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1 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 8 jaar in het
appartementencomplex in Almere Poort, een stadskern
die nog steeds in opbouw is. In 2015 werd het eerste
lustrum gevierd.

1.1 Bewoners
In WoonMere wonen 16 jongeren met een lichamelijke- of
meervoudige beperking, in de leeftijd van 21 tot 30 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. Dit jaar vond er een bewonerswissel plaats,
Sander verhuisde in oktober naar ‘t-Gooi en Sven kwam bij
ons wonen. Hij burgerde razend snel in, doordat er net die
week een weekendje uit naar Brabant met alle bewoners
was georganiseerd en hij kon mee!

1.2 Bestuur
Woord van de Voorzitter
2017 was een redelijk rustig jaar voor WoonMere. Een jaar waarin het bestuur niet alleen de
lopende zaken besprak en regelde, maar ook naar de toekomst keek.
Het bestuur vergaderde 6 keer in voltalligheid en daarbij kwamen o.a. de volgende zaken aan
de orde:
Kwaliteit van zorg door Amerpoort, er werd een kwaliteitsenquête gehouden, waaruit
bleek dat er grote tevredenheid heerst over de kwaliteit, maar dat er toch een aantal
verbeterpunten waren.
Onderhoud aan het gebouw, de appartementen en de Domotica.
Brandveiligheid in het gebouw door beschadigingen van de branddeuren op de 3 e en 4e
etage en de uitbreiding en certificering van de brandmeldinstallatie.
Elk kwartaal de financiën en budgetbewaking.
Het wel en wee van de bewoners en hun uitstapjes, dagbesteding, etc.
Er werd een SWOT1 analyse gemaakt, die in 2018 de basis zal vormen voor discussies
en acties om WoonMere toekomstbestendig te maken.

Een SWOT Analyse is een praktische en strategische analyse methode die men kan gebruiken bij het evalueren van een project of
organisatie (SWOT = Strengths, Weakness, Opportunities, Treats. Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen).
1
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De nieuwjaarsbijeenkomst werd weer goed bezocht door bewoners, ouders en teamleden van
Amerpoort. Het bestuur van WoonMere nam in oktober deel aan het najaarscongres van de
Stichting Mijn Eigen Thuis en Amerpoort, een belangrijke conferentie over de toekomst van
particuliere wooninitiatieven. De voorzitter van WoonMere fungeerde als dagvoorzitter van deze
conferentie.
Er werden in 2017 twee ouderavonden georganiseerd, waarin de toekomst van WoonMere
centraal stond. Het bewonersoverleg werd geformaliseerd en kreeg een onafhankelijk voorzitter
in de persoon van Sietske van Oogen.
WoonMere deed ook weer mee met
NLdoet, de dag waarop vrijwilligers, dit
keer van Rotaract en de Lions Almere,
hun uiterste best deden bij het
groenonderhoud in en om het pand.
In maart gaf Annemarie Bouwmeester aan dat zij wegens verhuizing naar elders helaas haar
bestuurslidmaatschap moest opgeven. Op de ouderavond in het voorjaar is op gepaste wijze
van haar afscheid genomen.
Omdat Sander verhuisde, kon zijn vader Peter van Tuinen niet meer namens de ouders in het
bestuur plaats nemen, maar gelukkig was hij bereid om de vrijgevallen plaats van Annemarie
Bouwmeester (externe expertise) in te nemen. Peter is beleidsmedewerker bij het Zorgkantoor
Zilveren Kruis. Hiermee ontstond er een vacature voor bestuursleden afkomstig uit de
ouders/verzorgers groep. Deze vacature wordt z.s.m. ingevuld.
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 2017 was als volgt:
I.R. Smidt
P.H.M. Offerman
G. van Gils
P. van Tuinen
A. Bouwmeester

Voorzitter vanaf 1-3-2016
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid tot maart 2017

H. Westendorp
F. Harms

Adviseur (Amerpoort)
Adviseur (Amerpoort)
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1.3 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 en gezamenlijke activiteiten.
Aangrenzend zijn de zorgverleners gehuisvest
in 2 kantoren en een sanitaire ruimte. Tevens
is er een ruime voorraadkast ten behoeve van
voeding, welke voorzien is van een grote
koeler en vriezer.

1.4 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.
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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 2013 en
begint allengs uit te groeien tot een echt buurtfestival.

In 2017 is hiervoor de Stichting Poort Sociaal opgericht. Onze secretaris is voorzitter van deze
stichting. Op 16 juni 2018 viert het festival haar eerste lustrum met een uitgebreid programma
van 10 - 21 uur. Zie ook § 5.1.

1.5 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 2017 voor WoonMere werd uitgevoerd door taxi Salders. Helaas ging dit
ook net als vorig jaar niet altijd vanzelf goed. Zo bleek bijvoorbeeld dat als er een klacht werd
ingediend doormiddel van het klachtenformulier naar het emailadres van Salders opgestuurd
werd, dit in het geheel niet door Salders werd opgevolgd. WoonMere blijft aandringen op een
goede, onafhankelijke klachtenregeling.
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.
Het bestellen van ritten verloopt beter. De
inloggegevens van bewoners zijn ook beschikbaar
gesteld aan de zorg zodat ook zij ritten kunnen
boeken namens bewoners of ouders/verzorgers.
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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. Bestemmingen zijn o.a. De Stek
van Triade en Triambacht.

2 De bewoners in 2017
De eigen beleving van de bewoners over 2017 wordt in een apart verslag, gemaakt door de
bewoners zelf weergegeven. Wij bevelen u van harte aan dit verslag te lezen, en beperken
ons in dit document tot de hoofdlijnen.
In 2017 is er zoals al eerder aangegeven 1 mutatie 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.

2.1 Medezeggenschap
Aan de bewoners, bestuurders en de ouders is in 2016
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 heeft een steeds betere vorm
gekregen. In 2017 heeft de bewonersvergadering een formele
status gekregen en een onafhankelijk voorzitter. Dit resulteert
in adviezen over de gewenste zorg, verbetervoorstellen en
uitstapjes.

2.2 Brandpreventie
Minimaal een keer per jaar worden de afspraken rondom brandveiligheid met de bewoners
besproken en worden de instructievideo’s bekeken.
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2.3 Vrijwilligers
Het bestuur heeft veel tijd/energie gestoken in het opzetten van een gedegen
vrijwilligersbeleid.
Er is een handboek geschreven, dat ter beoordeling
aan de VMCA is voorgelegd, er is een vrijwilligerscoördinator benoemd, er zijn 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.
Op zaterdag 11 maart 2017 hebben enkele buurtbewoners, leden van Rotaract en de
Almeerse Lions WoonMere geweldig geholpen door veel deuren die beschadigd waren, weer
opnieuw te schuren, plamuren en verven, het dakterras, dat al eerder door een sponsor
opgeknapt was grondig te reinigen en weer te voorzien van gevulde plantenbakken en het
plein voor de ingang te voorzien van prachtige gevulde plantenbakken.

2.4 Activiteiten voor en met bewoners
Ook in 2017 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.
Een Beautydag voor de bewoners;

Karten in Eindhoven;

Een zwemfestijn in de Eemhof;

Deamnight at the Zoo;

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.

In oktober is de hele groep een lang weekend naar Brabant geweest. Daar is met veel
plezier in de natuur gewandeld, gebarbecued, gekart en veel gelachen!
Jaarverslag 2017
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De laatste week voor kerst werden 6 bewoners door het Rode Kruis getrakteerd op een
weekje vakantie in Hotel IJsselvliet in Zutphen. E.e.a. werd georganiseerd door de
vrijwilligers Jurgen van Staaden en Yvonne Siliakus. In 2017 gingen zij ook regelmatig
op donderdagen wandelen met enkele bewoners.



Eind 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! Dit evenement wordt georganiseerd door
de gezamenlijke kerken die actief zijn in Almere Poort, in samenwerking met WoonMere.

De altijd weer
gezellige kerstboom in de
collectieve
huiskamer was
dit jaar dé
gelegenheid om
een teamfoto te
maken van de
zorgbegeleiders
van Amerpoort.

3 De ouders en verwanten in 2017
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. Ook dit jaar
zijn er 2x oudervergaderingen gehouden, waarin het bestuur, de ouders/caretakers en de
zorgverlener overleg hebben. Zo gaf Amerpoort bijvoorbeeld een uiteenzetting hoe zij met de
PGB gelden in 2015 en 2016 omgegaan zijn.
Verder zijn op de eerste avond Sietske van Oogen en Annemieke Kappert uitgenodigd.
Sietske werd aan de ouders voorgesteld omdat zij als onafhankelijk voorzitter de
bewonersvergadering voorzit en Annemieke hield een lezing over verlies in de ruimste zin van
het woord. Dus niet alleen over verlies van fysiek of mentaal vermogen en wat dat met
mensen doet, maar ook over verlies van dierbare en hoe je daar mee om kunt gaan.
Daarna ging iedereen in groepen uit een om de volgende vragen met elkaar te bespreken:
A. welke verlieservaring wil je met elkaar delen (verlies is ook het afscheid nemen van
vaardigheden)
B. wat betekent het ouder worden voor de bewoners (verlies ervaren)
C. verlies van dromen of toekomstperspectief – hoe kun je dit bespreekbaar maken.
D. waar zie je tegen op als je naar het jaar 2022 kijkt in relatie tot dit onderwerp.
E. hoe kun je de zorg in de toekomst eventueel toevertrouwen aan broers of zussen.
We bedoelen hier niet loslaten, maar anders vasthouden. Hoe kunnen jullie hier vorm aan
geven.

Jaarverslag 2017
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Tijdens de 2e oudervergadering in 2017 werd een korte uiteenzettingen gegeven over ons
vrijwilligersbeleid en de rol van de ouders/caretakers daarin en over de ontruimingsoefeningen
die gehouden zijn.

Ook op deze bijeenkomst waren externe sprekers uitgenodigd: Paulien Quast, fysiotherapeute
en Lydia Sloothaak, ergotherapeute, zij gaven een lezing over veranderende zorgvraag bij
ouder wordende bewoners en ouders/verzorgers. Wat kun je dan verwachten?
Na de presentatie werd de discussie verder gevoerd in vier groepen, waarin de volgende
vragen centraal stonden:
A. Waar zie ik mijn kind over vijf jaar?
B. Waar zetten wij op in de komende vijf jaar?
C. Hoe kunnen we daar zelf aan bijdragen?
Ook deze avond was uitermate interactief en leidde tot de conclusie dat we hierover nog lang
niet uitgepraat zijn.

Jaarverslag 2017
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4 De begeleiding en verzorging in 2017
Alle bewoners hebben een individuele overeenkomst zorg en dienstverlening met Amerpoort
Daarnaast heeft WoonMere een overkoepelende collectieve samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met Amerpoort voor de zorgverlening.
Het zorg- en begeleidingsteam van Amerpoort 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. 2x per jaar wordt het plan besproken met alle
betrokkenen. De zorg en begeleiding worden gefinancierd vanuit het persoonsgebonden
budget.
Het accent van de verzorging en begeleiding lag in 2017 vooral op het begeleiden van de
bewoners in de omgang met hun lichamelijke achteruitgang. De zorgmomenten die in intentie
en duur toenemen, worden gebruikt om in gesprek te gaan en te zijn over de leuke en mindere
dingen in het leven van de bewoners. Er is veel ondersteuning en overleg met ouders en
verwanten over met name hoe de verpleegkundige taken goed uitgevoerd kunnen worden.
De bewoners, die zich steeds verder ontwikkelen in het zelfstandig wonen, kregen bij hun
ontwikkeling weer ondersteuning van stagiaires van de opleiding Ergotherapie.
In 2017 is er ook een wisseling van bewoners geweest. Eén bewoner kreeg de mogelijkheid
om dichterbij zijn ouders in een andere particulier initiatief de voor hem nodige zorg en
begeleiding te krijgen. Dit gaf de mogelijkheid voor een aspirant nieuwe bewoner om vanuit
zijn ouderlijk huis op zichzelf te gaan wonen. Vanaf half november woont de betreffende
bewoner in WoonMere. De begeleiding was voornamelijk gericht op veilig en vertrouwd
wonen. In 2018 zal hij zich verder gaan ontwikkelen in de groep en in het zo zelfstandig
mogelijk wonen.
Het zorg- en begeleidingsteam was weer op volle sterkte. De personele wisselingen zijn goed
opgevangen, door het aannemen van leergierige en enthousiaste nieuwe vakkrachten. Het
team van vaste invallers is uitgebreid met voormalig stagiaires. De vast ploeg invallers hebben
wederom geholpen om in geval van nood en indien nodig de zorg en begeleiding zo goed en
volledig mogelijk te laten verlopen.
In 2017 is er een begin gemaakt met de vernieuwde zorgplanmethodiek, die binnen Amerpoort
gekozen is. Iedere bewoner en zijn/haar systeem zal nog beter in beeld gebracht worden. In
2018 zal dit verder uitgerold gaan worden.
Voortdurend word gekeken welke deskundigheid nodig is om als team de juiste zorg en
begeleiding te leveren in de dynamische omgeving, van particulier initiatief. Waar nodig
worden cursussen, expertise en deskundigheid van buiten WoonMere ingeschakeld.
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 die extra aandacht verdiende was
het gastheerschap. Het zorg- en begeleidingsteam heeft er aan gewerkt nog beter te voldoen
aan de vragen die als medewerker in een particulier initiatief gesteld worden met betrekking tot
beschikbaarheid en gastheerschap.
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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.

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 is een aparte Stichting Poort Sociaal
opgericht, 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 Sociaal Café Poort.
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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.

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 2017 is er een
nieuwe huurder gekomen in de lege ruimte op de
begane grond (nr. 74).
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In samenwerking met de verhuurder De Alliantie, Hertek, de huurder en WoonMere is daar
een brandmelding systeem aangelegd die aangesloten zit op de brandmeldcentrale van
WoonMere. Hier mee is gegarandeerde opvolging bij brand in die ruimte geregeld.
Ook is er weer veelvuldig overleg met InteraktContour geweest over hoe er gehandeld moet
worden. Zo waren er op de 3e en 4e verdieping, door ‘rolstoelaanrijdingen’ de branddeuren
dusdanig beschadigd, dat zij niet meer dicht konden. Dit leverde gevaren op voor alle
bewoners en personeel in het hele pand.
In oktober is er weer een korte training over brandpreventie en bediening van de
brandmeldcentrale gegeven aan de medewerkers van InteraktContour en WoonMere. Daarna
is er diezelfde middag een geplande ontruimingsoefening gehouden voor het hele gebouw.
Uit de oefening zijn weer verbeterpunten naar voren gekomen.
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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 Amerpoort / 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. In overleg met Amerpoort is de urenverdeling in inzet beter
afgestemd op de zorgvraag.

6.2 Almeers Platform voor Particuliere Initiatieven (APPI Overleg)
Sinds de oprichting in 2013 maakt WoonMere deel uit van het platform overleg Almeerse
Particulier Initiatieven. De vergaderingen zijn 4-6 maal per jaar. In 2017 werden de volgende
onderwerpen besproken:
WMO-vervoer was een terugkerend agendapunt, vanwege de vele klachten bij de
uitvoering. Ook de Adviesraad Sociaal Domein is hiervoor ingeschakeld
Dagbesteding is nog niet in alle wooninitiatieven goed geregeld en de samenhang met
de zorg ook niet. WoonMere heeft dit punt al in 2016 met de ouders/caretakers
besproken en hierover afspraken gemaakt. In principe heeft iedere bewoner van een
wooninitiatief een aantal dagdelen per week dagbesteding of werk.
Werven van vrijwilligers was ook regelmatig bespreekpunt omdat dit voor de verschillend
wooninitiatieven niet altijd makkelijk is gezien de samenstelling van hun bewoners.
PGB perikelen met de gemeente Almere (WMO) bezorgen de bestuurders, ouders en
caretakers flinke hoofdpijnen. Het lijkt erop dat de gemeente het liefst van het PGB
systeem af zou willen.

6.3 Stichting MET
In september heeft WoonMere deelgenomen aan een grote werkconferentie over
wooninitiatieven, georganiseerd door de stichting Mijn Eigen Thuis en Amerpoort.
Er waren veel vertegenwoordigers van verschillende wooninitiatieven. Van starters tot reeds
lang bestaande. De uitwisseling van ervaringen o.a. door inspirerende sprekers zorgden voor
een waardevolle bijeenkomst.

7 Vooruitblik 2018
Het jaar 2018 staat in het teken van verdere discussie en strategische beleidsvorming omtrent
de toekomst , een actief vrijwilligersbeleid, het doorgaan met het stimuleren van eigen regie en
zoveel mogelijk zelfstandigheid van de bewoners 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 bewonersvergadering is in 2017 verder bestendigd en kent een
structureel overleg met een onafhankelijk voorzitter. Zeggenschap van de bewoners wordt
gekoesterd door het bestuur.
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
8.1 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.

8.2 Sponsoren
WoonMere kan gelukkig rekenen op een aantal welwillende sponsoren:
Zo heeft het Loodgieters bedrijf Trebbe het dak terras gerenoveerd en gezorgd dat de
bewoners daar weer droog kunnen vertoeven.
De Almeerse winkel Flying Tiger Almere heeft 3 pallets met allerlei spullen geschonken en
deze zijn verdeeld over alle wooninitiatieven van het platform APPI.
De organisatie van het festival Zand regelt altijd rolstoelplaatsen, zodat ook rolstoelers (tegen
betaling) van dit fantastische muziekspektakel kunnen genieten.
TMF Structured Finance Services B.V. heeft ook in 2017 een substantiële donatie t.b.v. de
bewoners gegeven en deze donatie wordt aan de pot voor bewonersuitjes toegevoegd. TMF
heeft al verschillende jaren bijgedragen aan een plezierig uitje van de bewoners.
Rotaryclub Almere Weerwater, kwam op bezoek, dineerde mee en doneerde een paar
honderd euro. Ook dit geld kwam ten goede aan het potje voor bewonersuitjes.

9 Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op jaarrekening Stichting WoonMere 2017.
Toelichting op de 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 2017 is er geïnvesteerd in nieuwe zorgalarmering. Dit bedrag is
opgenomen in de inventaris.
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De lening bij de opstart van WoonMere is volledig terugbetaald en is geschonken door de
gever. Dit bedrag is opgenomen onder de reserveringen voor onderhoud en vervanging.
Met ingang van 2018 vervalt de beleidsregel CA-300-556 (tijdelijke subsidieregel
zorginfrastructuur). Voor de hand ligt dat deze kosten voortaan worden bekostigd uit de
toeslag Wooninitiatief PGB. Echter er is nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet wordt
goedgekeurd door het zorgkantoor. Dat betekent dat er dit jaar moet worden gekeken hoe de
huur van de gemeenschappelijke ruimte kan worden gefinancierd. Dit is een van de
speerpunten 2018 van het bestuur en is onderwerp van discussie binnen Per Saldo, de
zorgkantoren en VWS.

Toelichting op de resultatenrekening:
In de post Incasso Jongeren zijn de kosten bij de uitgaven geboekt voor o.a. boodschappen,
onderhoud WoonMere, verzekering, Ziggo etc.
De kosten voor onderhoud website zijn voor de kalenderjaren 2016 en 2017.
De post Uitgave Poort Sociaal betreft de overdracht van het batig saldo naar de in 2017
opgerichte Stichting Poort Sociaal.
Donaties en sponsoring zijn o.a. ontvangen van de club van honderd, de Rabobank
Clubkascampagne, de Rotary Almere Weerwater en de collectes voor de NSGK en
Oranjefonds.
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11 Balans

Jaarverslag 2017

19

© Stichting WoonMere 2018

12 Begroting 2018
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