
Verslag  over het stichtingsjaar 2018 
 

 
In 2018 is het bestuur van de stichting 4 maal bijeen geweest, waarbij ook de 

ouders van de bewoners waren uitgenodigd. 
De bijeenkomsten vonden allen plaats in de Gemeenschappelijke Ruimte, 
Julianastraat 49B te Sliedrecht, er werd formeel vergaderd waarbij een agenda 

werd gevolgd, die samen met de bijbehorende stukken ruim van te voren was 
toe gezonden per mail, ook zijn er van de vergaderingen notulen gemaakt die 

opgevraagd kunnen worden bij de secretaris. 
 
 

De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 waren: 
 

 
Tijdens de vergaderingen waren er een aantal steeds terug komende 
gespreksonderwerpen, zoals de financiële vraagstukken, de verlening van de 

PGB WMO voor de begeleiding van de bewoners. 
 

In 2018 zijn de uitgaven hoger geweest dan de ontvangsten. 
De redenen hiervan zijn: de kosten van het werven nieuw personeel. 
    bijdrage vanuit de stichting aan de bewoners voor het 

    gezamelijke weekendje weg. 
    De stijging van de kosten voor water, energie ect. 

 
In 2018 is besloten de prijs per maaltijd te verhogen net als de maandelijkse 
bijdrage aan TaDaiMah. 

 
In 2019 gaan we kritisch kijken naar de uitgaven en voor de vervanging van de 

meubels en huishoudelijke apparaten gaan we op zoek naar giften en subsidie 
om deze uitgaven te financieren. 
 

 
Het bestuur heeft zich ook verdiept in de nieuwe wet op de privacy en heeft 

samen met de gedragsdeskundige een adequate AVG opgesteld en daaruit 
voortvloeiend een privacy policy document voor op de website van de stichting. 

 
 
Er was ook aandacht voor de professionalisering van de begeleiders door middel 

van cursussen en bijeenkomsten met de gedragsdeskundigen die aan het project 
verbonden zijn. 

 
 
In 2018 is er net als in voorgaande jaren een nieuwjaarsbijeenkomst geweest 

voor bewoners, ouders en begeleiders. Ook is er voor het eerst een barbecue 
georganiseerd voor bewoners, begeleiders, ouders en broertjes en zusjes. 

 
 
In mei 2018 is er ook een openbare jaarvergadering geweest waar in de 

jaarrekening 2017 werd vastgesteld, de kascontrole commissie verslag heeft 
gedaan en het bestuur decharge heeft verleend. Tevens is de definitieve 

begroting 2018 vastgesteld. 
 



In het jaar 2018 was er 1 aftredend bestuurslid, volgens rooster was de 
secretaris aftreden, deze is volledige instemming van de aanwezige herbenoemd. 

1 kascontrole lid was aftreden en een nieuwe is benoemd. 
 

Tijdens de eerste vergaderingen in 2018 is het vernieuwen van het beleidsplan 
afgerond, en in de jaarvergadering van mei 2018 is het beleidsplan 2018-2021 
goedgekeurd en in de loop van het jaar op de site gepubliceerd net als de 

jaarrekening 2017 en de begroting 2018.  
  

 
Het bestuur 
 


