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Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Waardig Wonen.
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 21 september 2016, en is gevestigd te Leek.
Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting Waardig Wonen is het moment
dat de beide ouders van Evelien Bax een aantal jaren geleden, van wege hun dementie, niet
meer zelfstandig konden wonen. Evelien Bax besloot hun huis te laten verbouwen zodat er een
zelfstandig appartement voor haar ouders ontstond. Het appartement was niet op tijd klaar voor
haar vader en hij heeft vier maanden in een verpleeghuis doorgebracht.
Nadat het appartement klaar was verhuist het echtpaar naar hun nieuwe woning. Evelien
Bax heeft mogen meemaken dat hij opbloeide toen hij samen met haar moeder bij haar kwam
wonen. Met name door de gerichte aandacht en het weer deelnemen in de maatschappij.
Het mee gaan boodschappen doen, bezoeken aan fysiotherapie , huisarts, buren, kapper,
kerk, zangkoor e.d dus eigenlijk het gewone leven. Ook het helpen met “gewone” dagelijkse
huishoudelijke karweitjes in een gewoon woonhuis.
Dit moet voor meer mensen mogelijk zijn.
Zo is het idee ontstaan...
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1. Inleiding

1.1 Algemeen
In dit beleidsplan van de Stichting Waardig Wonen zijn de beleidsvoornemens voor de periode
2017-2021 neergezet. De Stichting Waardig Wonen is opgericht en notarieel geregistreerd op 21
september 2016 ( Hoekstra&Partners Notarissen te Groningen).
En is gevestigd te Leek.
Stichting Waardig Wonen heeft als doel om mensen met dementie zo waardig, veilig, gezellig,
prettig en zo normaal mogelijk , tot hun einde, te laten wonen.
1.2 Contactgegevens
Stichting Waardig Wonen
Beetke van Rasquertstraat 61
9351 JB Leek
Tel: 06-29216568
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2. Het doel van de stichting

2.1 Werkzaamheden van de Stichting.
Stichting Waardig Wonen heeft als doel om mensen met dementie zo waardig, veilig , gezellig,
prettig en zo normaal mogelijk , tot hun einde, te laten wonen. Het verrichten van alle verdere
handelingen in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2 De missie en bestaansreden van de Stichting
Dementerenden zijn volwassen mensen met de ziekte dementie ( Alzheimer, een vasculaire- of
een andere vorm van dementie). Zij dienen dus ook als volwassen mensen, waardig, en met
respect behandelt te worden. De stichting Waardig Wonen zet zich in om voor de bewoners van
de Waardig Wonen huizen om materiele en immateriële wensen te realiseren.
De Waardig Wonen huizen zijn voor iedereen toegankelijk.
Mede als voor logeren, even dicht bij bewoner/dierbare, zijn. Als voor respijtzorg.
2.3 Geen winstoogmerk/batig saldo bij ontbinding
De Stichting Waardig Wonen heeft uitdrukkelijk niet ten doel het behalen van winst.
Bij ontbinden van de Stichting door het bestuur wordt de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo
door de vereffenaars vastgesteld. In alle gevallen dient een eventueel batig liquidatiesaldo te
worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelomschrijving of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

05

3. Werkzaamheden ( 2017-2021)

•

De stichting zet zich in voor de financiering van de Waardig Wonen huizen onder andere
door het verwerven van gelden uit fondsen, giften, subsidies en alle andere mogelijke
financieringsbronnen.

•

Het actief zoeken naar en zn huren van huizen die eenvoudig geschikt gemaakt kunnen
worden voor vier tot zes mensen met dementie ( kleinschalig wonen). Aan de bewoners
worden woon en servicekosten in rekening gebracht.

•

Het inrichten van de gemeenschappelijke ruimten waaronder de gezamenlijke huiskamer.

•

Het inrichten van de keuken waarin er gezamenlijk gegeten kan worden en maaltijden
klaargemaakt kunnen worden. Waarbij de mensen op een veilige manier een rol kunnen
hebben in deze dagelijkse routine.

•

Creëren, inrichten, en van materiaal voorzien van een activiteiten ruimte. Waar bewegen,
trainen geheugen , creativiteit en evt muziek mogelijk zijn. Waar mogelijk in de toekomst ook
mensen, met dementie, niet wonend in het Waardig Wonen huis gebruik van kunnen maken.
(wens van de stichting het kunnen schenken van een beleef tv en een duo fiets )

•

Het inrichten van een logeer of respijtkamer ( met als doel het tijdelijk ontlasten van
Mantelzorgers )

•

Voor overige projecten/activiteiten zal de stichting Waardig Wonen zich, in het algemeen,
laten leiden door de activiteitenplannen vanuit de Waardig Wonen huizen.

•

Zonodig het ondersteunen van toekomstige bewoners en/of mantelzorgers om het wonen in
een Waardig Wonen huis te realiseren, en bemiddelen m.b.t. organiseren zorg.
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4. Organisatiestructuur

4.1 Organisatiestructuur
Initiatiefnemer en coördinator.....................................................E. Bax

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter.............................................................................................J. Bax
Penningmeester ................................................................................H. Wijma
Secretaris.............................................................................................C.J.M van der Wal-Ammerlaan
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn opgenomen in de statuten Oprichting
Waardig Wonen.
4.2 Gedragscode / Vergoedingen
De bestuurders van de Stichting Waardig Wonen ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
4.3 Vergaderingen
Het bestuur vergadert minimaal één keer per drie maanden en verder zo vaak als nodig is.
al dan niet in aanwezigheid van anderen dan bestuursleden ( wo initiatief nemer)
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5. Financiering en vermogensbeheer

De Stichting Waardig Wonen wil de benodigde financiële middelen verkrijgen door
crowdfunding, donaties (giften) filantropie, fondsenwerving en subsidies.
De door de Stichting Waardig Wonen ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de
doelstelling/werkzaamheden van de Stichting. Geld overgebleven, na aftrek van de kosten, zullen
op de rekening van de stichting blijven staan totdat dit aangewend kan of moet worden voor
uitgaven voor de Stichting.
Het bestuur van de Stichting zet zich vrijwillig in. Onkosten vergoeding zal bestaan uit eventueel
gemaakte reiskosten en/of administratie kosten.
Stichting Waardig Wonen voert een administratie waaruit duidelijk blijkt welke
onkostenvergoedingen er zijn betaald, welke bedragen er zijn uitgegeven aan het werven van
geld, en aan de doelstellingen van de Stichting.
Aan het einde van het boekjaar wordt deze door de penningmeester afgesloten. De jaarstukken
zullen bestaan uit winst en verlies rekening, jaarrekening, balans en een overzicht van baten en
lasten over het af te sluiten jaar. Het bestuur van de Stichting beoordeeld deze stukken, keurt
deze goed door ondertekening. Het overzicht wordt gepubliceerd op de website.
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