JAARVERSLAG 2018 Stichting Exploitatie Utrecht 3 – De Roos
Het project omvat 15 bewoners. Er waren in 2018 geen uitstromers of nieuwe
bewoners.
Het bestuur bestond in 2018 uit Cees Boutens - voorzitter, Henk Heuvelmans –
secretaris, Frans Heukelom - penningmeester, en leden Ada van Baarsen van ’t Zand,
Bart van Leeuwen, Rob Meerding en Mirjam Tielen. Het bestuur vergaderde 3 keer in
2018.
Met zorgverlener Kwintes was regelmatig overleg over het contract, uurtarieven, de
opbouw van het team en de aard van zorgverlening. Er is inmiddels een geheel nieuw
team van begeleiders werkzaam en daarom werd op aansturing van het bestuur een
nieuw Plan van Aanpak voor het komende jaar opgesteld.
Er werd twee maal met de oudergroep vergaderd.
Het bestuur had overleg met verhuurder wooncorporatie Mitros aangaande het
achterstallige zaken en onderwerpen als uit/instroom van huurders.
Binnen de koepel De Grasboom was overleg aangaande stroomlijning van informatie
over de diverse projecten in een nieuw internetportal (waar alle Grasboom-projecten
eenduidig gepresenteerd worden: https://degrasboom.nl/) en over o.a. de wachtlijst en
uitstroomproblematiek. Met Grasboom-projecten is ook regelmatig informatie
uitgewisseld over de aard en kwaliteit van de geleverde begeleiding door de diverse
zorgaanbieders. Cees Boutens was voorzitter van het bestuur van De Grasboom.
Door de zorgcommissie werd regelmatig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van
het team aangaande de voortgang van de begeleiding door Kwintes. Ook was de
zorgcommissie betrokken bij sollicitatiegesprekken voor nieuwe begeleiders.
De communicatie-commissie was betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe portal
van De Grasboom en het aandeel van De Roos aldaar: https://grasboomderoos.nl/ en
organiseerde een zomerborrel. De tuin-commissie werkte aan de groenvoorziening op
de binnenplaats. De woon-commissie voorzag de gezamenlijke ruimte o.a. van nieuwe
gordijnen.
Het bestuur stelde de bijgaande jaarrekening vast. Er zijn, mede door inbreng van
Mitros, de ouders en de fondsen bij de start van het project in 2016, nu naast de opbouw
van een algemene reserve, voldoende bestemmingsreserves opgebouwd om de
toekomst van de stichting met een positief gevoel in te kunnen gaan.
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