Evaluatie 2009 en vooruitzicht op 2010
Mill, 24 december 2009

1. Naamsbekendheid

De bekendmaking van het PGM en haar doelstellingen is in 2009 goed en op een
positieve wijze in de praktijk gebracht. Via website, folder, media, aanwezigheid op
bijeenkomsten en beurzen hebben we het PGM op een positieve wijze
gepresenteerd, gezien de veelal mondelinge reacties die we hebben ontvangen van
gemeente, organisaties en derden.
Dat we tot op heden nog maar weinig hulpvragen, opmerkingen en/of klachten
hebben ontvangen is een feit. Het is niet gemakkelijk te weerleggen waaraan dat
heeft gelegen. Het heeft er beslist niet aan gelegen dat we ons nog niet voldoende
bekend hebben gemaakt.

2. Vormgeving organisatie

Formeel is een uitstekende basis gecreëerd, van waaruit het PGM zich is gaan
vormen. Enerzijds lukt dit prima vanwege het enthousiasme dat door de
(bestuurs)leden ism Radius (Wendy Huijbers) aan de dag wordt gelegd. Echter, er is
nog veel werk aan de winkel eer het PGM qua basis en organisatie volledig
zelfstandig uit de voeten kan.
Voorname obstakels hierin zijn:
-

Beperkte financiële middelen.
Gebrek aan mankracht, zowel kwantitatief als kwalitatief gezien. Kwantitatief
spreekt voor zich, kwalitatief omdat we zelf een kwetsbare doelgroep zijn met
ieder zijn/haar beperkingen. Daardoor is binnen onze stichting nog niet elke
positie ingevuld zoals we graag zouden willen. Bij alle Algemeen Bestuursvergaderingen die in 2009 zijn gehouden, was gemiddeld 40% van de
uitgenodigde personen al dan niet met bericht van verhindering niet
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aanwezig. Dit percentage geeft voor de toekomst duidelijk aan dat we
uiterste voorzichtigheid moeten betrachten om naast de vergaderingen en
bijeenkomsten extra activiteiten te gaan organiseren.
-

Zoals altijd kan iedereen aan de weg blijven timmeren wat betreft
deskundigheidsbevordering. Iedereen is en blijft wel verantwoordelijk in
zijn/haar functioneren. Het werk wat we doen is wel vrijwillig, maar niet
vrijblijvend.

3. Toekomst
Belangrijke speerpunten voor het jaar 2010 en verder:
-

-

In stand houden van basis en organisatie volgens werkplannen. Tussentijds
indien nodig bijstellen van beoogde doelstellingen.
Vinden van mensen die bereid zijn zitting te nemen in het bestuur en/of een
werkgroep
Ons blijven presenteren naar buiten toe via media, instanties (bijv.
dorpsraden), aansluiten bij beurzen die in of in de buurt van Mill worden
gehouden
Korte en goede lijnen onderhouden met de Gemeente
Organiseren van activiteiten. In april is er een ROG-vergadering in Mill,
waarvan het PGM de gastgever is. Verder willen we dit jaar graag een
themadag of –avond organiseren. Mijn mening is bij het organiseren van een
activiteit dat het PGM vooral moet uitgaan van haar eigen krachten (en
beperkingen). Met de huidige bezetting is het een goed idee om een thema
te organiseren met bijv. een aantal gastsprekers en een stukje entertainment.
Gezien onze kracht kunnen we zoiets zelfstandig organiseren. Ook het houden
van een collecte tijdens de weekmarkt (ism Ango) is goed mogelijk. Het
organiseren van grotere activiteiten zoals een scootmobieltocht of een beurs is
voor het PGM voorlopig een veel te zware en dus ondoenlijke kluif.
Aanboren van nieuwe subsidiebronnen. Vaste subsidie gemeente is € 1350,die in juli wordt uitgekeerd. Voor die tijd zijn we afhankelijk van nog aan te
vragen en te ontvangen subsidies en eventuele bijdragen. Momenteel is ons
saldo niet toereikend om naast de vergader- en overige kosten iets extra’s te
ondernemen.

Mario Peters, voorzitter.
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