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Jaarrapport 

Doel van het document 

Dit rapport is bestemd voor  de Gemeente Nieuwkoop en de Woningstichting Nieuwkoop en is een 

samenvatting van de status van  het project Kleinschalige Woonzorg Noorden en de behaalde 

doelstellingen. 

 

 

Beschreven periode 

januari 2013 t/m december 2013 

 

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 en begeleiding  van het project. 

 

 

 

 

 

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 opgeleverd en door de 

Woningstichting Nieuwkoop verhuurd aan 7 mensen met een zorgvraag uit Noorden. 

Het 8
e
 appartement is ingericht als Huiskamer. 

De inrichting is mogelijk gemaakt door veel donaties, sponsoring en hulp van vrijwilligers. 

De huiskamer is erg gezellig en huiselijk geworden en we krijgen veel complimentjes. 

Op 4 januari is de huiskamer gestart en op 5 april is de huiskamer onder grote belangstelling  

feestelijk door de burgemeester van Nieuwkoop geopend. Zaterdag 6 april was de  open dag en 

hebben veel mensen de huiskamer bezocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de huiskamer 
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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: 

- koffie/thee drinken en gezelligheid bieden. 

- door vrijwilligers worden maaltijden bereid.. Vanaf de eerste dag eten er  mensen mee. 

- in de avonden wordt een spelletje gespeeld (bv. rummikub). 

Wekelijks: 

 maandagmiddag: handwerken onder leiding van een deskundige vrijwilliger 

 dinsdagavond: bridgeles 

 woensdagmiddag: klaverjassen en bridgen 

 vrijdagavond: spelletjes 

Maandelijkse en bijzondere activiteiten 

De eerste themaochtend was op donderdagochtend 21 februari. Nadia heeft op deze ochtend een 

traditionele Marokkaanse theeceremonie georganiseerd met informatie en uitleg over de cultuur en 

godsdienst van Marokko. 

Op zaterdagen de volgende bijzondere bijeenkomsten: 

1. Kees Vork vertelde verhalen over gesloopte huizen in Noorden en daarna gezellig 

pannenkoeken eten. De schilderijen met deze huizen hebben in de huiskamer gehangen. 

2. Lezing  van Mia over werkervaring in een ziekenhuis in Tanzania met aansluitend een 

boerenlunch. 

3. Informatie over erfenissen, nalatenschap, AWBZ enz. door notaris Kroes. Aansluitend 

werd een overheerlijke maaltijd soep geserveerd. 

4. Boeklezing door Saskia Tersteeg over het leven van haar moeder in Noorden (2x). 

5. Op  de dinsdagochtend werd een bingo georganiseerd. 

 

Voor Pasen hebben een groep mensen met elkaar een mooi paasstukje gemaakt. 

Met Kerst is op 2e Kerstdag een uitgebreide viergangen menu bereid. 16  gasten uit Noorden 

hebben genoten van het diner en het gezellig natafelen. 

De huiskamer is 2 x verhuurd aan een particulier. 

Aan de VVE Schippersbrug  tbv de jaarvergadering en aan een bewoner van een zorgappartement, 

zij heeft haar verjaardag in de huiskamer gevierd. 

De verhuur aan Buurtzorg is niet doorgegaan. 

 
Vergaderingen bestuur 
Maandelijks  heeft het bestuur van SHN vergaderd.  

 
Bijeenkomsten bewoners zorgappartementen. 
Op 4 januari is voor de bewoners een informatie bijeenkomst georganiseerd. Alle bewoners met 

familie waren aanwezig. In deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de doelstelling van de 

huiskamer, werd aandacht besteed aan de activiteiten dat in de huiskamer worden gedaan met 

vooral aandacht voor de maaltijden. 

Op het openingsfeest zijn alle bewoners door de burgemeester toegesproken. 

 
 

 

 

 

Het communicatie plan. 
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Onderstaande activiteiten zijn uitgevoerd: 

 In oktober is door Alphen stad TV opname gemaakt. Bert Pos had een interview met Mia. 

 Een radio uitzending met Yvon van Dijk (met 2 bewoners van de zorgappartementen). 

 De website is  gebouwd. Deze wordt wekelijks bijgehouden. 

Interessant om te weten  dat door de nieuwe website veel meer bezoekers de website 

hebben bezocht. 

 Hangt er een informatiekast in galerij Schippersbrug. 

 Er is een donateurs brief opgesteld. 

 Aan  vrijwilligers van Woerdense Verlaat is informatie over ons project doorgegeven. 

 Is uitleg gegeven aan een  stagiaire Woningstichting (project Koetshuis).  

 Een bericht geplaatst in Nieuwkoops Nieuws n.a.v. prijs voor project ZHHVK. 

 Er is een bericht geplaatst in Witte Weekblad n.a.v. opbrengst “ bandjes gebeuren.”  in café 

de Klinker. 

 De opening in april met alle sponsoren en B en W van Nieuwkoop. 

 Alle bewoners ontvingen van de zorgappartementen een weekbrief. 

 Het menu en activiteiten worden wekelijks op de website geplaatst en in info-kast vermeld.  

 Door 'Nieuws-maak-je-zelf' wordt informatie aangeleverd voor Hollands Midden oa 

Kerstdiner.  

 Er zijn uithang- en informatieborden over de huiskamer bij het appartementencomplex 

opgehangen.  

 In een informatiemap worden alle bijzondere acties bijgehouden. 

 
Financiën 
De SHN verwerkt haar financiële transacties in een boekhoudprogramma. In een later stadium 

zullen de definitieve resultaten worden gepresenteerd in een financieel jaaroverzicht. Na 

toerekening van 1/5 deel van de door gemeente Nieuwkoop en vooraf betaalde subsidie en de 

subsidie van Woning Stichting Nieuwkoop hebben we een tekort van ca. 1.500 euro. Opmerkelijke 

afwijkingen van de begroting zijn het wegvallen van de verhuuropbrengst Buurtzorg. Er is nog 

geen huurcontract. Wel  kregen we extra inkomsten van sponsoren. Van het “Bandjes Gebeuren” 

met een bijdrage van Cafe de Klinker ontvingen we 1.000 euro van de ZHVKK 600 euro als prijs 

voor ons initiatief. 

De inrichting van de huiskamer is in 2013 voor een groot deel uitgevoerd. De laatste hand zal er in 

2014 aan worden gegeven. Het budget zal licht worden overschreden. 

De opbrengst van de huiskamer bestaat voornamelijk uit het netto resultaat van de maaltijden en 

koffie en thee. 

 
Sponsorplan 
SHN werkt aan een plan om donateurs te vinden. 

In 2013 is incidenteel geld ingezameld door de opbrengst van 'Bandjes Gebeuren'. Van De Klinker 

is 1000 euro ontvangen. En er is een presentatieprijs bij de ZHVKK van 600 euro ontvangen.  
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Zorgappartementen 
In de 7 zorgappartementen wonen de eerste bewoners naar hun zin. Voor velen was de stap erg 

groot en is het nog wennen aan de omgeving. 

In januari is een bewoners informatieochtend geweest waarin uitgelegd is wat er allemaal  in de 

huiskamer wordt georganiseerd. Tevens is hen verteld dat de mensen uit de zorgappartementen de 

huiskamer mogen huren voor feestjes. 

De verjaardagen worden met elkaar gevierd en er is persoonlijke aandacht. 

Bij ziekte wordt de maaltijd (indien gewenst)  bij de bewoner gebracht. 

De zorg wordt geleverd door de zorgverlener die de bewoner zelf heeft gekozen. In het begin 

verliep de samenwerking wat stroef maar nu drinken de zorgverleners met regelmaat gezellig een 

kopje koffie mee in de huiskamer. 

Wekelijks krijgen de bewoners van de zorgappartementen een nieuwsbrief en een menu. 

 

Vrijwilligers 
De groep van 46 vrijwilligers zijn erg enthousiast. Vooral de kooksters genieten van het bereiden 

van de maaltijd. Het eten wordt daarna smakelijk en met veel plezier genuttigd. Alle kooksters zijn 

op de hoogte van de HCCP regels. 

Het aantal mensen dat 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 ook door middel van mededelingen op de hoogte gebracht 

van de veranderingen en aanpassing in de huiskamer. 

Er zijn 2 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Bij de 2
e
 bijeenkomst hebben alle vrijwilligers 

een presentje gekregen. 

De vrijwilligers maken de huiskamer schoon volgens een schoonmaakrooster. 

Eén vrijwilliger houdt wekelijks de in- en uitgaven bij en verwerkt dit in een 

boekhoudprogramma, waardoor de financiën overzichtelijk en transparant zijn. 

 
Voortgang Buurtzorg 
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 de zorgappartement kwamen al hadden. 

De zorgverleners komen in de avond de mensen uit de huiskamer halen. 

Met Wijdezorg is begin 2013 een overleg geweest om de zorg in kleinschalige vorm te 

coördineren. Wijdezorg doet in een andere gemeente een pilot met het bieden van zorg in een 

kleinschalige team.  Dit kan eventueel ook in Noorden worden georganiseerd. 

De gemeente Nieuwkoop krijgt in 2014 de verantwoordelijkheid over de zorgverlening en heeft 

daarvoor bijeenkomsten georganiseerd. Wim van Miltenburg is daar in september naar toe 

geweest.  

 
Contact andere vrijwilligersverenigingen 
Club 50 plus.   

In de Rietzanger wordt regelmatig informatie opgehangen over de activiteiten in de huiskamer.  

Daardoor blijven de leden van de Club 50 plus betrokken bij het huiskamerproject. 

De vrijwilligers van de kern Woerdense Verlaat hebben een bezoek gebracht aan de huiskamer 

met als doel informatie voor hun eigen initiatief voor organisatie van activiteiten voor bewoners in 

de kern Woerdense Verlaat. 
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Planning 

- Voor 2014 op zoek gaan naar extra inkomsten door bijv. donateurs te werven.  

- Meer persoonlijke aandacht voor de bewoners van de zorgappartementen. 

- Meedenken aan het nieuwe beleid van de overheid om oudere mensen langer zelfstandig  

thuis te kunnen laten wonen. 

 
Risico en problemen 
Buurtzorg opzetten of een gelijksoortige kleinschalige zorgverlening blijft een probleem. Omdat 

de overheid de verantwoordelijkheid  m.b.t. organisatie van thuiszorg bij de gemeente 

onderbrengt, is het verstandig om te wachten totdat het beleid van de gemeente bekend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedkeuringen 
 

Voor dit document zijn de volgende goedkeuringen nodig.  

 

Naam Handtekening Functie Datum uitgifte Versie 

Wim van Miltenburg  
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