Jaarverslag 2016 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 zorg/begeleiding ten
behoeve van 23 jongvolwassenen met een matige/licht verstandelijke
beperking. 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 en heeft een ANBI status.
Op 22 september 2016 is artikel 1 lid 2 en artikel 12 lid 3 gewijzigd door
Notaris Mr. D.W. Doude van Troostwijk te Gooise Meren
Bestuur
Voorzitter: B.E.M. Gielen
Secretaris: P. Hesta-van Dijk
Penningmeester: N.J.C. van Tilburg
Algemeen bestuurslid: E.A.M. Willems
Algemeen bestuurslid: A.W.C. Blaas-Even
In september 2016 is het bestuur met 2 leden uitgebreid. De voormalig
voorzitter en penningmeester zijn algemeen bestuurslid geworden.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een
onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.
Zorg
Op 17 juni 2015 is er een intentie verklaring getekend met Amerpoort als
professionele zorgaanbieder in de regio. Er zijn dit jaar diverse gesprekken
gevoerd tussen bestuur en zorgaanbieder met betrekking tot de
toekomstige zorg en begeleiding. Op 6 februari 2017 wordt de
intentieverklaring omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

Bewoners
Na diverse gesprekken heeft het bestuur besloten om de selectieprocedure
uit te laten voeren door gedragsdeskundige dhr. A. Bizarro verbonden aan
Amerpoort. In 2016 heeft het bestuur de overeenkomst ondertekend.
In 2016 zijn er 22 jongeren aangemeld voor de selectieprocedure hiervan
zijn er 15 jongeren in 2016 geselecteerd. De overige aanmeldingen worden
in 2017 afgerond.
Huisvesting
Het bestuur heeft diverse intensieve gesprekken gevoerd met Breevast,
eigenaar van een pand aan de Olmenlaan 22-32 te Bussum. Op 25
augustus is de intentieovereenkomst voor de huur van 23 appartementen, 3
gemeenschappelijke ruimtes en 1 kantoor/slaapruimte voor de zorg,
ondertekend met Breevast Properties I B.V. Op 28 december 2016 is de
huurovereenkomst met Breevast Properties I B.V. ondertekend.
Bestuursactiviteiten in 2016
- Vanaf 15 mei 2016 heeft Stichting Woongroep Bussum de ANBI status
- Het bestuur heeft 1 keer per maand vergaderd.
- Diverse vergaderingen in sub groepen.
- Diverse gesprekken gevoerd met Breevast, eigenaar van het pand aan de
Olmenlaan
- Diverse gesprekken gevoerd met dhr. A. Klarenbeek, vertegenwoordiger
van Amerpoort, toekomstige zorgverlener.
- Diverse gesprekken gevoerd met dhr A. Bizarro, gedragsdeskundige
i.v.m. selectieprocedure toekomstige bewoners.
- In februari 2016 en september 2016 is er een Meet en Greet geweest voor
de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de aangemelde jongeren.
- Meet en Match diner, platform maatschappelijk ondernemen in Bussum,
3 oktober 2016
- Businessplan, inrichtingsbegroting, beleidsplan en financieel
dekkingsplan gemaakt
- Bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten
- Borgstelling afgegeven aan Breevast Properties I B.V.
- Bijeenkomst MEE startende ouderinitiatieven
- Bezoek woongroep Paladijn te Almere
- Informatiebijeenkomst met de toekomstige buurtbewoners Olmenlaan

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
- Expositie Sauter wijnen jan./febr. 2016
- Belavond Vriendenloterij
- Collecte eind september Fonds Verstandelijk Gehandicapten
- 4 rommelmarkten, Kortenhoef, Bussum, Hilversum en Huizen
- 3 kerstmarkten, Naarden, Bussum en Loosdrecht
- Statiegeldactie AH Naarden en Kortenhoef
- Cultuurmarkt Bussum
- Diverse sponsoraanvragen :
- Rabobank Coöperatiefonds Gooi en Vechtstreek
Rotery Bussum
Hendrik en Maria Stichting
Lakeland Foundation
ING
Stichting Mijn Eigen Thuis
De verwachting is dat medio 2017 de appartementen opgeleverd worden
en de woongroep gerealiseerd is.
Er worden activiteiten georganiseerd om tot een goede groepsamenstelling
te komen. Er zullen fondsen aangeschreven worden en sponsoractiviteiten
georganiseerd worden om een financieel gezonde woongroep te realiseren.

