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Jaarverslag	  2016	  van	  Stichting	  	  Woongroep	  Huizer-‐maatjes	  
	  
	  
Algemeen	  
	  
De	  Stichting	  Woongroep	  Huizer-‐maatjes	  behartigt	  de	  gezamenlijke	  belangen	  van	  de	  
aanstaande	  bewoners	  en	  hun	  ouders/wettelijke	  vertegenwoordigers	  van	  Woongroep	  
Huizer-‐maatjes.	  Woongroep	  Huizer-‐maatjes	  is	  als	  stichting	  op	  18	  februari	  2016	  met	  volledige	  
rechtsbevoegdheid	  ingeschreven	  in	  het	  register	  van	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  onder	  
nummer	  65444485.	  	  
In	  2016	  is	  de	  Stichting	  Woongroep	  Huizer-‐maatjes	  bijzonder	  actief	  geweest.	  Er	  zijn	  
verschillende	  stappen	  gezet.	  Met	  dit	  jaarverslag	  wordt	  een	  overzicht	  gegeven.	  
	  
	  
De	  Stichting	  	  
	  
Bestuur	  
	  
Het	  bestuur	  is	  opgericht	  op	  18	  februari	  2016.	  
Het	  eerste	  bestuur	  van	  Stichting	  Woongroep	  Huizer-‐maatjes	  bestaat	  uit	  Rob	  van	  Maanen	  
(voorzitter),	  Jacobien	  Middelkoop	  (secretaris)	  en	  Irma	  Westerdijk	  (penningmeester).	  
Voornemens	  zijn	  om	  uit	  te	  breiden	  naar	  vijf	  bestuursleden.	  	  
De	  bestuursleden	  zijn	  onbezoldigd.	  Zij	  kunnen	  een	  vergoeding	  krijgen	  van	  de	  kosten	  die	  zij	  
redelijkerwijs	  hebben	  gemaakt	  in	  de	  uitoefening	  van	  hun	  functie.	  
	  
Bewoners	  
	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2017	  willen	  we	  gaan	  starten	  met	  de	  intake,	  door	  een	  gedragsdeskundige	  
van	  Amerpoort,	  van	  de	  eerste	  kandidaat-‐bewoners.	  
Hiervoor	  is	  in	  november	  2016	  een	  toetredingsprocedure	  opgesteld.	  Er	  zal	  gestreefd	  worden	  
naar	  een	  groep	  jongeren	  van	  ongeveer	  hetzelfde	  niveau	  van	  functioneren,	  leeftijd,	  gedrag	  en	  
karakter.	  
	  
Ouders	  
	  
In	  december	  2014	  zijn	  we	  met	  een	  groep	  ouders	  voor	  het	  eerst	  bij	  elkaar	  gekomen	  om	  na	  te	  
denken	  over	  het	  realiseren	  van	  een	  kleinschalige	  woonvorm	  voor	  kinderen	  met	  een	  
verstandelijke	  beperking	  in	  de	  gemeente	  Huizen.	  Inmiddels	  is	  er	  een	  bestuur	  en	  zijn	  er	  
verschillende	  commissies	  gevormd.	  	  
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Zorg	  
	  
Vanaf	  de	  allereerste	  bijeenkomst	  in	  december	  2014	  worden	  we	  ondersteund	  door	  dhr.	  A.	  
Klarenbeek,	  Coördinator	  Sociaal	  Domein	  Amerpoort	  en	  Particuliere	  Wooninitiatieven.	  Deze	  
ondersteuning	  hebben	  we	  ervaren	  als	  zeer	  prettig.	  Dat	  heeft	  er	  mede	  toe	  geleidt	  dat	  we	  op	  
2	  juni	  2016	  een	  intentieverklaring	  hebben	  getekend	  met	  Amerpoort	  als	  professionele	  
zorgaanbieder	  in	  de	  regio.	  Ook	  de	  ervaringen	  van	  meerdere	  ouderinitiatieven	  uit	  de	  
omgeving	  en	  een	  gesprek	  met	  een	  andere	  zorgaanbieder	  hebben	  ons	  doen	  besluiten	  om	  de	  
zorg	  in	  te	  gaan	  kopen	  bij	  Amerpoort.	  
	  
Huisvesting	  
	  
Het	  bestuur	  heeft	  diverse	  gesprekken	  gevoerd	  met	  woningcorporatie	  De	  Alliantie	  en	  de	  
gemeente	  Huizen	  over	  verschillende	  locaties.	  Momenteel	  wordt	  er	  gesproken	  over	  één	  
locatie	  als	  mogelijk	  geschikt.	  We	  hopen	  daar	  begin	  2017	  een	  positieve	  reactie	  op	  te	  krijgen.	  
Daaropvolgend	  hopen	  we	  een	  intentieverklaring	  te	  tekenen	  met	  Stichting	  De	  Alliantie.	  	  
	  
Bestuursactiviteiten	  in	  2016	  
	  

o Oprichting	  stichting	  op	  18	  februari	  2016	  
o Ingeschreven	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  
o Opening	  bankrekening	  bij	  de	  Rabobank	  
o Opzetten	  facebook-‐pagina	  
o Gesprek	  met	  dhr.	  J.	  Van	  der	  Wardt	  van	  bouwbedrijf	  Van	  der	  Wardt	  uit	  Eemnes	  	  
o Gesprek	  met	  mevr.	  C.	  Engelbert	  van	  Stichting	  Philadelphia	  Zorg	  
o Opzetten	  Website	  
o Meerdere	  gesprekken	  met	  mevr.	  D.	  Zijlstra,	  consulent	  wooninitiatieven	  MEE	  
o Startersbijdrage	  aangevraagd	  bij	  NSGK	  (toekenning	  4	  mei	  2016)	  
o Eenmalige	  donatie	  aangevraagd	  bij	  Stichting	  MET	  (toekenning	  4	  juli	  2016)	  
o Intentieverklaring	  met	  Amerpoort	  op	  2	  juni	  2016	  
o Meerdere	  gesprekken	  met	  de	  heren	  G.	  Klompmaker	  en	  B.	  Van	  	  Bekkum	  van	  de	  

gemeente	  Huizen	  en	  in	  vervolg	  daarop	  een	  gesprek	  met	  wethouder	  drs.	  M.L.C.	  
Verbeek-‐Nooijens	  en	  wethouder	  mr.	  drs.	  J.	  Bakker-‐Klein	  

o Meerdere	  gesprekken	  met	  dhr.	  J.	  Bouman	  van	  Woningcorporatie	  De	  Alliantie	  
o Gesprek	  met	  dhr.	  A.	  Van	  der	  Laan	  (AMS	  Advies	  &	  Ontwikkeling	  uit	  Huizen)	  
o Aanvraag	  ANBI-‐status	  (toegekend	  met	  terugwerkende	  kracht	  vanaf	  oprichting)	  
o Deelname	  aan	  Huizer	  Havenfestival	  voor	  naamsbekendheid	  
o Uitje	  kandidaat-‐bewoners	  en	  hun	  ouders	  
o Infomarkt	  mytylschool	  de	  Trappenberg	  in	  Huizen	  
o Gesprek	  met	  dhr.	  D.	  De	  Jong	  van	  Offspring	  
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o Diverse	  persberichten	  	  
o Drie	  algemene	  vergaderingen	  
o Om	  de	  week	  bestuursvergadering	  	  
o Eens	  per	  maand	  stuurgroep-‐vergadering	  

	  
Sponsoractiviteiten	  
	  

o Aangemeld	  bij	  geef.nl	  
o Aangemeld	  bij	  SponsorKliks	  
o AH	  Huizen	  (lunch,	  uitje	  25	  september)	  
o Moulijn	  Netwerk	  Notarissen	  (oprichtingsakte)	  

	  
Financiën	  
	  
De	  penningmeester	  heeft	  de	  balans	  over	  2016	  opgemaakt	  en	  de	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  
op	  schrift	  gesteld.	  Het	  bestuur	  heeft	  de	  stukken	  goedgekeurd.	  
	  
	  
Tot	  slot	  
	  
2017	  wordt	  een	  spannend	  jaar.	  We	  hopen	  dit	  jaar	  een	  locatie	  bekend	  te	  kunnen	  maken	  en	  
de	  groep	  van	  18	  bewoners	  te	  kunnen	  samenstellen.	  	  
Er	  zijn	  diverse	  commissies	  samengesteld	  die	  veel	  werk	  zullen	  gaan	  verrichten.	  De	  eerste	  
groep	  kandidaat-‐bewoners	  zal	  een	  intakegesprek	  krijgen	  met	  een	  gedragsdeskundige	  van	  
Amerpoort.	  Hiervoor	  zullen	  ook	  activiteiten	  georganiseerd	  gaan	  worden	  om	  tot	  een	  juiste	  
groepssamenstelling	  te	  komen.	  Er	  zullen	  fondsen	  aangeschreven	  gaan	  worden	  en	  
sponsoractiviteiten	  georganiseerd	  worden.	  En	  tijdens	  het	  maatschappelijk	  diner	  van	  30	  
januari	  hopen	  we	  tot	  verschillende	  matches	  te	  komen.	  Al	  met	  al	  een	  mooie	  uitdaging.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


