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Activiteiten bestuur stichting Wilgenhoeve in het kalenderjaar 2021

In het jaar 2020 is het pand Wilgenhoeve Wonen gebouwd en eind 2020 is het gebouw

opgeleverd, klaar voor de eerste bewoners. 

Op 2 januari 2021 is het pand van Wilgenhoeve Wonen symbolisch geopend en zijn

(beperkt, in verband met coronamaatregelen) buurtbewoners, ouders en enkele

belangstellenden uitgenodigd.

Begin januari 2021 werden de eerste 6 bewoners ontvangen in Wilgenhoeve Wonen, begin

maart de 7e bewoner. Daarmee waren alle kamers bezet.

Op 18 september is door het bestuur, in samenwerking met de medewerkers van 

Wilgenhoeve Wonen, een succesvolle en uitgebreide ontmoetingsdag georganiseerd met

veel activiteiten. De opkomst van ouders, belangstellenden en buurtbewoners was groot.

Door onzekerheden rondom coronamaatregelen zijn geen verdere sponsoracties georganiseerd

door het bestuur.

Het bestuur heeft (online en fysiek) 8 maal vergaderd. 

De onderwerpen die door het bestuur zijn besproken en uitgevoerd zijn:

- Monitoring voortgang (af-)bouw van de Wilgenhoeve (afwerking, tuin, bestrating);

- Behandelen en verantwoording van de subsidie-aanvragen bij fondsen, via Subsidiegezocht.nl;

  Door de aanvullende subsidies heeft het bestuur voor de bewoners deze faciliteiten kunnen

  realiseren:

  een snoezelkamer, een TV in elke groepskamer, speeltoestellen in de tuin in combinatie met

  een belevenistuin, in elke kamer kon een eigen keukentje worden gerealiseerd. Daarmee is 

  Wilgenhoeve Wonen een heel fijne plek geworden voor de bewoners.

- Monitoring van de teamsamenstelling van Wilgenhoeve Wonen;

- Kennismaking met de (7) bewoners;

- Opstellen van de jaarrekening 2020 en begroting 2021 van Stichting Wilgenhoeve;

- Organiseren van een ontmoetingsdag voor familie, belangstellenden en buurtbewoners. Deze 

   heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 september;

- Advisering van de gezinsouders en de gebouweigenaar;

- Opstart van een proces voor meer duidelijkheid over de structuur en rolverdeling tussen 

   gezinsouders, gebouweigenaar, ouders en bestuur (december 2021).

Het jaar 2021 was het eerste jaar van Wilgenhoeve Wonen, waarin de volledige bouw is afgerond,

en het bestuur van Stichting Wilgenhoeve haar faciliterende rol concreet heeft gemaakt. Het 

bestuur werd regelmatig gevraagd voor advies.
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