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OLIVIER-MAILNIEUWS nr 3, dd 14 februari 2008 
 
Oliviernieuws dd 14 februari 2008 
 
Eerstvolgende bijeenkomsten: 
Voor alle duidelijkheid zetten we de eerstvolgende bijeenkomsten nog even op een rij: 

- maandag 18 februari: extra Olivier bijeenkomst waarop Zorg en Bouw centraal staan. 
Agenda volgt nog. 

- woensdag 20 februari: maar liefst drie bijeenkomsten: 
o om half 8 licht Bert Reintjes de op basis van de bijstellingen in de bijeenkomst van 

december nieuw gecomponeerde gezamenlijke taxatieschalen toe (MEE). Marianne 
Stasse heeft jullie hierover een mail gestuurd met ook de vraag aan haar door te geven 
of je bij die bijeenkomst aanwezig zult zijn; 

o eveneens vanaf half 8 bij MEE een bijeenkomst over mogelijke belastingteruggave voor 
mensen met een verstandelijke beperking (zie mailtje van Ton en Wilhelmien Dirkx); 

o voor de leden van de werkgroep Bouw een bijeenkomst bij Ad en Marjan thuis waar op 
persoonlijke titel een zorgaanbieder zijn visie op bouwtechnische zaken zal bespreken. 

- maandag 25 februari: reguliere Olivier bijeenkomst waar een vertegenwoordiging van WiG 
aanwezig zijn zal. Door Bert Stasse is inmiddels een aantal vragen doorgegeven aan WiG 
zodat ook zij zich op dat gesprek goed kunnen voorbereiden. 

- maandag 3 maart: extra Olivier vergadering waar notaris Jeroen Beijsens een toelichting zal 
geven op allerlei juridische zaken waar wij mee van doen krijgen (of al hebben). 

- zaterdag 15 maart: bijeenkomst platform wooninitiatieven in het Novotel in Breda (10.00 – 
13.00 uur) van de RFvO over ZZP en WMO. Wie er als Olivier-delegatie heen gaat moet nog 
worden afgesproken. Zie eerdere mail die eind januari over deze bijeenkomst is rondgestuurd. 

 
Samenstelling werkgroepen: 
Deels ter ondersteuning van extra noodzakelijke inzet van werkzaamheden, deels omdat de specifieke 
expertise van mensen daardoor beter tot hun recht komt, zal er een wisseling van bemensing van de 
werkgroepen plaatsvinden: 

- Marian Beerens gaat naar de werkgroep Zorg, 
- Cor van de Berk gaat naar de werkgroep Bouw, 
- Marianne Stasse gaat de werkgroep Financiën bijstaan en 
- Bert Stasse gaat de werkgroep Zorg ondersteunen. 

Uitgangspunt is dat we extra (eventueel tijdelijke) ondersteuning willen bieden aan werkgroepen in drukke 
tijden. Verder heeft ook MEE aangegeven bij monde van Stewart van der Meer en Alexander Borgmeijer 
dat werkgroepen ook vaker op de expertise van MEE een beroep kunnen doen. Initiatief moet van 
werkgroepen komen. 
 
Sponsoracties: 
Op de oproep van Christ Priems zich te melden voor acties naar mogelijke lokale sponsoren toe is nog 
weinig respons gekomen. Zie ook de mail die Christ daar gisteren over stuurde. Verzoek is nog eens 
goed naar de lijst te kijken en mogelijke contatcen door te geven aan de werkgroep Financiën. NB: 
reageer ook als je niemand van de lijst kent! 
Nieuwe gewenste wijnbestellingen kunnen bij Leny de Ruiter worden opgegeven. Er is nog rood, verder 
zoete witte wijn en droge witte wijn. De opbrengst van de wijnacties is voor de Vereniging! 
 
Expertise: 
Omdat we niet alles alleen kunnen, schakelen we meer expertise van buiten in. Zie ook opmerking 
hiervoor over aanbod van MEE vaker op hen een beroep te doen. Inmiddels zijn we aan het inschakelen: 

- Bert Reintjes ter ondersteuning van de werkgroep Zorg, 
- ergotherapeut van Mytylschool (coördinatie door Hubert-Jan Wouters), 
- orthopedagoog via MEE (wordt gevraagd door Angelicque Priems), 
- bouwdeskundigen en zorgverlener die op persoonlijke titel de werkgroep Bouw adviseren. 

 
Formele organisatie: 
Eind van deze week zal iedereen een afschrift van de statuten van de Stichting en de Vereniging Olivier 
van Bert Stasse ontvangen, dat van de ondertekende intentieverklaring is al rondgestuurd. Iedereen krijgt 
nog een persoonlijke bevestiging van zijn/haar lidmaatschap van de Raad van Belanghebbenden, en van 
de Vereniging. Het bestuur van de Stichting heeft besloten vooralsnog geen kosten te verbinden aan het 
lidmaatschap van de Raad van Belanghebbenden. 
 


