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Bestuur 
In 2017 hebben 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  
Jessie Rutten is vanaf september het bestuur komen ondersteunen. Zij is juriste. 
Het is de bedoeling dat zodra de stichting Doegewoon opgezet zal worden zij daarin bestuurslid 
wordt.  
 
 

ANBI-status 

De voorbereidingen voor het verkrijgen van deze status zijn getroffen. Er is een speciale pagina 
met informatie hiervoor op de site toegevoegd. De aanvraag is ingediend bij de belastingdienst. 
Deze heeft aangegeven dat alle informatie in orde is maar een kleine wijziging in de statuten moet 
worden aangebracht.  
 
 

Gesprekspartners 
Er is structureel contact geweest tussen het Bestuur en de Gemeente, Zorggroep Elde en de 
Woningbouwvereniging St. Joseph.  
Er heeft overleg plaatsgevonden met Ouderen in Regie. Zij zouden een mogelijke partner kunnen 
zijn bij het realiseren van 2 appartementengebouwen op het terrein van Liduina.  
 
 

Deelnemers initiatief 
Er is een eerste uitwerking gepresenteerd van de “Procesgang aanmeldingen”.  
Deze dient nog verder behandeld en vastgesteld te worden door het bestuur.  
Ouders van Timo Jansen, die bij het opzetten van het initiatie actief waren maar later zich hebben 
teruggetrokken hebben laten weten weer aan te willen sluiten. Door het bestuur wordt Timo 
unaniem geaccepteerd als “oude bekende”.  
 
Om de mensen die als “geïnteresseerd” geregistreerd staan bij te praten en om elkaar beter te 
leren kennen is een groepsactiviteit georganiseerd voor de toekomstige bewoners en 
geïnteresseerden en hun ouders op 22 april. Deze vond plaats bij dagbestedingsorganisatie 
Novalis. Het was een geslaagde bijeekomst. 
 
 

Projecten 
Een aantal opties voor het opzetten van een wooninitiatief zijn aan de orde geweest: 

- Schooltje Stapelen (via St. Joseph); dit bleek later niet apart te koop aangeboden te 
worden, maar werd als onderdeel van heel Stapelen verkocht. 

- Hendrik Verheeslaan; het bleek te duur om dit pand geschikt te maken.  
- Liduinahof: Een principe-aanvraag is gedaan bij de gemeente voor de bouw van een 

appartementengebouw (9 appartementen). De gemeente heeft laten weten 2 gebouwen 
gerealiseerd te willen zien, beide voor speciale doelgroepen. Voor één van de gebouwen 
zou Ouderen in Regie in aanmerking komen.  
Met deze organisatie heeft overleg plaatsgevonden.  



ZGE en St Joseph hadden een bedrag toegezegd voor de eerste fase, waarvoor de architect 
aan de slag zou kunnen gaan. Dit is stopgezet omdat de Pastoriewoning in beeld kwam.  

- In september komt de Pastoriewoning in de Baroniestraat opnieuw in beeld, dit keer via St. 
Joseph, die het pand wil kopen van The Placemakers en het voor verhuur aan stichting 
Woongewoon aanbiedt.  
In dit pand kunnen 7 appartementen naast een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd 
worden. Met dit traject worden verdere stappen gezet. 

 
 

Begeleiding / zorg 
Het bestuur heeft onderzocht of het mogelijk is de begeleiding/zorg voor 7 bewoners te 
organiseren. Er is gekeken naar leveranciers als Woondroomzorg en Home Instead.  
Besloten is dat het financieel haalbaar is (ofwel via een dergelijke leverancier ofwel via zelf 
organiseren middels in dat geval op te zetten stichting Doegewoon.)  
 
 

WKKGZ 
Enkele bestuursleden hebben zich verdiept in de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen 
Zorg) en ons initiatief is lid geworden van Kwaliteit@, een initiatief van enkele kleinschalige 
wooninitiatieven die bekijken op welke wijze aan deze wet kan worden voldaan die past bij dit 
soort woonvormen.  
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