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Ouder en Familie Vereniging Maasveld

OFVM Jaarverslag 2021
Het jaarverslag beperkt zich tot de voornaamste activiteiten van het bestuur van de OFVM in
het afgelopen verenigingsjaar 2021.
Informatie over onze missie en visie vindt u in het strategisch handvest.
Het bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester en vice-voorzitter:
Leden:

André Wennekes
Ber Huisinga
Boy van Deurse
Harry Visser

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 8 keer vergaderd.
Vanwege Corona, waren enkele vergaderingen digitaal
In het afgelopen jaar heeft er twee keer een tripartite overleg plaatsgevonden.
Dit is een overleg tussen Management team, voorzitter van de verwantenraad en Voorzitter
en vice-voorzitter van de OFVM. Normaliter vindt dit overleg vier keer per jaar plaats.
Enkele restwerkzaamheden aan het project Natuurbegraafplaats zijn afgerond: beplanting
en plaquettes met de namen van de overleden bewoners zijn aangebracht
Ook hebben wij samen met Maasveld de viering van Allerzielen voorbereid.
Deze viering heeft plaatsgevonden op 31 Oktober.
Opnamen hiervan zijn, via het interne televisiecircuit van Maasveld, getoond in de groepen.
Op 16 december hebben wij medewerking verleend aan de alternatieve kerstmarkt in de
vorm van een foodtruck festival
In het afgelopen jaar is er één maal een nieuwsbrief uitgegeven.
Onze website wordt nog steeds goed bezocht. Op de website vindt u informatie over de
OFVM, de directie, verwantenraad, bewonersraad en alle nieuws, betreffende Maasveld, die
ons bereikt. Ook proberen wij zoveel mogelijk een verslag te plaatsen, met foto’s, van de
activiteiten, die er op Maasveld worden georganiseerd.
Een van onze bestuursleden is tevens bestuurslid van het SOL. (Samenwerkingsverband van
Ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg). Voor meer
informatie over het SOL verwijs ik naar hun website: www.sollimburg.nl

Secretariaat OFVM p/a Oostbroek 20. 6243CB Geulle. Telefoon 043-3641164
Spreekuur 2e vrijdag van de maand op afspraak via mail info@ofvmaasveld.nl

Ons bestuurslid, Harry Visser, is tot 1 mei 2022 lid van de integrale Adviesraad Sociaal
Domein (iASD) van de gemeente Maastricht. Ook hier behartigt hij de belangen van onze
bewoners.

André Wennekes
Voorzitter.

