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1 In Memoriam Obbe de Roos
Op vrijdagmiddag 5 februari 2016, is onze geliefde voorzitter,
Obbe de Roos na een langziekbed overleden. Obbe was sinds het
najaar 2011 op een zeer bijzonder wijze betrokken bij het welzijn
van onze bewoners en de ontwikkeling van WoonMere.
Obbe heeft in zijn periode als voorzitter van WoonMere altijd
bewust gewerkt aan de integratie met de buurt. Hij stimuleerde het
bestuur bijvoorbeeld erg goed bij het opzetten van het Festival
Poort Sociaal. Met hetzelfde gemak ging hij op zaterdagen op de
knieën op de grond van het Labyrint in het Cascadepark om
onderhoud te doen aan het groen en de gewassen.
Obbe was een bestuurder die de gave had om zeer betrokken te
zijn bij de bewoners, op een zeer open wijze het overleg te voeren,
maar liep ook nooit weg voor het nemen van soms moeilijke
besluiten. Het bestuur, ouders, bewoners en medewerkers van WoonMere en Amerpoort zijn
Obbe zeer veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan WoonMere.

2 Korte karakteristiek
Op 4 november 2004 werd de Stichting WoonMere
opgericht om een kleinschalige woongroep te realiseren
voor jongeren met een meervoudige beperking. Met het
oprichten van een stichting was WoonMere en
rechtspersoon waardoor contracten konden worden
gesloten en overeenkomsten aangegaan. Inmiddels
wonen de jongeren bijna 5 jaar in een
appartementencomplex in Almere Poort, een stadskern
die nog steeds in opbouw is. In 2015 werd het eerste
lustrum gevierd.

2.1 Bewoners
In WoonMere wonen 16 jongeren met een lichamelijke- of
meervoudige beperking, in de leeftijd van 21 tot 29 jaar. Alle
bewoners hebben een aangeboren lichamelijke- of meervoudige
beperking. Vrijwel allemaal hebben zij Mytyl of Tyltyl onderwijs
gevolgd aan “De Trappenberg” te Huizen. Op dit moment maken
de bewoners gebruik van dagbesteding in het eigen gebouw,
elders in Almere of in de regio.
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2.2 Bestuur
Woord van de Voorzitter
2016 was een bijzonder jaar, mijn allereerste jaar als voorzitter van WoonMere.
Een jaar waarin ik me pas echt realiseerde wat het betekent om samen als gemeenschap van
jongeren, ouders en zorgverleners een wooninitiatief als deze te realiseren.
Dat daarbij belangrijk is dat iederéén de schouders er onder moet zetten en onverschilligheid
en afschuiven op een ander niet kan en niet gewenst is.
En dat de vraag van bewoners echt centraal staat en geen papieren tijger is, dat is zo mooi om
mee te maken, bijvoorbeeld op de ouderbijeenkomsten, waar bijna iedereen er is en zij die er
niet zijn, echt gemist worden. De vraag van de bewoners echt centraal stellen, merk je ook aan
de relatie met de zorgverleners, die zich hier zeer van bewust zijn en er inspiratie en energie uit
putten.
Het bestuur heeft 7 maal vergaderd in 2016.
Onderwerpen op de bestuursvergadering die altijd besproken werden waren: financiën, zorg en
begeleiding van de bewoners, het wel en wee van de bewoners, de relatie met de buurt en de
buren. Ook is er veel aandacht geschonken aan het opzetten van een gedegen vrijwilligers
beleid.
De lening aan de Alliantie, waarvoor de Gemeente Almere garant stond is afgelost en de aan
de gemeente is bericht dat de garantstelling niet meer nodig was.
Bij alle vergaderingen waren de teamleider en de manager woonlocaties van de stichting
Amerpoort als adviseurs van het bestuur aanwezig.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan de voorzitter, zoals de statuten voorschrijven,
onafhankelijk is. Wij streven naar een mix van ouders/verzorgers en professionals. De
samenstelling van het bestuur in 2016 was als volgt:

O. de Roos
I.R.Smidt
P.H.M. Offerman
G. van Gils
P. van Tuinen
A. Bouwmeester

Voorzitter † tot 5-2-2016
Voorzitter vanaf 1-3-2016
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

H. Westendorp
F. Harms

Adviseur (Amerpoort)
Adviseur (Amerpoort)
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2.4 Wonen
De appartementen worden door de jongeren gehuurd
van de woningcorporatie Alliantie Flevoland.
De 16 appartementen hebben allen vrijwel dezelfde
afmetingen, maar zijn wat betreft de voorzieningen op
maat aangepast aan de bewoner, zodat deze zo
zelfstandig mogelijk kan leven en wonen. Alle woningen
zijn drempelvrij uitgevoerd met brede (schuif)deuren,
een onderrijdbare keuken een basis ICT infrastructuur
t.b.v. Domotica, toegangscontrole en een adequate
zorgalarmering voorzien van noodstroomvoorziening.
Naast de appartementen is er een ruime
gemeenschappelijke ruimte, waar dagbesteding
gegeven wordt, maar ook gezamenlijk gekookt en
gegeten kan worden.
Ook is er ruimte voor ontspanning, tv kijken, muziek
maken en luisteren en gezamenlijke activiteiten.
Aangrenzend zijn de zorgverleners gehuisvest met 2
kantoren en een sanitaire ruimte. Tevens is er een
ruimte voorraadkast ten behoeven van voeding, welke
voorzien is van een grote koeler en vriezer.
In het weekend van 8 - 10 juli 2016 hebben een aantal ouders en medewerkers van Amerpoort
geholpen om de collectieve huiskamer leeg te halen. De vloerbedekking is na 6 jaar intensief
gebruik vervangen en vervolgens hebben de ouders en medewerkers muren behangen,
geschilderd en de ruimte opnieuw ingericht. Bewoners hebben nu weer een frisse collectieve
huiskamer.

2.5 Woonomgeving
In de woonomgeving moeten zo weinig mogelijk
obstakels zijn. Het is noodzakelijk dat dit iedere keer
onder de aandacht wordt gebracht. Hierover is nauw
contact met de gemeente Almere. WoonMere neemt
actief deel aan het periodiek overleg "Sociaal Café
Poort". Hierin participeren alle maatschappelijke
organisaties in Almere Poort en de gemeente Almere.
De nabijheid van winkels, horeca en medische
voorzieningen is belangrijk. Woonmere streeft er naar
om een goede verhouding met de winkeliers in de
omgeving op te bouwen en te houden.

Daarom steekt het bestuur veel tijd en energie in het opzetten en vitaliseren van het Festival
Poort Sociaal. Dit Festival is voor het eerst gehouden in 2015 en begint allengs uit te groeien
tot een echt buurt Festival.
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2.6 Mobiliteit
Belangrijk is ook de mobiliteit. De bewoners maken, afhankelijk van hun mogelijkheden en/of
beperkingen gebruik van geavanceerde rolstoelen, gebouw gebonden ICT infrastructuur en
Domotica waarmee zij zelfstandig kunnen bewegen in hun appartement, in het gebouw en
daarbuiten. Voor midden– en lange afstandsvervoer wordt gebruikt gemaakt van WMO vervoer
en Valys, alsmede een aantal vervoerders die in opdracht van zorgverleners voor dagbesteding
worden ingehuurd.
Het WMO vervoer in 2016 voor WoonMere werd uitgevoerd door taxi Salders. Helaas ging dit
niet altijd vanzelf goed. Zo bleek bv dat als er klachten waren en het klachtenformulier naar het
emailadres van Salders opgestuurd werd, dit in het geheel niet door Salders gelezen werd.
De gemeente heeft hierop Salders de wacht aangezegd: Als klachtenafhandeling door Salders
niet snel essentieel verbeterd overweegt de gemeente de klachtenafhandeling bij hem weg te
halen en door een extern bureau te laten uitvoeren op kosten van Salders.
De klachten m.b.t het vervoer waren overigens zeer divers, van niet op tijd komen, een
verkeerde taxi sturen waar bijvoorbeeld geen rolstoel inpast, niet goed vastzetten van de
rolstoelen of gewoon helemaal niet op komen dagen op de bestelde tijd. De
afrekeningsmethodiek per km is erg nadelig, want de planning van de ritten is niet erg logisch,
waardoor er meer km gereden worden, dan strikt noodzakelijk bij een goede ritplanning.
Mensen moeten dus meer afrekenen. Het bestellen van ritten verloopt moeizaam, kan helaas
nog niet goed digitaal omdat inlogcodes moeilijk verkregen worden.

Groepsritten zijn lastig in te plannen, moeten telefonisch met per persoon alle gegevens
oplepelen, dit zou toch digitaal en anders moeten kunnen, ook omdat de telefooncentrale van
Salders redelijk overbelast en regelmatig moeilijk te bereiken is.
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Betreft vervoer naar dagbesteding:
Er zijn een aantal bewoners van WoonMere die naar dagbesteding gaan en daar wordt het
vervoer geregeld door de aanbieder van de dagbesteding. Deze ritten verlopen over het
algemeen goed.

3 De bewoners in 2016
In 2016 zijn er geen mutaties geweest. Enkele bewoners hebben in toenemende mate te maken
met toenemende lichamelijke klachten en/of teruggang van hun fysieke mogelijkheden. Het
bestuur is zich hiervan bewust en speelt hier op in door nauwe samenwerking met bewoners,
ouders, behandelaars en Amerpoort.

3.1 Medezeggenschap
Aan de bewoners, bestuurders en de ouders is
gevraagd hoe medezeggenschap in WoonMere
eruit zou moeten zien. Wat is realistisch en
haalbaar. De bewoners beslissen mee over
huisregels, omgangsregels, het eten, de collectieve
ruimtes, materialen en gezamenlijke activiteiten,
zoals bijvoorbeeld met de Kerst en Oud en Nieuw.
Medezeggenschap, de inbreng en participatie door
bewoners in de bewonersvergaderingen krijgt
steeds betere vorm. In 2016 is gezocht naar een
onafhankelijk voorzitter van deze bewonersvergaderingen en zal naar alle waarschijnlijkheid
met instemming van de bewoners in 2017 benoemd worden.
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In 2016 zijn er 9 bewonersvergaderingen geweest.
Iedere vergadering vertellen de vertegenwoordigers uit de verschillende bewonerscommissies
over: dakterras, menu, G-kracht, financiën, advies nieuwe medewerkers, nieuws, over
ontwikkelingen in hun commissie.
Ook wordt iedere vergadering besproken welke activiteiten zijn geweest en welke activiteiten er
gaan komen.
Naast deze vaste onderwerpen werd er ook gesproken over het nieuwe vrijwilligersbeleid.
Het zoeken naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter werd besproken en er werd
kennisgemaakt met de potentiele onafhankelijke voorzitter.
Er werd stil gestaan bij het overlijden van Obbe de Roos.
In de rondvraag ging het vaak over afspraken tijdens het eten, corvee en spullen opruimen.
Minimaal een keer per jaar worden de afspraken rondom brandveiligheid besproken en worden
de instructievideo’s bekeken.

3.2 Vrijwilligersbeleid
Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een gedegen
vrijwilligersbeleid. Het was het thema van de 1e ouderbijeenkomst in 2016.
Er is een handboek geschreven, dat ter
beoordeling aan de VMCA is voorgelegd,
er is een vrijwilligers coördinator
benoemd, diverse activiteiten ontplooit om
vrijwilligers te werven en er is in kaart
gebracht voor welke bewoners er een
vrijwilliger gezocht gaat worden met welke
taken. Dit alles natuurlijk in overleg met
de ouders en mentoren van de bewoners.
WoonMere doet altijd mee met de
landelijke vrijwilligersdag, NLdoet.
In 2016 zijn op de NLdoet dagen de
bewoners naar het theater geweest en uit
eten gegaan de NLdoet-vrijwilligers
zorgden voor een prettige begeleiding van
de bewoners.

3.3 Activiteiten voor en met bewoners
Ook in 2016 waren er weer leuke activiteiten voor en met de bewoners. In dit jaarverslag treft
u een korte weergave van de activiteiten. Voor een volledig verslag verwijzen wij graag naar
het jaarverslag van de bewoners zelf.






Open huis: Een kijkje in de keuken
Ongeveer 15 personen waaronder drie rolstoelers hebben WoonMere bezocht. Zowel
de presentatie over WoonMere, als ook de rondleiding werd als zeer positief ervaren.
Zowel de ouders als de jongeren waren erg enthousiast. Het succes van WoonMere is
1. Slim bouwen, 2. Goede zorg en 3. Adequate Domotica
Een zwemfestijn in de Eemhof.
Het muziekfestival Zand, waar 18 jongeren en hun begeleiders van hebben genoten.
De mud run door de teamleden van Amerpoort, waarbij de bewoners die ter
aanmoediging mee gingen zeer van alle viezigheid hebben genoten.
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TMF heeft ook in 2016 een substantiële gift gedaan, zodat daar leuke dingen voor de
bewoners van georganiseerd konden worden.
Ook zijn een aantal bewoners op uitnodiging van Jongerenwerkgroep Flevoland
naar het AZ AFAS Stadion in Alkmaar gegaan voor een kijkje achter de schermen.
Ze kregen daar een rondleiding en mochten met de kampioensschaal op de foto.
In december was er weer een prachtige Kerststal in de garage onder WoonMere, waar
ook een heerlijk Kerstdiner geserveerd werd voor de bewoners, ouders, buurt en
kerkgenoten. Dat wordt een prachtige traditie!

4 De ouders en verwanten in 2016

De ouders, familieleden en soms externe bewindvoerders/curatoren zijn nauw betrokken bij alle
zaken die spelen bij de bewoning, de zorgverlening en alle andere activiteiten. Tweemaal per
jaar is er een oudervergadering, waarin het bestuur, de ouders en de zorgverlener overleg
hebben. De eerste ouderavond in 2016 was bijna geheel gewijd aan het verder uitrollen van
vrijwilligerswerk voor de bewoners. De grote vraag daarbij was : wie heeft de regie over wat er
gedaan wordt, wie zorgt voor de matching en de bewaking.
De 2e ouderavond was gewijd aan de veranderende zorg voor de bewonersdoor het ouder
worden van zowel de bewoners als hun ouders. Wat betekent dit voor de aard van de zorg,
maar ook voor ouders die op leeftijd komen. Er werden interessante lezingen gehouden door
Paulien Quast, fysiotherapeute en door Lidia Sloothaak, ergotherapeute. Beide dames hebben
ruime ervaring met mensen met een meervoudige beperking.
Ook deze avond was uitermate interactief en leidde tot de conclusie dat we hierover nog lang
niet uitgepraat zijn.
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5 De begeleiding en verzorging in 2016
Er is een collectieve samenwerkingsovereenkomst afgesloten met
Amerpoort voor de zorgverlening.
Deze organisatie geeft 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en zorg aan de bewoners.
Per bewoner is er een apart zorgplan dat aangeeft wat de bewoner zelfstandig kan en welke
verdere, eigen ontwikkelingsmogelijkheden nog zullen worden gestimuleerd. Dit vergt
nauwgezette afstemming tussen de bewoner, de ouders/familie, vrijwilligers en de
zorgverleners. De zorg en begeleiding worden gefinancierd vanuit het persoonsgebonden
budget. 2016 was een jaar waarin de zorg zichtbaar veranderde. Zowel de lichamelijke
zorgvragen als de sociale en emotionele begeleidingsvragen namen toe.
Sommige bewoners zijn zich nog steeds aan het ontwikkelen en willen nog beter leren
participeren in de maatschappij. Anderen krijgen echt last van het ouder worden. Hulpvragen
liggen dan meer op het gebied van leren omgaan met een steeds pijnlijker en minder
functionerend lichaam
Het zorgteam had te maken met langdurig zieken maar heeft door een hoge mate van
flexibele inzet van de vaste medewerkers, met hulp van stagiaires en een vaste groep invallers
de zorg en begeleiding zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Ondanks deze perikelen, was het verloop in de vaste samenstelling van het team minimaal.
Het team is goed op elkaar ingesteld om gezamenlijk de zorg- en begeleidingsvragen van de
bewoners te kunnen beantwoorden. Ook de samenwerking met de ouders en wettelijk
vertegenwoordigers wordt steeds beter vorm gegeven.
Uit de periodieke waardering van het bestuur kwam naar voren dat de persoonlijke en
verpleegkundige verzorging en begeleiding goed op orde zijn. Hier en daar wat
aandachtspunten, die worden aangepakt. Een onderwerp uit de periodieke enquête was de
dagbesteding. Niet alle bewoners hebben een zinvolle invulling van hun dagbesteding.
Enerzijds omdat het aanbod schaars is, anderzijds omdat hun lichamelijke situatie het niet
toelaat. Hierdoor zijn veel bewoners overdag aanwezig op WoonMere. In 2016 is er actief
inhoud gegeven aan het beleid rondom overheveling PGB-gelden. Door middel van een
registratiesysteem is het PGB-budget volgend geweest met de bewoner. Indien een bewoner
zorg en/of begeleiding nodig had op WoonMere in plaats van op Dagbesteding dan ging het
budget naar Amerpoort. Dit alles in goed overleg met de budgethouders en onder toezicht van
het bestuur.
De samenwerking tussen bestuur en het
zorgteam is goed. Maandelijks is er een
teamoverleg voor het zorg- en begeleidingsteam van Amerpoort. In dit overleg worden
bewonersvraagstukken op een thematische
wijze behandeld. Ook is er maandelijks
werkoverleg tussen teamleider, secretaris en
penningmeester van WoonMere en één keer
per 6 weken een bestuursvergadering in
aanwezigheid van teamleider en manager van
Amerpoort.
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5 Communicatie
Vanuit het bestuur wordt elke gelegenheid te baat genomen
om in gesprek te komen met andere maatschappelijke
organisaties, zoals scholen, De Schoor, VMCA, VBA, De
zorggroep, Vizier ondernemers etc. Doel is bewoners
collectief en individueel in contact te brengen en een rol te
laten spelen in de wijk. Immers, onze bewoners kunnen ook
iets voor de samenleving doen. Dus wederkerigheid, de
bewoner doet iets voor de wijk of de samenleving en laat zo zien dat je ook iets voor anderen
kunt betekenen. Wij merken dat onze gesprekspartners steeds meer open staan voor onze
ideeën, maar nog wel moeten wennen en dit een plek moeten geven in hun eigen
organisatie(s).

5.1 Festival Poort Sociaal
In mei 2014 heeft WoonMere samen met InteraktContour het initiatief genomen om een
zaterdagmiddag te organiseren om de buurt samen te brengen en te laten kennis maken met
beide organisaties. Het festival is na de herhaling in 2015 in 2016 uitgegroeid tot een waar
wijkgebeuren, waarin ook winkeliers en andere ondernemers en maatschappelijke organisaties
volop mee konden doen. In 2017 zal een aparte Stichting Poort Sociaal opgericht worden, met
een bestuur vanuit de deelnemende organisaties en winkeliers.

Daarnaast werkt het bestuur nauw samen met maatschappelijke organisaties en het wijkteam
in Almere – Poort om actief te werken aan een betere integratie en samenwerking tussen de
verschillende bewonersgroepen. WoonMere is participant en kerngroep lid van het
maatschappelijk overleg Poort Sociaal.

Jaarverslag 2016
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5.2 Website
De website van WoonMere www.woonmere.nl wordt steeds beter bezocht, evenals onze
Facebook pagina www.facebook.com/WoonMere.

Jaarverslag 2016
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5.3 Ontruimingsplan en BHV oefeningen
Het bestuur heeft een ontruimingsplan voor het
gehele gebouw ontwikkeld dat is goedgekeurd door
de brandweer. In een situatie van bewoners met een
meervoudige beperking is ontruiming een
ingewikkelde zaak. Om het ontruimingsplan in de
praktijk te toetsen worden er ontruimingsoefeningen
gehouden. De oefeningen zullen een oplopende
graad van complexiteit hebben. Daarnaast zijn van
verschillende mogelijke panieksituaties korte
instructiefilms gemaakt die regelmatig met bewoners
worden bekeken. Hiermee wordt het verrassingseffect
bij echte brand voorkomen en wordt vertrouwen
opgebouwd. In 2016 is er ook weer veelvuldig overleg
met InteraktContour geweest over hoe er gehandeld
moet worden. In september is er weer een training
voor al het personeel van InteraktContour en
Amerpoort gegeven. Eind september is er een
ontruimingsoefening voor het hele pand inclusief de
Plint en de nieuwe huurders van nr. 74 (Advies
Nederland) geweest. Hieruit kwamen nogal wat
verbeterpunten, die later weer extra geoefend zijn.

6 Samenwerking
6.1 InteraktContour
De samenwerking met InteraktContour vergt continue “onderhoud”. Dit komt vooral door
veelvuldige wisseling in de leiding, zowel lokaal als regionaal. Behalve samenwerking in de
ICT infrastructuur wordt ook er samengewerkt met zorgbegeleiding “in de nachturen”.
Dit betekent dat iemand van WoonMere in de nacht ook verantwoordelijk is voor de verzorging
van bewoners InteraktContour gedurende de nacht. Gezien de veranderde samenstelling van
deze bewoners (zwaardere zorgvraag), hebben deze bewoners ook in de nachturen meer
aandacht nodig. Nagegaan wordt hoe dit op een goede manier kan worden georganiseerd,
omdat hierdoor de zorg aan bewoners van WoonMere in de knel dreigt te komen.
Jaarverslag 2016
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Er worden ook samen met InteraktContour brandalarm- en ontruimingsoefeningen gehouden.
Bij de 2 oefeningen in 2016 werd duidelijk dat voortdurende informatie van de IC begeleiders
noodzakelijk blijft.

6.2 Almeers Platform voor Particuliere Initiatieven (APPI Overleg)
In de zomer van 2013 hebben een aantal kleine organisaties die zijn ontstaan door particulier
initiatief en die als doelgroep mensen met een beperking hebben, met elkaar een overleg
gestart. Doel was om na te gaan of samenwerking zou kunnen leiden tot een duidelijker
profiel en meer bekendheid bij de gemeentelijke overheid. Er is een document geproduceerd
waarin iedere organisatie zich presenteert en laat zien wat de omvang van de activiteiten is.
In 2016 zijn er verschillende thema’s aan de orde geweest, zoals de problemen rondom het
WMO vervoer, dat bijna ieder vergadering aan bod kwam. Als gemeenschappelijke
woonvoorzieningen is er een gesprek met de gemeente over deze problemen geweest.
Verder is er op het APPI overleg gesproken over vrijwilligersbeleid en wachtlijsten.

7 Vooruitblik 2017
Het jaar 2017 staat in het teken van verdere professionalisering van de bedrijfsvoering,
een actief vrijwilligersbeleid, doorgaan met het stimuleren van eigen regie en initiatief en
een evenwichtige zorgexploitatie. Vrijwilligerswerk zal onderdeel van het wonen en sociale
activiteiten uitmaken en ook de veranderende en de verscheidenheid in de zorg zal een
grote plaats in de bestuurlijke activiteiten hebben.
De bewonerscommissie is in 2017 tot volle wasdom gekomen en kent een structureel
overleg met een onafhankelijk voorzitter.
De visie dat WoonMere geen gewone zorginstelling is, maar een unieke co-creatie van
bewoners, ouders/verantwoordelijken en zorgverleners zal continue bewaakt en
verdedigd worden, zeker met het oog op alle wettelijke en andere zorgveranderingen..
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8 Financiën

ANBI
De stichting WoonMere heeft de ANBI status. Instellingen die
gebruik maken van de ANBI status hebben een aantal
verplichtingen, zoals het publiceren van het jaarverslag en het
afleggen van verantwoording, zowel beleidsmatig, als financieel.
Hiermede wil de overheid meer transparantie bereiken, zodat
donateurs en verstrekkers van legaten vooraf zekerheid hebben
over de wijze waarop de geschonken middelen worden gebruikt.
Bestuursleden van WoonMere verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid
zonder bezoldiging. Alleen gemaakte (reis)kosten kunnen worden gedeclareerd. Jaarlijks
publiceert het bestuur het jaarverslag en het financiële verslag op de website van WoonMere
Zie www.woonmere.nl.

9 Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op jaarrekening Stichting WoonMere 2016.
Balans:
Inventaris: de aanschaf is volledig door fondsen gefinancierd. Voorwaarde van de fondsen
was onder meer dat de inventaris in 10 jaar zou worden afgeschreven. De afschrijving
gebaseerd op het hele jaar. In 2016 is er een nieuwe vloer aangeschaft deze is ogenomen in
de inventaris en wordt over 10 jaar afgeschreven.
Voorzieningen: getroffen voor mogelijke uitgaven ter vervanging van het in 2010 aangeschafte
Abitana UTP huisnetwerk en opvang van eventuele exploitatiekosten.
Lening AGIS betreft een lening die is verleend in het opstarttraject van WoonMere ter
ondersteuning van het Abitana netwerk. In 2016 is de laatste afbetaling gedaan.
Door een storing bij de bank is de incassopost december 2016 pas in januari 2017 uitgevoerd.
De rekening voor het onderhoud aan het Abitana netwerk voor 2017 is in december 2016 aan
Dea betaald en derhalve in de balans opgenomen.
De lening die WoonMere ontving bij de opstart van WoonMere is volledig terugbetaald en is
geschonken door de gever. Dit bedrag is gereserveerd onder lang vreemd vermogen.
Begroting 2017
Doordat de voorfinanciering van de Infrastructuur bij de Alliantie grotendeels af is afbetaald
kunnen we in de begroting een bedrag opnemen in het vervangingsfonds.

Jaarverslag 2016

15

© Stichting WoonMere 2016

10 Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016

16

© Stichting WoonMere 2016

11 Balans

Jaarverslag 2016

17

© Stichting WoonMere 2016

12 Begroting 2016

Jaarverslag 2016

18

© Stichting WoonMere 2016

Jaarverslag 2016

19

