Jaarverslag 2014 van Stichting Woongroep Happy Home

Algemeen
De Stichting Woongroep Happy Home (hierna SWHH) behartigt de gezamenlijke belangen van
de (aanstaande) 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. De SWHH is in 2014 bijzonder actief geweest. Op alle
fronten zijn er enorme stappen gemaakt en is het hoofddoel van SWHH, de oplevering van het
appartementencomplex aan de Eemhof in Eemnes, bereikt. Met dit jaarverslag wordt beoogd ,
op hoofdlijnen, een overzicht te geven van deze activiteiten.
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). In 2014 zijn er geen mutaties geweest in het
bestuur.

Bewoners
Alle aanstaande bewoners zijn door de orthopedagogen gezien en geobserveerd. Tijdens een
aantal activiteiten is er nog gemonitord hoe de jongeren zich in groepsverband manifesteren.
In de zomer zijn alle jongeren een weekje met Buitenhof op vakantie geweest. Veel plezier
maar ook elkaar nog wat beter leren kennen. Er is hier ook een aanzet gegeven voor een
groepsindeling en een appartementsindeling die later in samenwerking met de zorgverlener tot
een definitief voorstel aan het bestuur leidde.
Ouders
Ook voor de ouders was 2014 een zeer actief en betrokken jaar. Vrijwel iedere ouder zat in een
of andere commissie. Er zijn maar liefst 8 ouderavonden gehouden. Er is in april een
kookworkshop gehouden om ook bij de ouders de saamhorigheid te bevorderen. Na de start
bouw zijn de ouders ook in een stroomversnelling terecht gekomen met het nemen van heel
veel beslissingen die de toekomst van hen en hun kinderen aangaat. Het bestuur heeft steeds
getracht zo transparant mogelijk te opereren en bij alle belangrijke beslissingen de ouders te
betrekken. Onder andere kwamen de volgende onderwerpen aan bod op ouderavonden.

•

Financiering van het project in al z’n geledingen

•

Woon- en leefregels

•

Keuze van de zorgleverancier
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•

Sponsoractiviteiten/ crowdfunding

•

Domotica voorzieningen zoals personenalarm, camera’s, ABC-TV

•

Problematiek rond bezuinigingen PGB

•

Eigen bijdrage ouders

•

Concept huurovereenkomst

•

samenstelling van de leefgroepen

•

toewijzing appartementen

In een aantal gevallen zijn op de ouderavonden externe deskundigen geweest om een bepaald
onderwerp toe te lichten. Zo waren er gastsprekers van Amerpoort, DEA, MEE, Mentionem en
Offspring.
Gebouw
Het startschot voor de bouw viel op 11 februari ’s avonds toen de Diaconie in vergadering
bijeen besloten heeft het project Woongroep Happy Home te financieren. In de weken daarna
is er volop overleg geweest van alle betrokken partijen.
Op 2 april werden de contracten getekend door de Diaconie,
bouwbedrijf van der Wardt en SWHH.
De bouw startte op 7 april. Dit kon zo snel omdat door de lange
voorbereidingstijd het bestemmingsplan inmiddels was
aangepast aan de nieuwe situatie. De bouw-vergunning was
verleend en de bouwtekeningen waren ver genoeg ontwikkeld
dat er vrijwel direct begonnen kon worden.
De Diaconie had de hulp ingeroepen van een bouwcoördinator
die samen met de aannemer en SWHH via oa
bouwvergaderingen de vinger aan de pols en de hand op de knip hield. Vooral de eerste fase
van de bouw ging razendsnel. En de geplande oplevering in december 2014 leek niet meer
onmogelijk. Het werd gehaald.
Door de relatief korte tijd tot de oplevering is het hele proces voor het bestuur en de ouders in
een stroomversnelling geraakt. Opeens moest er van alles en nog wat geregeld worden. Moest
er van alles beslist worden en op elkaar worden afgestemd.
Domotica & ict
Ruim voor de bouw begon zijn de wensen ten aanzien van domotica en ict geformuleerd. Er is
gezocht naar een zo’n compleet mogelijke oplossing op de volgende gebieden.

•

video intercom tussen appartementen en voordeur

•

personenalarmering in elk appartement

•

camera bewakingsysteem

•

doormelding van alarmering en camerabeelden naar
smartphones

•

centrale inkoop van Internet, TV en telefonie

•

centraal digitaal planbord voor bewoners, ouders, zorgteam

•

electronisch sleutelsysteem

Het is de bedoeling dat deze systemen naadloos op elkaar aansluiten en volledig geïntegreerd
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zijn. De eerste horde in een lange reeks die genomen moest worden is de keus voor de
infrastructurele aanpassingen die nodig zijn voor de realisatie tijdens het bouwproces.
Gaandeweg zijn er de nodige aanpassingen geweest in te gebruiken systemen en
configuraties. Bovendien zijn er elementen toegevoegd die niet eerder voorzien zijn. In dit
kader is het ondoenlijk om tot in detail het volledige aanschaf en installatie proces te
bespreken, maar wordt volstaan met de constatering dat het grootste deel van de installaties
bij de oplevering aanwezig was. Zodra de bewoners in 2015 aanwezig zijn zal er nog het
nodige getest en gemeten moeten worden.
Zorg
Het kiezen voor een zorgleverancier is een ander belangwekkend punt voor SWHH. Bij diverse
collega initiatieven is er naar ervaring op dit gebied gevraagd. Bij een aantal zorgleveranciers
zijn er gesprekken geweest en zijn er offertes en plannen van aanpak aangevraagd.
Met Amerpoort is er vanaf het allereerste begin een bijzondere band geweest. Het bestuur
heeft geheel vrijblijvend jaren lang ondersteuning ontvangen van Amerpoort en ter zake
doende adviezen gekregen. Een paar jaar geleden heeft het bestuur met Amerpoort een
intentieovereenkomst gesloten. En ook na een zorgvuldige afweging van de diverse aanbieders
kwam Amerpoort als meest geschikte kandidaat uit de bus. Na een uitgebreide presentatie aan
de ouders viel de keus definitief op Amerpoort. In september ondertekende het bestuur de
Samenwerkingsovereenkomst die SWHH een aantal jaar verbindt met Amerpoort.
Hierna werd de tijd goed besteed aan het uitwerken van een begroting, het vaststellen van het
benodigde personeel, een plan voor rapportage en diverse inhoudelijke
aspecten. Samen met een sollicitatiecommissie van SWHH heeft Amerpoort
een team samengesteld van begeleiders uit ruim tweehonderd sollicitanten.
De opzet was dat het professionals betrof, dat het een werkelijk team zou
worden, dat men ervaring heeft met een dergelijke woongroep, dat men
gemotiveerd met deze jongeren aan de slag wil en dat men zich realiseerde
dat de budgetten beperkt zijn. En aan het eind van jaar moest het team er staan en ook hier
kunnen we zeggen dat het team er staat. En achteraf, en dat is natuurlijk makkelijk maar niet
minder waar, kunnen we zeggen dat alle betrokkenen zeer tevreden zijn met het
begeleidingsteam en de Amerpoort.

Financiën
De penningmeester heeft de balans over 2014 opgemaakt en de staat van baten en lasten op
schrift gesteld (zie bijlage). Op 3 maart heeft de kascontrole plaatsgevonden door I. de Leeuw
en R. Defize. Zij hebben de stukken goedgekeurd. In tweede instantie heeft het bestuur haar
goedkeuring aan de jaarrekening 2014 gegeven. Het balanstotaal is in dit jaar vertienvoudigd
ten opzichte van 2013 hetgeen ook betekent dat er veel meer financiële mutaties zijn geweest.
Fundraising en crowdfunding
Het bestuur heeft een in een aantal sessies met Offspring uitgangspunten vastgesteld voor het
werven van fondsen. Enerzijds met crowdfunding binnen de eigen gelederen door
gebruikmaking van de sociale netwerken van de ouders. Anderzijds door het samenstellen van
een projectplan, begrotingen en dergelijke om gelden te werven bij de ’grote fondsen’. Een en
ander is met wisselend succes gelukt. Daarnaast waren er tal van spontane acties vanuit de
ouders. Een overzicht.

•

Fondsen: Skanfonds, NutsOhrafonds, VSBfonds, NSGK, Oranjefonds

•

Personeelsfonds INGBank

•

Postzegel actie

•

Mudrace
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•

Sponsorloop GAC

•

Sponsorkliks

•

Crowdfunding via Just Giving

•

Specsavers actie

•

Kroonappels

•

Koningsdag

•

Braderie

Naast deze activiteiten zijn er tal van leveranciers geweest die ruimhartig hebben gesponsord,
zoals Bouwbedrijf van der Wardt, Miele, de Klusmaster, Hekwerk Soest, Container Verkoop.nl,
HMS Host, Uni Carriers, Huibers Accountants, Enk Software, en vele anderen die op de website
vermeld zijn.
Tenslotte zijn er heel veel particulieren die een donatie gedaan hebben en daarmee de start
van deze woongroep hebben mogelijk gemaakt.
Commissies
Inrichtingscie.
Voor de inrichting van de algemene ruimtes is deze commissie
veel op pad geweest en is er veel vergaderd en gebrainstormd.
Veel tijd is gaan zitten in het bepalen van de kleurstelling en
materiaalkeuze. Hoofdpunten waren de vloeren, de meubels, de
keukens en de stoffering.
Bouwcie.
Het gehele bouwproces in direct door het bestuur gevolgd en ondersteund zoals hiervoor onder
‘gebouw’ omschreven
Sollicitatiecie.
Samen met Amerpoort heeft deze commissie een team samengesteld van begeleiders uit ruim
tweehonderd sollicitanten. De opzet was dat het professionals betrof, dat het een werkelijk
team zou worden, dat men affiniteit heeft met een ouderinitiatief, dat men gemotiveerd met
deze jongeren aan de slag wil en dat men zich realiseerde dat de budgetten beperkt zijn. Na
een intensieve zoektocht is men er in geslaagd een op functieniveau gemengd team samen te
stellen.
Huisregelcie.
Om een gemeenschap van 16 individuen, met bijbehorende ouders en een team van ca 15
begeleiders goed te laten samenleven zijn er regels nodig die voor iedereen duidelijk zijn. Het
bestuur heeft een aanzet gegeven voor deze regels met op de achtergrond de hulp van MEE.
Deze commissie heeft deze regels aangevuld en bijgeslepen en de resultaten gepresenteerd.
Het eindresultaat is een samenstel van duidelijke afspraken en heldere regels waar iedereen
mee kan leven.
Activiteitencie.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal activiteiten georganiseerd. De meest in het oog springende
zijn:

•

verhuiscursus

•

activiteiten op de Blommenhoeve

•

Koningsdag deelname met kraam
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Bestuursactiviteiten
In feite is 2014 voor het bestuur een tropenjaar geweest. In alle commissies zat minstens 1
bestuurslid die bij alle bijeenkomsten actief aanwezig was. Daarnaast zijn er heel veel
bezoeken op de bouw geweest en is er veelvuldig gebeld en gemaild naar talloos veel
contacten. Hierbij nog een greep uit de overige bestuursactiviteiten.

•

Minstens 22 reguliere bestuursvergaderingen

•

Voorbereiden en aanwezig bij 8 ouderavonden

•

Nieuwjaarsrecepties Gemeente Eemnes en Eemland Wonen

•

Crowdfunding sessies en opleiding

•

Gesprek wethouder Bood

•

Voorbereiden Koningsteam

•

On- and off the record gesprekken met de Diaconie

•

Diverse bouwvergaderingen met van der Wardt

•

Interview Gooi & Eemlander

•

Diverse bijeenkomsten met leveranciers domotica

•

Diverse contractbesprekingen zorgverleners

•

Deelname Goede Doelenmarkt

•

Voorbereiden braderie

•

Voorbereiden benefietdiner

•

Diverse overleggen met gemeente Eemnes

•

Ontwikkelen en uitvoeren PR-activiteiten

•

Onderhouden van contacten met collega initiatieven

•

Opstellen en uitvoeren plannen fondsenwerving

Al met al overstijgt dit jaar de workload van het bestuur de 500 uur per bestuurslid
ruimschoots. Daarin is nog niet meegerekend het voeren van een administratie, facturering,
onderhouden website/facebook, uitzoekwerk diverse contacten, uitwerken notulen, inlezen in
stukken en reistijd.
Finale
Aan het einde van 2014 staat Woongroep Happy Home als een huis. Het gebouw is opgeleverd,
alle contracten zijn getekend, de bewoners zijn ingeschreven in Eemnes en de ouders zijn druk
aan het klussen. Na oud en nieuw gaat Amerpoort van start en vanaf januari gaan de
bewoners in 2 tranches naar hun nieuwe huis waar zij in twee groepen, blauw en rood, gaan
wonen.
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