Jaarverslag 2016 van Stichting Woongroep Happy Home
Algemeen
De Stichting Woongroep Happy Home (hierna SWHH) behartigt de gezamenlijke belangen van de
bewoners en hun ouders van Woongroep Happy Home. De SWHH is als stichting met volledige
rechtsbevoegdheid ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
50324756. Met dit jaarverslag wordt beoogd, op hoofdlijnen, een overzicht te geven van de
activiteiten en een aantal feestelijke momenten in beeld te brengen.
De Stichting
Bestuur
Het bestuur van SWHH bestaat uit Jan van de Hoef (voorzitter), Hanneke van der Plas (secretaris),
Angélina Bloemberg (penningmeester) en Cees Lustig (algemeen lid). Van der Plas en Bloemberg zijn
dit jaar na hun aftreden opnieuw benoemd. Het bestuur heeft dit jaar weer de nodige activiteiten
ontplooid. Naast een tiental vergaderingen en overleggen is er ad hoc gereageerd op kleinere
kwesties . Door de toename van de hoeveelheid activiteiten en de diverse geldstromen krijgt de
organisatie Happy Home steeds meer een bedrijfsmatig karakter. Het bestuur heeft zich hierop
ingesteld en heeft met een financieel raamwerk een goed grip op de gang van zaken.
Het bestuur houdt zich daarnaast bezig met toekomstige ontwikkelingen om indien nodig snel te
kunnen anticiperen op onverwachte situaties.
Het onderhouden van de website en de Facebook pagina behoort tot de bestuurstaken. Voorts is het
onderhouden van contacten met ouderinitiatieven in oprichting en bestaande woongroepen een
bestuurstaak waarbij kennisoverdracht hoog op de agenda staat.
Bewoners
De bewoners zijn aan hun tweede jaar begonnen in 2016. Het is duidelijk dat zij zich thuis voelen in
Happy Home. Zij zijn goed aan elkaar en aan de begeleiding gewend. Misschien overbodig te melden
maar er zijn in 2016 geen mutaties geweest in de bewonersamenstelling.
Ouders
Ook voor de ouders was 2016 een betrokken jaar. Een aantal van hen zat in een of meerdere
commissies. Het bestuur heeft steeds getracht zo transparant mogelijk te opereren en bij alle
belangrijke beslissingen de ouders te betrekken. Twee keer dit jaar is er een ouderavond geweest
waarin alle lopende zaken en nieuwe discussiepunten besproken werden.
Gebouw en onderhoud
Het gebouw staat nog steeds als een huis en functioneert prima. Het gebruikelijke onderhoud zorgt
voor het op peil houden van de kwaliteit.
Domotica & ict

De ict, telecom en domotica functioneert naar behoren. ABC-TV, inmiddels MyWepp, heeft een
steeds centralere rol binnen Happy Home gekregen. Het is in feite een platform geworden voor
ouders, begeleiding en bewoners. Dit bespaart vooral de begeleiding veel tijd en geeft iedereen een
goed inzicht.
Samenwerking/medewerking ouderinitiatieven
Het bestuur bezoekt de Netwerkbijeenkomsten Wooninitiatief die door Amerpoort gefaciliteerd
worden. Op deze bijeenkomsten worden onderwerpen besproken die alle aangesloten initiatieven
aangaat. Daarnaast wordt de beschikbare kennis en ervaring van Happy Home regelmatig gedeeld
met startende initiatieven. Met andere, bestaande initiatieven, worden ‘collegiale’ betrekkingen
onderhouden.
Een zeer geslaagd " Kijkje in de keuken". Op initiatief van Amerpoort hadden
aantal ouderinitiatieven hun deuren opengesteld om belangstellende ouders en
jongeren te ontvangen die op zoek zijn naar een passende woonplek.
Wie kan er nu beter vertellen hoe het is om in Happy Home te wonen dan de
bewoners zelf. Ze hebben meegeholpen met rondleidingen en vertelden hun
ervaringen. Het was een topmiddag. We hopen dat we de bezoekers hebben
kunnen helpen in hun zoektocht en keuzes.

Zorg
Het team van Amerpoort geeft 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en zorg aan de bewoners.
Voor iedere bewoner is er een individueel zorgplan dat aangeeft wat de bewoner zelfstandig kan en
welke verdere ontwikkeling verder gestimuleerd kan worden. Een en ander vergt een goede
afstemming tussen de bewoner, de ouders/familie en de zorgverleners.
Ten teken van de goede werkomstandigheden, de teamgeest en de prima wisselwerking met de
bewoners is er sprake van nauwelijks meetbaar ziekte verzuim.
Wij hebben dit jaar afscheid genomen van de teamleider die haar carrière elders voortzet. Zij is
vervangen door een nieuwe teamleider.
Financiën
De penningmeester heeft de balans over 2016 opgemaakt en de staat van baten en lasten op schrift
gesteld (zie bijlage). De kascontrole heeft plaatsgevonden door I. de Leeuw en R. Defize. Zij hebben
de stukken goedgekeurd. In tweede instantie heeft het bestuur haar goedkeuring aan de
jaarrekening 2016 gegeven.
Ieder kwartaal heeft het bestuur overleg met en de teammanager van Amerpoort. Telkens wordt het
afgelopen kwartaal besproken. Zaken als de capaciteit planning, financiële onderbouwing en
budgetbewaking komen steeds aan de orde.
Fundraising
Het in stand houden en het uitbreiden van het netwerk blijft van groot belang. Als gevolg hiervan
kunnen acties in de toekomst makkelijker opgestart worden en blijven lopende activiteiten zoals
SponsorKliks en de verkoop van postzegels op onze website renderen.

Een actie rond het financieren van een zonnescherm en
zonwering in het gebouw heeft enige duizenden euro’s
opgeleverd.

Wilt u deze Eemnessers nou eens
niét in het zonnetje zetten.

Commissies
Inrichtingscie.
Voor de inrichting van de algemene ruimtes heeft deze commissie nog wat kleinere aanschaffen
gedaan. Bovendien is de raambekleding het zonnescherm en de horren uitgekozen en geplaatst. Ook
het tuinmeubilair is een taak voor deze cie.
Activiteitencie.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal activiteiten georganiseerd. De meest in het oog springende zijn:
•
•
•
•
•
•

De Efteling
Walibi
Kookworkshop
Bootcamp
Bowlen
Kerstdisco

Zorgcie.
De leden van de zorgcie onderhouden regelmatig het contact met Amerpoort, begeleiding en
management, en ouders/bewoners van Happy Home die daar behoefte aan hebben. Over het
algemeen zijn de besprekingen van deze cie vertrouwelijk van aard. Uiteraard is de commissie
betrokken geweest bij het aantrekken van de nieuwe teamleider.
Tuincie.
Deze commissie heeft weer veel werk verzet. De beplanting is uitgevoerd volgens plan en in
toerbeurt is in de zomer de aanplant gesproeid en het gras door ouders en jongeren gemaaid. Er is
een begin gemaakt met een kruidentuin en het kweken van groente. Bij de entree is een sculptuur
geplaatst die het geheel verfraait.

Eenjarig bestaan.
Het eenjarig bestaan van Happy
Home is uitgebreid gevierd. Dit keer
stonden de ouders centraal en werd
er fantastisch gekookt door de
bewoners en de begeleiding.
Iedereen was netjes gekleed en zag
er feestelijk uit.
De officiële ontvangst was aan de
fraai versierde entree waarna de
gasten naar de huiskamers c.q.
feestruimte werden begeleid.
Onder het genot van een
welkomstdrankje zat de stemming er
direct in. Daarna ging men aan tafel
en werd er een heerlijk drie gangen
diner geserveerd door de bewoners.
Na het diner volgde er toespraken
van de bewoners en een dankwoord
van het bestuur.
Als klap op de vuurpijl kreeg
iedereen een fraai boekje waarin de
verzamelde grappige, ontroerende
en bijzondere uitspraken van alle
bewoners stonden die het hele jaar
gedaan waren.

Wat een heerlijke afkoeling van een hete dag. Met dank aan Arno en collega van de brandweer. Het was super!
Nadat iedereen zich had omgekleed mochten we ook nog een rondje Eemnes meerijden in de brandweerauto. En
de tuin was meteen gesproeid

Een gezellige " volle bak" in Happy Home. Rik en Sandra Van der Schaft (van der Schaft Culinair) hebben voor alle ouders,
bewoners en aanwezige teamleden gekookt. Dit hadden ze bij onze opening aangeboden en nu was het zover. Heerlijk 3
gangen Italiaans. De bewoners hebben meegeholpen met tafeldekken, koken en uitserveren. Wat een heerlijk eten in deze
fijne ambiance.

Fun Pop.
Dat het hier om fun-pop gaat is op deze foto
goed te zien. Zowel de bewoners als
begeleiders genoten volop van de pop en
van de feestelijkheden er om heen. Een
memorabel uitje, vooral voor Tobias die op
het grote podium mocht optreden.

Kerstdisco
Aan het eind van
het jaar is het weer
volop feest met de
inhouse Kerstdisco.

