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Jaarverslag 2015 Vereniging het Droomhuis
Inleiding
In het jaar 2015 is een actief vereniging jaar geweest, waarin we ons verdiept hebben in de
veranderingen die op ons af komen. In dit jaar hebben we gewerkt aan oplossingen om de
continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen voor de bewoners. In dit jaarverslag geven doen
wij hier in kort bestek verslag van.
Doelstelling van het Droomhuis
Het Droomhuis is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke of meervoudige
complexe beperking. Het Droomhuis is ontstaan op initiatief van de ouders. Dit betekent dat vooral
dankzij hun actieve betrokkenheid en inzet, deze unieke woonvoorziening al sinds 2007 zorg biedt
aan zes of zeven gehandicapte bewoners. Het Droomhuis wil de bewoners een veilige, kleinschalige
en stimulerende woonvorm bieden. De zorg en begeleiding zijn gericht op het leren beheersen van
basisvaardigheden om de eigen redzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling zo groot mogelijke
kansen te geven. Respect en solidariteit zijn belangrijke waarden. Er is veel aandacht voor het
samenwonen in een gezinssituatie.
In het huis wonen in 2015, zeven jongeren tussen de 25 en 45 jaar. Allen krijgen professionele
ondersteuning en begeleiding. Deze wordt op maat geboden, passend bij de mogelijkheden en
beperkingen van de jongeren. De jongeren wonen met elkaar in een gezinssituatie, in een bijzondere
sfeervolle woning, die aangepast is met alle nodige voorzieningen. Het Droomhuis ligt in het centrum
van Wageningen en grenst aan de natuur van de uiterwaarden.
Bewoners
In het Droomhuis wonen in 2015 zeven bewoners:
Ramona Kelderman,
Berit Lugtigheid,
Thijs Enkelaar,
Jos de Feijter,
Marnix van Tol,
Margriet van den Berg en
Coen Custers.
Contributies en schenkingen
De Vereniging het Droomhuis (VDH) ontvangt inkomsten uit contributie vanuit de leden. Overige
inkomsten zijn afkomstig van de Stichting het Droomhuis voor onder andere:
aanschaf of vervanging van diverse huishoudelijke goederen;
onderhoud, verzekering en wegenbelasting van de bus;
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Financiën
De kascontrolecommissie bestaande uit Marijke Houtman en Aart van den Berg heeft op 24 maart
2015 de financiële verantwoordingen 2014 van de Vereniging het Droomhuis inclusief de
bijbehorende stukken gecontroleerd en goedgekeurd.
De controle betrof de volgende rekeningen:
• De Verenigingsrekening
• De Huishoudrekening
• De Recreatierekening
In de Algemene Vergadering van 4 juni 2015 hebben de leden de penningmeester en het bestuur
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2014 tot en met 31
december 2014.
In 2015 kreeg het Droomhuis te maken met het feit dat het WMO-PGB voor huishoudelijke
ondersteuning van de Gemeente Wageningen geen onderdeel meer uitmaakt van de toegekende
PGB’s van de bewoners als budgethouders. We zijn in gesprek met de gemeente Wageningen om
hier een oplossing voor te zoeken.
Dit betekent een bezuiniging voor dit begrotingsjaar, terwijl huishoudelijke ondersteuning
onmisbaar is en van groot belang voor de kwaliteit van de zorg in het Droomhuis. Bestuur en
financiële commissie hebben een oplossing gevonden in het inhuren van huishoudelijke hulp via
’s Heeren Loo en bezuiniging op diverse begrotingsposten
Communicatie en overleg 2015






De Algemene Ledenvergaderingen werden gehouden op:
3 maart 2015
4 juni 2015
5 november 2015
De bestuursvergaderingen vonden plaats op:
26 februari 2015
2 april 2015
21 mei 2015
27 augustus 2015
29 oktober 2015
Het overleg van het bestuur met zorgmanager ’s Heeren Loo en Zorggezin werd gehouden
op:
17 maart 2015
29 mei 2015
2 oktober 2015

Bijeenkomsten en feestdagen met bewoners
De familiedag vond plaats op 2 mei en er werd er gevaren met de pannenkoekenboot in
Nijmegen
Sintekerst werd traditiegetrouw georganiseerd door het team en gevierd met bewoners en
ouders en bestuur in de maand december.
Algemene beleidsontwikkelingen
Jaarverslag 2014
In de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2015 werd het jaarverslag 2014 goedgekeurd
en vastgesteld.
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Beleidsplan 2014-2019
In juni 2014 heeft de Algemene Vergadering het beleidsplan 2014-2019 vastgesteld.
In het beleidsplan worden de belangrijkste ontwikkelingen en acties voor de komende jaren
benoemd zoals:
Het betrekken van de jongere generatie/ broers, zussen van bewoners;
Aanname nieuwe bewoners;
Personeelsbeleid zorgverlener ‘s Heeren Loo t.a.v. personele inzet;
De samenwerking met De Woningstichting, verhuurder van het Droomhuis;
Dagbesteding in het Droomhuis;
Financiën waaronder: bezuiniging WMO- huishoudelijke ondersteuning; 365 dagen
openstelling van het Droomhuis.
Op 14 november 2015 werd een themadag georganiseerd voor alle ouders/leden en
zorgmedewerkers om actief aan de slag te gaan met de ontwikkelingen zoals benoemd in het
beleidsplan. Zes themagroepen bogen zich over de onderstaande onderwerpen:
-

Levensloop van bewoners
Van ouders naar broers en zussen/ volgende generatie
Inzet van vrijwilligers
Financiën en solidariteit
Het gebouw van het Droomhuis
Relatie met de omgeving.

Belangrijkste resultaten van deze themadag waren:
de gezamenlijke opvatting dat alle bewoners in het Droomhuis kunnen blijven, ook in de
toekomst met toenemende zorgbehoeften;
de wetenschap dat bewoners in onzekere tijden, een fijn leven, toereikende zorg en
activering behoeven dat financieel geborgd moet worden;
De belangrijkste actiepunten waren:
Splitsing taken van de ouders en taken van de vereniging; ouders zoeken vervanging voor
lidmaatschap vereniging;
onderzoek naar geschiktheid van het huidige huis voor ouder wordende bewoners en
toenemende zorgbehoeften.
De themadag is goed verlopen en heeft geresulteerd in betrokkenheid van allen bij de taken
waarvoor we staan. Diverse werkgroepen hebben hun taken opgepakt.
Samenwerking Vereniging Droomhuis en zorginstelling ’s Heeren Loo.
De Vereniging het Droomhuis heeft ook in het jaar 2015 ‘s Heeren Loo gevraagd de zorg te bieden
voor de woonvorm het Droomhuis. De samenwerking als partners verliep naar tevredenheid.
Het bestuur en de twee coördinatoren en hun leidinggevende van ’s Heeren Loo hadden een regulier
overleg waarin de geleverde zorg, de kwaliteit van de zorg werden besproken.
Werkgroepen Vereniging het Droomhuis
Alle ouders/leden droegen actief bij aan de werkzaamheden voor en in het Droomhuis,
georganiseerd in onderstaande werkgroepen:
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Tuin, auto en Woningonderhoud
Wout Kelderman organiseerde tuindagen voor het onderhoud van tuin en buitengebeuren.
Pieter de Feijter coördineerde de talrijke klussen in de woning, waar alle ouders aan bij
droegen. Wouter van Tol coördineerde het onderhoud van de Droomhuis bus.



Publiciteit
In 2015 werd weer een Nieuwsbrief uitgebracht, eindredactie werd verzorgd door Gabriel
Enkelaar. Mark Geels.



Statuten
De werkgroep statuten bestond uit Bert Lugtigheid, Charlotte van Tol en Willemijn Kop.
Op 6 november 2014 werden de nieuwe statuten goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering. De notariële acte werd in 2015 ondertekend door Marijke Houtman en
Charlotte van Tol.



Vrijwilligersbeleid
In 2015 zijn twee vrijwilligers actief in het Droomhuis. Dit, conform de afspraken
vrijwilligersbeleid die in 2014 is vastgesteld.
Herma Barnhoorn, Mieke Custers , Irma Akkerboom namens het Zorggezin en Willemijn Kop
Maken deel uit van de commissie vrijwilligers.



Financiële / personele commissie
De financiële commissie bestaande uit Gabriel Enkelaar, Rob Lugtigheid en Wouter van Tol
hebben zich oa ingezet voor : de onderhandelingen over de offerte 2016 ’s Heeren Loo en de
berekeningen voor de tegemoetkoming aan de wens van de ouders voor de 365 dagen
openstelling van het Droomhuis.



Commissie woning – overleg met de Woningstichting
De commissie, bestond namens het Droomhuis uit Marianne Lafèbre en Annelies de Vries en
namens de Woningstichting uit Ilse Schrijver. De commissie is bezig met de vraag in
hoeverre het pand toekomstbestendig is voor de bewoners.
De vereniging het Droomhuis is blij met de bijzonder prettige samenwerking met de
Woningstichting in het afgelopen jaar. We spreken van een unieke situatie, vergeleken met
de samenwerking met de sociale huisvester in andere gemeenten.



Feestcommissie familiedag
Een succesvolle familiedag werd op 2 mei georganiseerd door Hennie Kelderman en Janny
van den Berg. De bewoners en hun ouders hebben gevaren op de Pannenkoekenboot vanaf
de Waalkade in Nijmegen. Het was een erg leuke dag.



WOW - Wagenings Overleg Wooninitiatieven
Dit netwerkoverleg op gemeentelijk niveau ouderinitiatieven werd bijgewoond door Gabriel
Enkelaar.



Belangenbehartiging en externe contacten Per Saldo
Gabriel Enkelaar is bestuurder van per Saldo Wonen en behartigt de belangen van
wooninitiatieven in dit landelijk netwerk.

4v5

Jaarverslag VDH 2015 WK 19-10-16.docx, prtd: 19-12-2016

Bestuur
Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit:
Annelies de Vries – voorzitter (extern).
Wouter van Tol ( lid VDH)
Willemijn Kop – secretaris (extern).
De bestuurssamenstelling met twee externe bestuurders is formeel gelegitimeerd en geregeld in de
nieuwe statuten van de Vereniging het Droomhuis. We prijzen ons gelukkig met de voortzetting van
de interne administratie van het Droomhuis en ondersteuning van de penningmeester, door Rob
Lugtigheid.
Het bestuur was het afgelopen jaar belast met de eindverantwoordelijkheid voor alle
beleidsterreinen, het bewaken en stimuleren van de voortgang en het bevorderen van een open en
heldere communicatie.
Wageningen, juni 2016
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