
 

Jaarverslag 2021 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.  

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 juni zijn Jan van de Hoef en Cees Lustig afgetreden en direct herbenoemd. 

Het bestuur heeft steeds getracht zo transparant mogelijk te opereren en bij alle belangrijke beslissingen de ouders te 

betrekken. Na maanden van Corona beperkingen kon er in oktober eindelijk weer “live” ouderavond plaats vinden. 

Bewoners  

Ruim de helft van het jaar stond in het teken van Corona. Vooral het eerste half jaar zijn alle contacten en overleggen van 

het bestuur digitaal geweest. Vanaf Pasen kunnen de bewoners al of niet met begeleiding weer zelf boodschappen doen. 

Ook mogen ouders en verwanten weer in beperkte mate in de rode en blauwe huiskamers komen. De RIVM basisregels 

worden goed in acht genomen en hand-gels en mondkapjes worden consequent gebruikt. Het valt op dat er soms verschil is 

in de regelgeving van Amerpoort (VGN) en het RIVM. In geval van twijfel wordt voor de laatste gekozen. 

In februari zijn de eerste Covid vaccinaties gezet bij alle bewoners en de begeleiding. Ook de vervolg prikken zijn voor zover 

van toepassing gezet. 

 

 

Zorg  

De druk op de zorg was behoorlijk pittig dit jaar. Met een enorme opgewektheid en creativiteit organiseert het Team een 

scala aan activiteiten intern. Er gaat vrijwel geen dag voorbij of er gebeurt wel iets. Knutselen en verven. Quizen en 

optredens. Never a dull moment. Iedereen blijft in beweging en bij de les.  

Dankzij de Corona toeslag vanuit het Zorgkantoor was er ook wat financiële ruimte voor extra uren voor de begeleiding.  



Begin mei kwam de truck van Funpop Online langs bij Happy Home. De bewoners ontvingen de crew en het camerateam 

van Funpop en maakten er een feestje van. Op 29 mei werd de Funpop Online editie uitgezonden via live-stream.

 

 

Superblij met cheque van Tennis Vereniging Eemnes! De Tennisvereniging heeft dit jaar Happy Home als goed doel 

gekozen. Aan het einde van hun jaarlijkse tennistoernooi overhandigde de voorzitter deze vette cheque. Het geld is besteed 

aan een zogenaamde nestschommel waarin de bewoners heerlijk kunnen relaxen. 

 

 

Al met al is 2021 een turbulent jaar geweest voor iedereen maar waar we toch ondanks alle voor- en tegenspoed met goed 

gevoel op terugkijken.  

 


