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Jaarverslag 2017 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.  
Met dit jaarverslag wordt, op hoofdlijnen, overzicht gegeven van onze activiteiten van 
afgelopen jaar. 
 
De Stichting  
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit Rob van Maanen (voorzitter), Jacobien Middelkoop (secretaris) en 
Irma Westerdijk-Grashuis (penningmeester). Het bestuur komt regelmatig, zeker eens per 
twee weken bijeen. Het bestuur laat zich door externen adviseren op het gebied van 
financiën en processen. 
Het onderhouden van de website en de Facebookpagina behoort ook tot de bestuurstaken. 
Verder onderhoudt het bestuur contacten met andere startende en bestaande 
wooninitiatieven, waarbij uitwisseling van kennis een belangrijk onderdeel is. 
 
Bewoners 
 
In augustus van dit jaar is een gedragsdeskundige van Amerpoort, Mw. K. Zwaan, gestart 
met de intake van de 12 ingeschreven kandidaat---bewoners. Deze intakeronde is inmiddels 
afgerond en 11 kandidaat-bewoners hebben een positief advies ontvangen van de 
gedragsdeskundige. Het bestuur heeft deze adviezen besproken en in al de 11 gevallen is 
besloten de kandidaat-bewoners toe te laten tot woongroep Huizer-maatjes. 
Ouders van één van de kandidaat-bewoners hebben, na gesprekken met de 
gedragsdeskundige en het bestuur geconcludeerd dat een woongroep geen geschikte 
woonvorm voor hun kind is. 
 
 
Ouders 
 
Voor de ouders is 2017 een druk en betrokken jaar geweest. Veel ouders hebben zitting  
genomen in één of meerdere commissies (bouwcommissie, sponsorcommissie, 
toetredingscommissie en activiteitencommissie). 
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De bouw- en sponsorcommissie hebben bijna maandelijks een vergadering gehad. De 
andere commissies wanneer dit nodig was. 
Dit jaar hebben we twee ouderbijeenkomsten georganiseerd, waarop zowel het bestuur als 
de commissies verslag hebben gedaan van alle lopende activiteiten en discussiepunten 
besproken zijn. 
In mei is er door de activiteitencommissie een ‘lentedag’ georganiseerd. De toekomstige 
bewoners en hun familieleden hebben elkaar ontmoet tijdens een gezellig samen zijn. 
Hiervoor mochten we gebruik maken van het clubgebouw van scouting Montgomery; de 
uitkomst van een match gemaakt tijdens het maatschappelijk diner in januari. 
 
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. Een gedragsdeskundige van 
Amerpoort heeft de intakegesprekken gevoerd met de kandidaat-bewoners. 
 
Huisvesting 
 
Samen met woningcorporatie De Alliantie hebben we de haalbaarheid van de ontwikkeling 
van een locatie uit mogen werken. Hiervoor hebben we meerdere gesprekken gevoerd met 
woningcorporatie De Alliantie en de gemeente Huizen. 
Dit heeft geresulteerd in een taxatie van de locatie. Op dit moment is het wachten op de 
interne besluitvorming bij de woningbouwcorporatie. We hopen begin 2018 samen met  
De Alliantie zowel de kandidaat-bewoners, hun ouders, als ook de buurt te informeren over 
onze plannen. 
 
Bestuursactiviteiten in 2017 
 

o deelname aan maatschappelijk diner op 30 januari 2017 
o presentatie massastudie door G. Anninga van Nine Oaks 
o info avond Per Saldo met inspectie (Kwaliteit bij woon- en ouderinitiatieven) 
o wooninitiatievendag georganiseerd door Per Saldo 
o gesprekken met De Alliantie 
o gesprek met wethouders 
o bestuursvergaderingen 
o aanwezig bij commissievergaderingen 
o diverse gesprekken met Alfons Klarenbeek van Amerpoort 
o gesprek met gedragsdeskundige van Amerpoort 
o symposium van Stichting MET bij Amerpoort 
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Sponsoractiviteiten 

 
o City Run Hilversum 
o aangemeld bij VriendenLoterij 
o Huizer-dag 
o collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
o collecte NSGK 
o winterfair ’t Visnet 
o kerstmarkt Oostermeent 

 
Financiën 
 
De penningmeester heeft de balans over 2017 opgemaakt en de staat van baten en lasten 
op schrift gesteld. Het bestuur heeft de stukken goedgekeurd. 
 
 
Tot slot 
 
2018 wordt een druk jaar. In het eerste kwartaal hopen we de locatie bekend te kunnen 
maken. Verder hopen we de groep van 18 bewoners dit jaar vol te maken. De tweede groep 
kandidaat-bewoners zal een intakegesprek krijgen met de gedragsdeskundige van 
Amerpoort. Er zullen ook activiteiten georganiseerd gaan worden om tot een juiste 
groepssamenstelling te komen. 
De diverse commissies zullen veel werk gaan verrichten. Er zullen fondsen aangeschreven 
gaan worden en sponsoractiviteiten georganiseerd worden. De bouwcommissie zal intensief 
met de Alliantie gaan samenwerken. We zetten onze schouders eronder. 
 
 
 
 
 
 


