Jaarverslag 2021
Algemeen
2021 was net als 2020 een jaar met coronamaatregelen waardoor het een uitdaging was om een
ouderbijeenkomst, bestuursvergadering of overleg met zorgverleners te organiseren. Door alle
beperkingen konden ouders en de toekomstige bewoners elkaar niet vaak ontmoeten.
Zoom en Teams meetings waren een prima oplossing om te overleggen en heeft Our House in 2021
een aantal grote stappen gezet.
Ontwikkeling bouw 2021
De gemeente Rijswijk heeft de omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van Our House.
In september is samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van Our House tussen Rijswijk Wonen
en Tetteroo Bouw- en Projectontwikkeling getekend.

Rijswijk Wonen is de eigenaar van de grond en de investeerder voor de bouw.
Het bestuur van Our House en Rijswijk Wonen hebben een concept SOK opgesteld. Hiervoor zijn om
de definitieve tekst op te stellen een aantal sessies met RW en het bestuur van geweest.
Start bouw:
Aannemer Tetteroo zou oktober starten met de bouw. Helaas is daar mede door de
coronamaatregelen en het tekort van bouwmaterialen grote vertraging in gekomen waardoor 2021
niet meer haalbaar was om te starten.

Bewoners 2021
Welkom Anna, Shanna, Zoë, Donna, Sebas, Demi, Juune, Niels, Rense, Ynske, Gijs, Jesper, Lotte, Thijs
en Tim.

2021 was het jaar van de nieuwe aanmeldingen waardoor de bewonersgroep compleet is.
We zijn uitgegaan van een gemêleerde groep huisgenoten en met als uitgangspunt: wie passen er bij
elkaar, daarbij uitgaand van de interesses, sociaal emotionele niveau en zorgbehoefte van onze
kinderen.
Ook bij de verdeling van de studio’s is hier rekening waar mogelijk mee gehouden.
Ouders en samenstelling commissies
Omdat er bij Our House heel wat onderwerpen zijn om te bespreken en besluiten over te nemen, zijn
er een aantal werkgroepen opgericht:
Inrichting, bouw, communicatie, activiteiten, financiën, fondsenwerving, zorg en de tuin.
De werkgroepen worden allen gevormd door ouders en een bestuurslid die vanuit hun ervaring en
expertise kunnen meedenken en een adviserende rol hebben.
Bestuur:
Bestuursleden Ton Henskens (voorzitter) en Miranda Rennings (alg. bestuurslid) zijn tijdens te
bestuursvergadering met instemming van het hele bestuur herkozen.
In november 2021 is Way-Sjie Yeung afgetreden en heeft het penningmeesterschap overgedragen
aan Carla de Jong. Mario Alkemade ingeschreven als algemeen bestuurslid.
Stichting Our House bestaat nu uit 7 bestuursleden.
Financiën:
Jaarrekening 2021
De stand van baten en lasten over 2021 zal separaat worden toegevoegd aan dit jaarverslag.

Sponsoring en donaties:
Our House heeft de Ton voor een Tuin actie van Karin Bloemen gewonnen! Deze cheque t.w.v.
€ 4.300 is door Karin Bloemen zelf op feestelijke wijze uitgereikt.

Zorg:
Nu de toekomstige bewonersgroep bekend is, kunnen we tijd gaan steken in het elkaar beter leren
kennen. Dit zullen we doen door het organiseren van activiteiten voor de toekomstige bewoners,
waarbij rekening wordt gehouden met ieders beperkingen. Daarnaast is het ook voor ouders
belangrijk om elkaar beter te leren kennen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Om die
reden zullen er ook voor hun bijeenkomsten worden georganiseerd. We zijn hier in 2021 al mee
gestart. Het jaar 2022 zullen we gebruiken om afspraken te maken met de zorgverlener. Het
samenstellen van een basisrooster waarbij het vooral belangrijk is om de zorgvraag in beeld te
brengen en hierbij rekening te houden met de input van de zorgorganisatie.
Bezoek aan Villa Zonnedauw:
Our House heeft een intentie samenwerkingsovereenkomst met Ipse de Bruggen en heeft met
enkele ouders een “werkbezoek” gebracht aan Villa Zonnedauw in Nootdorp. We zijn daar gastvrij
ontvangen en rondgeleid. Een prachtige locatie waar Ipse de Bruggen de zorg levert.
Bestuurslid Peter van de Sande heeft ons uitgebreid geïnformeerd over te totstandkoming van het
woonproject en hoe de zorgverlening is ingericht.

