
Concept jaarverslag 2021 

 

Dit jaar betreft de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2021 

De bewoners gingen 1 januari hun derde woonjaar in. Het is, evenals 2020, een jaar geworden 

waarop corona zijn stempel drukte. Gelukkig konden alle bewoners, in tegenstelling tot 2020, het 

gehele jaar naar hun dagbesteding of werk. 

De voornaamste activiteiten van de Vereniging waren: 

- Het zoeken naar een nieuwe zorgaanbieder 

Zoals vermeld in het jaarverslag van 2020 moest de Vereniging op zoek naar een nieuwe 

zorgaanbieder. Dit is voor het bestuur de hoofdtaak geweest in het afgelopen jaar. Er zijn 

verschillende zorgaanbieders benaderd, vele gesprekken gevoerd en uiteindelijk is er gekozen voor 

Stichting Philadelphia. Per 1 februari 2022 nemen zij de taken van Levin B.V. over. 

Overige aktiviteiten: 

- Monitoren en sturen van het coronabeleid binnen Dol-Fijn, dit in samenspraak met het 

zorgteam 

- Monitoren van wonen en geleverde zorg 

- Contacten onderhouden met ouders/leden, veelal via Zoom 

- Contacten onderhouden met het zorgteam en de zorgaanbieder 

- Monitoren en waar nodig bijstellen van financiën (energiekosten, eten/drinken, 

huurverhoging e.d.) 

- Innen van de huur en doorbetalen aan Pré Wonen 

Overige taken: 

De vereniging heeft een aantal werkgroepen die bezet worden door ouders, zoals inrichting, zorg, 

bouw, balkon, sponsoring, activiteiten en financiën. Voor de verschillende werkgroepen zijn 

mandaten opgesteld. 

Evenals in 2020 konden activiteiten als zomerbbq en koffieochtend ter bevordering van integratie in 

de buurt geen doorgang vinden a.g.v. Corona. De jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft 

plaatsgevonden in april 2021.  

Punten van aandacht voor 2022: 

- Monitoren en begeleiden van de overgang naar de nieuwe zorgaanbieder 

- Waar nodig bijstellen/verduidelijken van de regels van de Vereniging 

- Waar nodig bijstellen van het huishoudelijk reglement 

- Integratiebevordering waar mogelijk  

- Starten met inzet vrijwilligers 

- Voortzetten wachtlijst 

- Participeren bij aanname nieuwe zorgmedewerkers 

Financieel gezien is 2021 met een positief saldo afgesloten. 


