Door de coronacrisis vond er geen ledenvergadering plaats.  
Het bestuur heeft echter wel de verplichting om verantwoording af te leggen en goedkeuring te 
vragen aan de leden. 
Via OVV-Nieuws is aan de leden goedkeuring / instemming gevraagd en gekregen over de 
jaarstukken van 2020.  
 

ACTIVITEITEN 2021  
 

Informeren van achterban 
- OVV-nieuws (3x uitgebracht) 
- OVV-nieuwsflits (1x uitgebracht) 
- Website OVV: https://ovv.asvz.nl 
 
Contact – gesprekspunten met raad van bestuur 
- Afscheid Wim Kos 
- Kennismaken nieuw lid raad van bestuur, Jaap de Gruijter 
 
- Coronamaatregelen bij ASVZ 
- Vaccinatiebeleid ASVZ 
- Aanpassing huifbedroute Merwebolderterrein.  
- Communicatie naar ouders / verwanten.  
- Klimaatbeheersing op woongroepen.  
 
Blik op de Toekomst – Beleids-werkplan OVV 2019 – 2020 / Actieplan  
Het beleids-werkplan geeft de toekomstige richting van de OVV aan. 
Dit plan liep door in 2021. Verschillende onderdelen zijn tijdens de bestuursvergaderingen 
besproken.  
In 2022 zullen we een aangepaste versie opstellen.  
 

https://ovv.asvz.nl/
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Ouders voor Ouders 
‘Ouders voor Ouders’ is een initiatief van de OVV.  
Door ‘begeleiding à la Carte’, onderdeel van het programma ‘Volwaardig Leven’ van het ministerie 
van VWS is ‘ouders voor ouders’ op de kaart gezet binnen en buiten ASVZ: 
- Webpagina op ASVZ.nl 
- Projectplan / draaiboek op Kennisplein gehandicaptenzorg 
- Tonen nieuwe promotiefilm tijdens teamleidersconferenties ASVZ 
- Deze promotiefilm is opgenomen in de online introductiecursus voor nieuwe medewerkers.  
 
Na 2 jaar is Begeleiding à la Carte op 30 september afgesloten met een Kennisparade van alle 
deelnemende organisaties.  
‘Ouders voor ouders’ blijft een onderdeel binnen ASVZ in samenwerking met de OVV. 
 
Lesmodule ‘Ouderparticipatie’’  
‘Ouderparticipatie’ is onderdeel van het lespakket bij ASVZ. 
Hierin hebben ouders/verwanten een actieve bijdrage. Zij vertellen het levensverhaal van hun 
kind/verwant en laten zien wat het voor hen betekent om de zorg te moeten overdragen. Dit alles 
wordt gevolgd door een gesprek aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
De OVV heeft hiervoor een opleidingsteam.   
In 2021 is het team 10x betrokken geweest bij interne en externe trainingen.  
Tevens hebben zij 1x deelgenomen aan het leertraject ‘startende teamleiders’.  
 
Tweede Kamer adoptielid  
De OVV streeft ernaar om een ‘Tweede Kamer adoptielid’ te hebben om zo de Tweede Kamer te 
informeren en te laten zien wat er zoal speelt op de werkvloer.  
Tot de verkiezingen in maart 2021 was mevrouw Joba van den Berg van het CDA ons adoptielid.   
In februari 2021 is er een online overleg geweest met Joba van den Berg.  
 
Door verandering van de portefeuille van Joba van den Berg en het uitblijven van een nieuw kabinet 
is er nog geen nieuw adoptielid aangesteld.  
 
PR van de OVV 
- Informatiefolder OVV. 
- Informeren over het bestaan van de OVV bij nieuwe ouders, verwanten en  
  bezoekvrijwilligers. 
- Kennismaken met nieuwe sectormanagers en teamleiders. 
-  Paasattentie woongroepen. 
- Kerstgroet naar alle woongroepen. 
 
Er waren geen evenementen en bijeenkomsten. Daardoor konden wij minder bekendheid geven aan 
onze vereniging.  
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Contacten met Familievereniging Vincentius (FVV) en Cliëntenraden  
-  We hebben geïnvesteerd in contacten en samenwerking met de Centrale Cliënten Raad (CCR).  
  Dit is een positieve ontwikkeling, ook in het belang van ouders/verwanten.  
  Er is regelmatig overleg tussen de voorzitters van de CCR, FVV en OVV.  
- De secretariaten van de FVV en OVV wisselen informatie uit.  
- Er is kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter RegioRaad Merwebolder.  
 
Externe contacten 
De OVV is lid van de landelijke belangenorganisaties KansPlus en Ieder(In). 
 
Activiteiten/betrokkenheid OVV in 2021: 
- Deelname aan werkgroepen binnen ASVZ: 
  * ‘Informeel Netwerk’ 
  * ‘Vertel eens’ 
  * ‘Klimaatbeheersing’ 
  * ‘Herstart Dagbesteding’ 
 
- Kennismaken nieuwe klachtenfunctionaris ASVZ.  
- Bijdrage leveren aan AanZet. Het blad van ASVZ voor ouders, verwanten en  
  vrijwilligers. 
- Congres ‘Volwaardig Leven’ 
- Uitleg Nachtzorg aan belangstellenden over het uitluistersysteem  
-  Jubileum ’20 jarig bestaan’ Boldermanege 
-  Gebruik speeltuin door derden 
- Deelname aan Rabo Clubsupport 
- Sollicitatiegesprekken o.a. voor nieuwe teamleiders en nieuwe coach ouders & verwanten 
-  Overleg met Klantadvies. 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
Sliedrecht, maart 2022 
Secretaris Marthy Wachtberger en Linda de Rooij, secretarieel ondersteuner 


