
 

 

                         
            
 
 
 
         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

JAARRAPPORT 2014 

 

 

 

Project: Kleinschalige woonzorg Noorden  
 
 
 
 
Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) 
 
Auteurs:  Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork  
 
Projectmanager: Mia Vork-Tersteeg 
 
Projecteigenaar: Bestuur SHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Jaarrapport 

Beschreven periode 
Januari 2014 t/m december 2014 
 
Bestuur Stichting huiskamer Noorden (SHN) bestaat uit. 
Wim van Miltenburg, voorzitter 
Sonja van Smoorenburg, secretaris 
Jan Tersteeg, penningmeester 
Vanaf 1 juni 2011 is Mia Vork door het bestuur SHN aangesteld als projectmanager voor het 
project kleinschalige woonzorg in Noorden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor besteding van het budget, de exploitatie en begeleiding 
van het project. 
2 x per maand kwam het bestuur bij elkaar om de organisatie en de ontwikkeling van het 
huiskamerproject te bepreken. 
De projectmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten en voor de 
communicatie over de Huiskamer. 
 
 

 
Inleiding 
Na 3 jaar voorbereiding van het project kleinschalige woonzorg Noorden is het project 
omgezet in een Stichting Huiskamer Noorden. 
Eind 2013 zijn 7 zorgappartementen van het project Schippersbrug aan de Woningstichting 
opgeleverd en wordt door de Woningstichting Nieuwkoop ook verhuurd aan 7 mensen met 
een zorgvraag, uit Noorden. 
Het 8e appartement is ingericht als huiskamer. 
De inrichting van de huiskamer is mogelijk gemaakt door veel donaties, sponsoring en inzet 
van vrijwilligers. 
Op 4 januari 2013 is de huiskamer open gegaan en worden dagelijks m.u.v. zondag  
activiteiten georganiseerd. Waarbij de nadruk ligt op het dagelijks eten koken en 
gezelligheid.  
 
 
 
Activiteiten in de huiskamer 
In de huiskamer ligt een agenda waarin alle activiteiten, namen van de vrijwilligers, gasten 
en bijzonderheden worden vermeld. 
 
Dagelijkse m.u.v. zaterdag en zondag is de huiskamer geopend 
Veel vrijwilligers zijn bereid om met gasten koffie/thee drinken en gezelligheid bieden. 
Door een groep vrijwilligers wordt dagelijks een  warme maaltijd bereid en vanaf de eerste 
dag eten  mensen mee. 
Na het eten blijven gasten nog even zitten om met elkaar gezellig een spel te spelen. 
 
Wekelijkse activiteiten 

 maandagmiddag; handwerken onder leiding van een deskundige vrijwilliger 

 dinsdagavond: gezellig bridgen (les) 

 woensdagmiddag: vrijblijvend klaverjassen en bridgen 

 vrijdagavond: spelletjes 
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Maandelijkse activiteiten 
Op zaterdagen hebben we onderstaande bijzondere bijeenkomsten georganiseerd. 

1. In mei is voor 20 gasten wafels gebakken. 
2. 2 x onder begeleiding van gitaarmuziek gezongen en 1x aansluitend een lunch 

geserveerd. 
 
Op de dinsdagochtend werd meerdere keren een succesvolle bingo georganiseerd. 
Een aantal vrijwilligers heeft op een woensdagochtend een rolstoeltocht gemaakt door 
Noorden.  
Op 25 april heeft een vrijwilliger 3 mensen meegenomen naar de Keukenhof 
In juli heeft Stichting Zonneveer een vaartocht op de Noordense plassen aangeboden. Met 
een paar vrijwilligers en senioren (de oudste was 95 jaar) werd een mooie vaartocht gemaakt 
door een schitterend natuurgebied. 
 
Op Tweede Kerstdag werd er een 4 gangen-menu bereid en 16 mensen uit Noorden en 
omgeving hebben genoten van het diner en het gezellig samen zijn. 
 
De huiskamer is 2x gebruikt door particulieren. t.w. de VvE en een bewoner van een 
zorgappartement. 
 
 
Bijeenkomsten bewoners zorgappartementen 
Om te betrokkenheid van de bewoners uit de zorgappartementen te vergroten heeft de 
stichting een bijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst werden de activiteiten van de 
huiskamer verteld en ook gevraagd naar de behoefte van de bewoners. 
Door met elkaar van gedachten te wisselen is duidelijk geworden dat men zo veel mogelijk 
zelf wilt doen met eigen mantelzorgers en dat in overleg een beroep wordt gedaan op de 
vrijwilligers van de huiskamer. Een van de bewoners bood aan om wekelijk het vuil bij 
iedereen op te halen en weg te brengen naar de containers. 
 
Het communicatieplan 
Er is hard gewerkt aan het opzetten van een communicatieplan om daardoor de bekendheid 
van de huiskamer te vergroten. 
Onderstaande activiteiten zijn uitgevoerd en bijgehouden: 
 

 Een eigen website wordt up to date gehouden. 

 Het menu en de activiteiten worden wekelijks op de website geplaatst 

 Er hangt in galerij Schippersbrug een informatiekast met informatie over de 
huiskamer. 

 Is een donateursbrief bij alle inwoners van Noorden bezorgd. 

 Werden artikelen geplaatst in Nieuwkoops Nieuws 

 Wekelijks ontvangen de bewoners van de zorgappartementen een nieuwsbrief met 
het menu. 

 Is op de website van Regio Nieuws regelmatig informatie geplaatst 

 Informatie aangeleverd via “nieuws maak je zelf” en regelmatig geplaatst in de 
plaatselijke kranten. 

 Heeft er in het AD een artikel gestaan over een vrijwilliger die wekelijks kookt. 
 
 
 
Financiën 
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SHN verwerkt haar financiële transacties in een E boekhoudprogramma.  
In de bijlage vindt u de definitieve resultaten in een financieel jaaroverzicht. Na de 
toerekening van een jaardeel van de vooraf door de gemeente Nieuwkoop betaalde subsidie 
en de subsidie 2014 van Woning Stichting Nieuwkoop heeft de stichting een te kort van € 
1.800,-. Wel kreeg de stichting extra inkomsten van donateurs en gulle gevers van in totaal € 
3.300,- inclusief een gift van de biljartclub van € 325,-. Ook hebben we een voordeel behaald 
op de inrichting van de huiskamer. In totaal hebben we € 1.100 minder uitgegeven dan we 
aan bijdragen hebben ontvangen. We hebben dus in 2014 een voordelig resultaat geboekt 
van € 2.600. (bedragen afgerond in 100)   
De opbrengst van de huiskamer bestaat voornamelijk uit bijdragen voor de consumpties 
(maaltijden, koffie en thee) en de inkoopkosten, minus de kosten van de huisvesting, salaris 
projectleidster en kosten communicatie. 
 
Sponsorplan. 
SHN heeft door middel van het huis aan huis verspreiden van een donateursbrief veel 
donateurs binnengehaald. In totaal bedroegen de giften € 3.300. 
 
Zorgappartementen 
In de 7 zorgappartementen wonen de eerste bewoners naar hun zin.  
In januari is er een bewoners informatieochtend geweest waarin is uitgelegd wat er allemaal 
in de huiskamer wordt georganiseerd. En dat de mensen uit de zorgappartementen de 
huiskamer in overleg mogen gebruiken voor feestjes. 
De verjaardagen worden met elkaar gevierd en er is persoonlijke aandacht. 
Bij ziekte wordt de maaltijd bij de bewoner gebracht. 
De zorg wordt geleverd door de zorgverlener die de bewoner zelf heeft gekozen. In het begin 
verliep de samenwerking met de zorgverleners wat stroef en nu drinken de zorgverleners 
weleens gezellige een kopje koffie mee in de huiskamer. 
Wekelijks krijgen de bewoners van de zorgappartementen een nieuwsbrief en het menu. 
Eind van 2014 hebben de vrijwilligers extra aandacht geschonken aan een ernstig zieke 
bewoner. Hij is in oktober overleden. Zijn familie was ons erg dankbaar voor de geboden 
hulp tijdens de laatste periode maar ook voor de jaren dat hij dagelijks mee kon eten in de 
huiskamer en af een toe een potje kaarten of bingo. 
 
Vrijwilligers 
De groep van 46 vrijwilligers zijn erg enthousiast. De kooksters genieten van het bereiden 
van de maaltijd. En het eten wordt daarna smakelijk en met veel plezier genuttigd. Alle 
kooksters zijn op de hoogte van de HCCP regels. De gastvrouwen in de avond spellen vaak 
rummikub met de gasten. 
Het aantal mensen die dagelijks mee eten varieert. Dat kunnen er 4 maar ook 10 per keer 
zijn. Inmiddels hebben ook gasten uit andere plaatsen de huiskamer gevonden. 
Het rooster van de vrijwilligers wordt maandelijks opgemaakt en wekelijks aan de vrijwilligers 
gemaild. De vrijwilligers worden dan door middel van de mail van mededelingen op de 
hoogte gebracht van de veranderingen en aanpassingen in de huiskamer 
 
Er zijn 2 vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd. Bij de 2e bijeenkomst hebben alle 
vrijwilligers een presentje gekregen. 
De vrijwilligers maken de huiskamer schoon volgens een schoonmaakrooster. 
Er is één vrijwilliger die houdt wekelijks de in- en uitgaven bij en verwerkt dit in een 
boekhoudprogramma waardoor de financiën overzichtelijk en transparant zijn. 
In maart hebben 3 vrijwilligers een grote schoonmaak gehouden. 
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Winkeltje 
In de huiskamer worden zelfgemaakte artikelen aangeboden en de opbrengst wordt gebruikt 
om de huiskamer op te fleuren. 
 
Expositie. 
In de Huiskamer hangen schilderijen met foto’s van en over Noorden. 
2x in het jaar worden de foto’s verwisseld en dan wordt op een zaterdagochtend uitleg 
gegeven over de foto’s. 
 
 
Voortgang Buurtzorg/zorgverlening 
Het opzetten van Buurtzorg is door afwezigheid van professionele zorgverleners niet 
haalbaar. 
Doordat de overheid het beleid van thuiszorgverlening gaat veranderen wordt vooralsnog 
door SHN geen verdere acties ondernomen. 
Alle zorgvragers krijgen naar tevredenheid zorg aangeboden van een organisatie die zij 
voordat ze naar het zorgappartement kwamen al hadden. 
De zorgverleners komen in de avond de mensen uit de huiskamer halen. 
De gemeente Nieuwkoop krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid over de zorgverlening en 
heeft daarvoor bijeenkomsten georganiseerd.  
TOM in de buurt zijn we benaderd om te kijken wat de Huiskamer te bieden heeft aan 
mensen in de omgeving van Noorden 
 

De SHN zal zich meer gaan richten op het persoonlijk welbevinden van de bewoners en 
senioren in Noorden en omgeving. 
 
 
Contact andere vrijwilligersverenigingen 
Club 50 plus  
In de Rietzanger wordt regelmatig informatie opgehangen over de activiteiten in de 
huiskamer daardoor blijven ze betrokken bij het huiskamerproject. 
Huiskamer Project Woerdense Verlaat 
 
 
Planning 
Voor 2015 gaan we op zoek naar extra inkomsten door bv donateurs te werven.  
Het organiseren van een sponsoractie in het voorjaar. 
Meer persoonlijke aandacht voor de bewoners van de zorgappartementen 
Gaan we meedenken aan het nieuwe beleid van de overheid dat oudere mensen langer 
zelfstandig moeten blijven wonen. 
Meer activiteiten organiseren op de zaterdagen. 
 
Ontwikkeling. 
Het opzetten van een gelijksoortige kleinschalige zorgverlening is vanwege de nieuwe 
landelijke ontwikkelingen een aandachtspunt voor de komende jaren. 
 
 
        
 


