Jaarverslag 2015 van Stichting Woongroep Bussum
Algemeen
De stichting Woongroep Bussum heeft ten doel het opzetten en in stand
houden van een kleinschalige woonvorm met 24 uur zorgverlening ten behoeve van 23 jongvolwassenen met een matige/licht verstandelijke beperking. Het initiatief voor de stichting is genomen door ouders die voor hun
kinderen met een verstandelijke beperking een kleinschalige begeleide
woonvorm willen realiseren. Een veilige plek met een inspirerend klimaat
waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Op 18 maart 2015 is de stichting opgericht door mr.J.G.Lagendijk, notaris
te Mijdrecht. Stichting Woongroep Bussum is als stichting met volledige
rechtsbevoegdheid ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 62911120.
Bestuur
Voorzitter: E.A.M. Willems
Secretaris: P. Hesta-van Dijk
Penningmeester: A.W.C. Blaas-Even
In 2015 zijn er geen mutaties geweest in het bestuur.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.
Zorg
Het bestuur heeft diverse gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders. Door het bezoeken van diverse bestaande wooninitiatieven met
verschillende zorgaanbieders hebben we een zorgvuldige keuze kunnen
maken voor het verlenen van begeleiding en zorg voor de toekomstige bewoners van Woongroep Bussum. Op 17 juni 2015 is er een intentieverklaring getekend met Amerpoort als professionele zorgaanbieder in de regio.
Zij denken nu al mee met het bestuur van de woongroep over de 24 uur
zorg die zij gaan bieden in het appartementencomplex. Hier zijn al diverse
gesprekken over gevoerd met dhr. A.Klarenbeek, Coordinator Sociaal
Domein Amerpoort en Particuliere Wooninitiatieven.

Bewoners
Na diverse gesprekken met gedragsdeskundigen en een psycholoog heeft
het bestuur besloten om door A. Bizarro, gedragsdeskundige, de screening
van de toekomstige bewoners uit te laten voeren. Er wordt gestreefd naar
een groep jongeren die bij elkaar passen gezien ontwikkelingsniveau, leeftijd, gedrag en karakter.
In 2016 zal het bestuur de overeenkomst ondertekenen.
In 2015 is de hele selectieprocedure beschreven, deze bestaat uit een
woonvisie, aanmeldingsformulier, inschrijfformulier en bewonersprofiel/toelatingscriteria. In 2015 zijn er 30 belangstellenden aangemeld.
Huisvesting
Het bestuur heeft diverse intensieve gesprekken gevoerd met Breevast,
eigenaar van een pand aan de Olmenlaan 22-32 te Bussum. Wij verwachten in 2016 een intentieovereenkomst voor de huur van 23 appartementen
te ondertekenen met Breevast Properties I B.V.
Bestuursactiviteiten in 2015
-Opening bankrekening bij ING Bank te Laren.
-Facebook pagina, stichtingwoongroepbussum
-Website, www.woongroepbussum.nl
-Minstens 15 reguliere bestuursvergaderingen.
-Diverse vergaderingen in sub groepen.
-Voorbereiding meet en greet met belangstellenden.
-Meet en Greet 10 september 2015 in de Palmpit te Bussum.
-Meet en Match diner 7 oktober 2015, platform maatschappelijk
ondernemen in Bussum.
-3 nieuwsbrieven verstuurd.
Financieel
De penningmeester heeft de balans over 2015 opgemaakt en de staat van
baten en lasten op schrift gesteld. Het bestuur heeft haar goedkeuring aan
de jaarrekening van 2015 gegeven.

Sponsoractiviteiten
-Statiegeldactie in november 2015 bij alle filialen van AH te Bussum
-Kerstmarkt De Veste te Naarden
-Kerstmarkt op 13 en 19 december 2015 te Bussum
-Aangemeld bij de Vriendenloterij

2016 wordt een uitdagend jaar voor Stichting Woongroep Bussum.
De verwachting is een huurcontract te ondertekenen met Breevast Properties I B.V. Er moet een bouwcommissie samengesteld worden om voor
Woongroep Bussum de belangen te behartigen tijdens de verbouwing van
het pand aan de Olmenlaan te Bussum.
Alle aangemelde jongeren moeten gescreend worden. Er worden activiteiten georganiseerd om tot een goede groepssamenstelling te komen. Er zullen fondsen aangeschreven worden en sponsoractiviteiten georganiseerd
worden om een financieel gezonde woongroep te realiseren.

