
	

	

Jaarverslag	2017	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).	Het	bestuur	heeft	dit	jaar	weer	
heel	wat	activiteiten	ontplooid.	Naast	een	tiental	reguliere	vergaderingen	waren	er		diverse	
overleggen	met	o.a.	het	begeleidingsteam,	de	onderhoudsbedrijven	en	de	verhuurder.	Het	oplossen	
van	technische	storingen	en	andere	praktische	klachten	ligt	ook	op	het	bordje	van	het	bestuur.	

	Door	de	toename	van	de	hoeveelheid	activiteiten	en	de	diverse	geldstromen	krijgt	de	organisatie	
Happy	Home	steeds	meer	een	beheermatig	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	nieuwe	situaties.	Hiertoe	houden	zij	zich	op	de	hoogte	via	bijeenkomsten	van	
Per	Saldo	en		beleidsmakers	bij	de	Amerpoort.	

Het	onderhouden	van	de	website	en	de	Facebook	pagina	behoort	tot	de	bestuurstaken.	Verder	is	het	
onderhouden	van	contacten	met	nieuwe	ouderinitiatieven	en	bestaande	woongroepen	een	
bestuurstaak	waarbij	kennisoverdracht	hoog	op	de	agenda	staat.		

Bewoners	

De	bewoners	zijn	aan	hun	derde	jaar	begonnen	in	2017.	Het	is	duidelijk	dat	zij	zich	thuis	voelen	in	
Happy	Home	en	in	Eemnes.	Misschien	overbodig	te	melden	maar	er	zijn	in	2017	geen	mutaties	
geweest	in	de	bewonersamenstelling.	

	

Een	prijs	voor	project	Gezond	Oud	(GOUD).	Doel	
is	dagelijks	voldoende	groente	en	fruit	te	eten	en	
om	voldoende	te	bewegen.	Dat	doen	ze	goed	bij	
Happy	Home,	vandaar	dat	zij	de	Gouden	Appel		
uitgereikt	kregen	van	Amerpoort.		

	

	

	



	

	

	

Ouders	

Ook	voor	de	ouders	was	2017	een	betrokken	jaar.	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.	Bovendien	wordt	er	per	mail	en	WhatsApp	uitgebreid	gecommuniceerd.	

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	en	de	
leefbaarheid.	

	

De		kerstwens	dit	jaar	liet	een	erg	fraai	verlicht	Happy	Home	
zien.		

	

	

	

	

	

Domotica	&	ict	

De	ict,	telecom	en	domotica	functioneert	naar	tevredenheid.	MyWepp	heeft	een	centralere	rol	
binnen	Happy	Home	gekregen.	Het	is	het	planning	en	informatie	platform	voor	bewoners,	
begeleiding	en	ouders.	Dit	bespaart	de	begeleiding	veel	tijd	en	geeft	iedereen	een	goed	inzicht.	Het	is	
inmiddels	een	schoolvoorbeeld	voor	andere	initiatieven,	waardoor	er	regelmatig	andere	
woongroepen	een	bezoek	brengen	om	ervaring	op	te	doen.	

Samenwerking/medewerking	ouderinitiatieven	

Het	bestuur	bezoekt	de	Netwerkbijeenkomsten	Wooninitiatieven	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.		

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	gestimuleerd	kan	worden.	Een	en	ander	vergt	een	goede	afstemming	
tussen	de	bewoner,	de	ouders/familie	en	de	zorgverleners.	De	teamleden	blijven	zich	ontwikkelen	
door	het	volgen	van	cursussen	en	trainingen.	



	

	

Ten	teken	van	de	goede	werkomstandigheden,	de	teamgeest	en	de	prima	wisselwerking	met	de	
bewoners	is	er	sprake	van	een	zeer	laag	ziekte	verzuim.	

Financiën		

De	penningmeester	heeft	de	balans	over	2017	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	gecontroleerd.		Het	bestuur	haar	goedkeuring	aan	de	jaarrekening	2017	gegeven.			

Ieder	kwartaal	heeft	het	bestuur	overleg	met	de	teammanager	van	Amerpoort	en	de	teamleider.	
Telkens	wordt	het	afgelopen	kwartaal	besproken.	Zaken	als	de	capaciteit	planning,	financiële	
onderbouwing	en	budgetbewaking	komen	dan	aan	de	orde.	Jaarlijks	is	er	overleg	met	de	financieel	
verantwoordelijke	van	Amerpoort	om	het	jaaroverzicht	te	controleren	en	af	te	sluiten	en	de	planning	
en	begroting	voor	het	nieuwe	jaar	vast	te	leggen.	

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	op	onze	website	renderen.		

Commissies	

Inrichtingscie.	

Voor	de	inrichting	van	de	algemene	ruimtes	heeft	deze	commissie	wat	dingen	aangeschaft.			

Activiteitencie.	

Ook	dit	jaar	zijn	er	weer	een	groot	aantal	activiteiten	georganiseerd.	De	meest	in	het	oog	springende	
is	het	samenbrengen	van	broers	en	zussen	van	de	bewoners	op	de	zogenaamde	Brussendag.	Het	
begon	met	een	High	Tea	en	het	onderling	kennismaken.	Het	was	een	gezellig	samenzijn	wat	blijkt	uit	
onderstaande	foto.	Daarna	gingen	de	broers	en	zussen	zonder	de	bewoners	voor	een	hapje	en	
drankje	naar	een	restaurant	in	Eemnes.	Hier	bespraken	ze	hun	persoonlijke	ervaringen	met	het	zijn	
van	een	broer	of	zus	van.	Veel	tekens	van	herkenning	en	soms	ook	wel	verbazing.	Al	met	al	een	
geslaagd	evenement	en	voor	herhaling	vatbaar.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Daarnaast	zijn	de	volgende	uitstapjes	en	leuke	dingen	en	feestjes	nog	te	melden.	Een	bezoek	aan	de	
Efteling,	met	een	boot	varen	op	de	Loosdrechtse	plassen,	de	Djembe	Workshop,	Kerstborrel.	

Zorgcie.	

In	de	zorgcommissie	zijn	ook	begeleiding	en	management	Amerpoort	vertegenwoordigd	zodat	alle	
betrokken	rechtstreeks	contact	hebben.	Over	het	algemeen	zijn	de	besprekingen	van	deze	cie	
vertrouwelijk	van	aard	zodra	het	over	personen	gaat.	De	cie	is	druk	in	de	weer	met	twee	grote	
thema’s,	namelijk	het	Vrijwilligers	beleid	en	het	opstellen	van	een	Pedagogisch	raamwerk.		

Tuincie.	

Deze	commissie	heeft	weer	het	nodige	werk	verzet.	De	beplanting	wordt	onderhouden	en	in	
toerbeurt	is	in	de	zomer	de	aanplant	besproeid	en	het	gras	door	ouders	en	jongeren	gemaaid.		

	

	

	

	

	

Er	op	Uit	weken.		

Voor	het	tweede	jaar	zijn	“	de	Er	op	Uit	weken”	georganiseerd	door	betrokken	ouders	in	
samenwerking	met	het	team	voor	onze	bewoners.	Het	idee	erachter	is	dat	de	bewoners	2	weken	vrij	
kunnen	nemen	van	hun	dagbesteding	en	zij	deel	kunnen	nemen	aan	de	activiteiten	die	zij	uitkiezen.	
Een	vrije	dag	in	Happy	Home	kan	natuurlijk	ook	gewoon.	De	begeleiding	tijdens	deze	activiteiten	
bestaat	uit	een	aantal	zeer	gedreven	vrijwilligers,	aantal	ouders	en	teamleden.	

Een	greep	uit	de	vele	activiteiten.	Een	dagje	uit	naar	Amsterdam	of	Utrecht,	naar	het	Dolfinarium,	
een	spectaculaire	survival,	een	Huifkartocht,	een	theaterworkshop,	even	chillen	aan		
het	Henschotermeer,	een	workshop	kalf	beschilderen	en	een		foto	hike.		

	

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

	

	

Met veel plezier hebben we aan de plannen gewerkt. 
De voorbereidingen voor de Er op Uit weken hebben veel tijd gekost maar 
gaven ook al veel voorpret. We hebben goed geluisterd naar de ideeën die er 
speelden bij bewoners en die in het afgelopen jaar binnen zijn gekomen bij 
de begeleiding. Voor ieder wat wils. 
We hopen op goed weer en gaan er met zijn allen twee mooie weken van 
maken!              
Monique, Paula, Saskia en Angélina wensen iedereen    

Veel plezier! 

Er op Uit

Jonathan, Demi, 
Jamy, Bas en 
Daniëlle 
Super bedankt voor 
jullie hulp! 

Sanne 
Heel erg bedankt 
voor het 
organiseren van de 
Theater Workshop 

Eemhof 30-45 
3755 JB Eemnes 

tel 035-3690013 
eropuit@woongroephappy
home.nl

MYWEPP 
We proberen de foto’s 

zo snel mogelijk op 
MyWepp / ABC TV te 

zetten

1
JULLIE MENING 

Graag horen we van 
jullie hoe jullie de Er op 
Uit weken 2017 vonden

2
IDEEËN 2018 

Ideeën voor volgend 
jaar kunnen jullie 
inleveren bij team

3



	

	

	

	


