Jaarverslag Stichting Woongroep Amervoorde 2019
Algemeen
Stichting Woongroep Amervoorde heeft ten doel de realisatie van een kleinschalige woonvorm met
24-uurs zorg voor maximaal 26 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Amersfoort.
Wij willen hen een veilig thuis geven en ook de mogelijkheid bieden op zichzelf te wonen in deze
woongroep.
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 bij VBC-notarissen 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
Het bestuur kent de volgende samenstelling:
Voorzitter: Walter Kok, Penningmeester: Dirk Kop, Secretaris: Hans Kop, Algemeen Bestuursleden:
Tanja de Bruine en Ellen Maassen.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte
onkosten, deze kosten worden vergoed nadat de activiteiten goedgekeurd zijn binnen het bestuur en
de declaratie van de kosten via de factuur/bon voorgelegd is aan de penningmeester.
In bijlage 1 is het vergaderschema te vinden, met daarin de vergaderingen van het Bestuur, maar ook
de plenaire oudervergaderingen zijn terug te vinden. Naast deze vergaderingen zijn er diverse
overleggen geweest vanuit het Bestuur met de zorg van Amerpoort (dit noemen we de
zorgcommissie bestaande uit Tanja, begeleiding en diverse ouders; financieel overleg door Walter en
Dirk met Amerpoort en de accountant.

Financieel
De penningmeester heeft de balans over 2019 opgemaakt en de baten en lasten op schrift gesteld.
De kascommissie heeft deze gecontroleerd. Zie hiervoor het financieel overzicht en het verslag over
de kascontrole op:
https://www.woongroepamervoorde.nl/docs/financien/financieel_overzicht_2019.pdf

Bewoners
In 2019 zijn er drie bewoners toegetreden tot onze woongroep: die daarmee zijn de volgende
appartementen bewoond: 5D, 5H en 1G.
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Met ouders die zich aan het oriënteren zijn op begeleid wonen van hun zoon of dochter, wordt door
twee bestuursleden zogenaamde introductiegesprekken gevoerd. Hier wordt de visie van het Bestuur
op het wonen in onze woongroep toegelicht. Uiteraard wordt men op de locatie aan de Blekerssingel
rondgeleid, zo mogelijk met een bezoek aan een van de appartementen van een van de bewoners.
Om het aantal bewoners verder te laten toenemen hebben we in huis-aan-huisbladen binnen ons
verzorgingsgebied weer een advertentie geplaatst:

Voorbeeld van de advertentie

De studio 5F op de tweede etage is als beschikbare ruimte voor verschillende activiteiten in gebruik,
denk met name aan persoonlijke gesprekken en (bestuurs)vergaderingen.
Om de buurtbewoners rondom onze woongroep te blijven informeren hebben we onze nieuwsbrief,
Burengerucht wederom verspreid. De vormgeving is door Jeroen (vader van bewoner Rosa) volledig
herzien en past nu geheel in de huisstijl van onze woongroep.
Op onze site zijn alle edities van Burengerucht te lezen:
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/burengerucht/burengeruchten.html
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Editie 8 van Burengerucht

Evenementen
In ons tweede jaar dat onze woongroep in het huis aan de Blekerssingel woonde, zijn de volgende
evenementen georganiseerd, waarin veelal onze bewoners participeerden:
•
•
•

•
•
•
•

3

Februari: Rotary Amersfoort geeft gul
https://woongroepamervoorde.nl/nieuws/2019/rotary.html
April: op 30 maart hebben we met elkaar gevierd dat we een jaar onderweg zijn
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/jaar_onderweg.html
Vincent, Roos en Shun komen bij ons wonen
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/bewoning5.html
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/bewoning6.html
Op zaterdag 6 juli leren bewoners alles over EHBO en brandjes blussen
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/crisicom.html
Cindy nam als begeleider afscheid van onze woongroep
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/afscheid-cindy.html
René draagt het voorzitterschap van het Bestuur over aan Walter
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/bestuurs_wissel1.html
Grote donatie voor Woongroep Amervoorde ontvangen door vrienden van
Moniek: https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/2019/donatie-monique.html

Bijlage 1 vergaderschema

Vergaderschema Woongroep Amervoorde 2019
maand

Bestuurs
vergadering

Plenaire
vergadering

donderdagavond bij
Valtech

bij KNGF tenzij anders
aangegeven in de agenda

Financiële evaluatie

Begeleidingsoverleg

bestuur + Amerpoort

Bestuur & Jeltje/Maaike

januari
10-jan

11-jan
do 24-jan

31-jan
februari
6 feb thema avond

1-feb

14 feb extra plenaire
vergadering

21-feb
28-feb

Eindevaluatie 2018

maart
14-mrt

1-mrt

28-mrt
30-3 opening
april
11-apr
25-apr

kwartaal 1-2019

5-apr

mei
9-mei

3-mei
do 23-mei

di

28-mei

juni
6-jun
20-jun

7-jun

juli
4-jul
18-jul

kwartaal 2-2019

5-jul

augustus
1-aug
15-aug
29-aug

2-aug

september
5-sep

6-sep
do 19-sep

26-sep
oktober
3-okt
17-okt

kwartaal 3-2019

4-okt

november
7-nov
21-nov

1-nov

do 28-nov

december
di

3-dec
19-dec

kwartaal 4-2019
eindevaluatie in februari
2019
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6-dec

