Jaarverslag 2017

Algemeen
Stichting Woongroep Amervoorde heeft ten doel de realisatie van een kleinschalige
woonvorm met 24-uurs zorg voor 26 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
M.A.M. Murk-van Betuw

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor
kantoor-en algemene kosten nadat hiervoor onkosten gemaakt zouden zijn, deze kosten
worden vergoed nadat de factuur/bon voorgelegd zijn aan de penningmeester.

Zorg
In 2017 is er intensief contact geweest met een zorgaanbieder, dat echter niet heeft geleid
tot een duurzame samenwerking. In de zomerperiode van 2017 is contact gelegd met een
tweede zorgverlener: Amerpoort. Intensieve gesprekken over de zorgaspecten, de
leveringsvorm van de zorg (via PGB) en manier van samenwerken in het ouderinitiafief
verliepen naar volle tevredenheid. Dit resulteerde in het ondertekenen van een
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Bestuursvoorzitter van Amerpoort en het Bestuur
van de Stichting Woongroep Amervoorde op 24 oktober 2017.

Bewoners
In 2017 is de werving van potentiële bewoners geintensiveerd. Medio 2017 waren er 16
aanmeldingen, waarbij om diverse redenen helaas ook weer kandidaten wegvielen. In
december 2017 telde de Woongroep het aantal van 18 kandidaat-bewoners.
Met zorgverlener Amerpoort is afgesproken dat zij vanuit hun professie de definitieve
beoordeling tot toelating geven.

Huisvesting
Begin februari 2017 werd het pand aan de Blekerssingel overgedragen aan de nieuwe
eigenaars. Er is intensief overleg geweest tussen eigenaar/projectleider/architect en de
gemeente Amersfoort in verband met de bestemmingsplanwijziging, inbreng Welstand,
vergunningen etc. Kort voor de zomer werden binnen in het pand al voorbereidingen
getroffen vooruitlopend op de verbouwing, die uiteindelijk startte op 2 oktober.
Begin december konden de bewoners al een kijkje nemen in een model-appartement.

Bestuursactiviteiten in 2017
* Het bestuur vergadert elke tweede week van de maand (of vaker indien nodig), elke 4e
week van de maand komen bestuur en alle ouders bij elkaar in de plenaire
oudervergadering. In 2017 heeft het bestuur in totaal 17 maal vergaderd + éénmaal
met de zorgverlener. Er hebben 8 plenaire oudervergaderingen plaatsgevonden en
éénmaal met de zorgverlener(zie tabel op pagina 3).
* Er werd meerdere keren een bijeenkomst georganiseerd door de KEIenklup, zodat de al
aanwezige en ook nieuwe bewoners elkaar beter leerden kennen. Dit hield o.a. in bowlen,
pannenkoeken eten, keien schilderen etc.

Financieel
De penningmeester heeft de balans over 2017 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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Vergaderschema Stichting Woongroep Amervoorde - 2017
Bestuur
Plenair
Nr. 22
10 januari
Nr. 15 27 januari
Nr. 23
31 januari
Nr. 16 22 maart
Nr. 24
14 februari
Nr. 17 23 mei
Nr. 25
14 maart
Nr. 18 22 juni
Nr. 26
16 mei
Nr. 19 22 augustus
Nr. 27
14 juni
Nr. 20 20 september
Nr. 28
25 juli
Nr. 21 24 oktober
Nr. 29
22 augustus
Nr. 22 20 december
Nr. 30
29 augustus
Nr. 31
5 september
Nr. 32
15 september
Nr. 33
24 oktober
Nr. 34
7 november
Nr. 35
14 november
Nr. 36
22 november
Nr. 37
12 december
Nr. 38
21 december
Nr. 01
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27 november
Bestuur- Zorgverlener Amerpoort

Nr. 01

27 november
Plenair- Zorgverlener Amerpoort
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