Jaarverslag secretaris 2015
Het jaar 2016 is al weer enkele maanden oud. Het jaar 2015 ligt achter ons.
Een jaar met al zijn wederwaardigheden .Veel is er weer gebeurd, op allerlei
gebied. Op maatschappelijk gebied, het wereld gebeuren, maar het kan ook in
het persoonlijk leven. Lief en leed hebben zich afgewisseld. Een ieder ook
sterkte in alle omstandigheden van rouw, zorg en moeite.
In het afgelopen jaar is er voor de verenging weer veel werk verricht en het
werk heeft zijn voortgang nog mogen hebben. Binnen het bestuur hebben we
afscheid genomen van Anneke Molenaar en Jannie Bisschop. Beide hebben
veel werk mogen verrichten voor Febe. Tijdens de ledenvergadering in mei jl is
aandacht besteed aan hun afscheid. Ook vanaf deze plaats willen we Anneke
en Jannie bedanken voor het vele werk wat zij voor Febe hebben mogen doen.
Ook Josien Alderliesten heeft na vele jaren van inzet voor FebeZorg , afscheid
genomen van de redactie. Ook haar willen we bedanken voor al het werk wat
zij gedaan heeft voor Febe.
De bestuursfuncties zijn inmiddels opgevuld door Margreet Snoei en Margaret
Leurgans. Margreet hoopt zich bezig te gaan houden met o.a.de financiën en
het organiseren van de studiedag. Margaret neemt ook deel aan de Studiedag
commissie en zal het organiseren van de bijeenkomsten gaan regelen. We
wensen hen beiden een goede periode toe in het bestuur.
In het jaar 2015 mochten we als verenging aandacht besteden aan het 35- jarig
bestaan van Febe . Een periode waarin de ontwikkelingen niet hebben stil
gestaan. In Febezorg hebben we aandacht besteed aan het jubileum. Op 24
september heeft het Febe- uitje plaats gevonden ter gelegenheid van dit
jubileum. Zo’n 40 leden en belangstellenden brachten een bezoek aan het
Reformatorisch Dagblad in Apeldoorn. Na de lunch hebben we het Aardhuis in
Hoog Soeren bezocht. Als afsluiting stond er een uitgebreid buffet klaar bij het
’t Edelhert in Elspeet. Een gezellige, ontspannen dag met een goede sfeer.
Er verschillende bijeenkomsten in het jaar 2015 georganiseerd. Op 19 februari
heeft mw. drs. T.A. Gunter, voor ons een lezing verzorgd over het onderwerp:
WMO; wat betekent dit voor werknemers in de zorg? Een bijeenkomst in
Maartensdijk die goed bezocht werd met lezing over een actueel onderwerp.

De jaarvergadering werd gehouden op 30 mei . Tijdens de jaarvergadering in
Gouda werd er een lezing gehouden door dr. R. Seldenrijk over het
onderwerp: Euthanasie en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Een zorgvol
onderwerp, een onderwerp waar we als vereniging vanaf de oprichting
aandacht aan besteden.
Inmiddels zijn we gestart met het organiseren van de studiedag voor DV 2016.
In 2015 is er contact geweest met de RMU. De uitslag van de enquête is
bekend en gepubliceerd in Febezorg. In april heeft er een gesprek plaats
gevonden met het bestuur van Febe en 2 afgevaardigden van de RMU, dhr. P.
Schalk en mw. G.J de Pater. We hopen met elkaar zorgvuldig te werk te gaan.
Er wordt een werkgroep gestart met twee personen vanuit het Febe- bestuur
en de RMU. Wilfred de Heer en Anja Stigter nemen vanuit het bestuur deel aan
deze werkgroep. Het doel is : anticiperen op de actualiteiten hoe we hierin
gezamenlijk naar buiten te treden. Ook hopen we gezamenlijk een
bijeenkomst te gaan organiseren,
Ook hebben we als bestuur verschillende bijeenkomsten bezocht van externe
contacten o.a. NPV, SGP en Platform Waarden en Normen. Ook de PRcommissie is actief geweest op de Dag van de Zorg in het Hoornbeeck College
te Rotterdam. In december hebben zij informatie verstrektop een
bezinningsavond van De Schutse en Adullam.
Het jaar 2015 ligt weer achter ons., Een jaar waarin veel werk is verricht voor
de vereniging. De toekomst is verborgen, ook voor Febe. Als bestuur hopen we
het komende jaar ook na te denken over de toekomst van de vereniging en dat
we dit mogen doen in afhankelijkheid van de Heere.
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