Jaarverslag 2016
Algemeen
Stichting Woongroep Amervoorde heeft ten doel de realisatie van een kleinschalige
woonvorm met 24-uurs zorg voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in
Amersfoort.
Wij willen hen een veilig thuis geven en tevens de mogelijkheid bieden op zichzelf te gaan
wonen in dit wooninitiatief. Het principe daarbij is “zo zelfstandig mogelijk waar het kan en
goede zorg als het moet”.
Op 29 september 2015 is Stichting Woongroep Amervoorde opgericht door mr. Teun
Schermerhorn, notaris te Amersfoort. Stichting Woongroep Amervoorde is als stichting met
volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder nummer 6422 6271 en heeft een ANBI status, nummer 8555 74 446.

Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid

R. den Hartog
D. Kop
J.C. Kop
B.G. Kleter-van den Tweel
E. van den Born (tot april 2016)
M.A.M. Murk-van Betuw (vanaf mei 2016)

In het voorjaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, daar het kind van het
vertrekkende bestuurslid elders een plaats voor Begeleid Wonen had gevonden.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor
kantoor-en algemene kosten.

Zorg
In 2016 is er contact met twee zorgaanbieders geweest en is uitvoerig gesproken over de
gewenste en te verlenen zorg en begeleiding voor de jongeren. Tevens is de ondersteuning
bij het verkrijgen van een woonlocatie onderwerp van gesprek geweest. In de loop van 2016
is besloten vooralnog met één zorgaanbieder verder te gaan op basis van de verwachting
dat deze zorgaanbieder Stichting Woongroep Amervoorde actief zou ondersteunen bij het
verkrijgen van een woonlocatie.
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Bewoners
Het bestuur heeft in de periode 2016 de eerste selectie ter hand genomen; voorzitter en
secretaris spraken met de ouders (bewindvoerders) van potentiële bewoners en gaven uitleg
over de visie van onze woongroep. Indien de belangstelling bleef bestaan, konden de ouders
hun kind opgeven als toekomstige bewoner.
Vanaf 2015 tot eind 2016 zijn in totaal 10 jongeren aangemeld. We streven ernaar om in
2017 / 2018 het aantal van 16 jongeren te bereiken.

Huisvesting
Het bestuur heeft sinds de oprichting vele gesprekken gevoerd en meerdere panden
bekeken. Er is contact geweest met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit leidde
vooralsnog niet tot een geschikt pand. Oorspronkelijk ging de Stichting uit van een benodigd
aantal bewoners van 16, om zorg en exploitatie sluitend te krijgen. Dit is bijgesteld naar
22-26 bewoners.
Eind december 2016 kwam het bestuur in contact met de nieuwe mogelijke eigenaars van
de locatie Blekerssingel 1-5 te Amersfoort die bereid waren om het pand voor de
Woongroep te bestemmen en ontstond zodoende de mogelijkheid om dit kantoorpand tot
wooneenheden voor begeleid wonen om te bouwen.

Bestuursactiviteiten in 2016
* Vanaf 1 januari 2016 heeft Stichting Woongroep Amervoorde de ANBI status
* Het bestuur vergadert elke tweede week van de maand, elke 4e week van de maand
komen bestuur en alle ouders bij elkaar in de plenaire bewonersvergadering. In 2016 heeft
het bestuur in totaal 13 maal vergaderd en hebben er 8 plenaire bewonersvergaderingen
plaatsgevonden.
* Er zijn gesprekken gevoerd met zorgverleners, woningcorporaties en projectontwikkelaars.
Tevens was een ons bekende architect bij de planontwikkeling betrokken.
* Drie tot vier keer per jaar kwartaal werd een bijeenkomst georganiseerd door de
KEIenklup, zodat de toekomstige bewoners elkaar leerden kennen en aan elkaar konden
wennen. Dit varieerde van knutselmiddagen tot bowlen en picknicken met zelfgemaakte
producten.

Financieel
De penningmeester heeft de balans over 2016 opgemaakt en de baten en lasten op schrift
gesteld. De kascommissie heeft deze gecontroleerd; de plenaire vergadering heeft op
22 maart 2017 haar goedkeuring aan de jaarrekening van 2016 gegeven.
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