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1. Inleiding 
 
Stichting Wooninitiatief Plu-S is opgericht op 2 april 2014 bij notariële akte opgesteld door Mr. P Broekmans. De 
inschrijving in het handelsregister vond plaats op 3 april 2014. 
 
In 2014 is ook de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen welke een aantal belastingvoordelen 
met zich mee brengt op het gebied van schenken, doen van giften en dergelijke. 
 
Het dagelijks bestuur wordt in 2018 gevormd door: 
• Ger Post, voorzitter 
• Niek Eck, secretaris 
• Jean-Marie Gielen, penningmeester 
• Arjen Kerkhoven, algemeen bestuurslid 
• Vacature 
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. 
 
De stichting heeft als doel: 
1. De stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting en zorg op maat en begeleiding aan mensen met een 
verstandelijke beperking - al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking - alsmede het bevorderen van 
het welzijn van de bewoners, individueel en als groep, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime 
zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting zou 
kunnen meebrengen, is uitgesloten. 
 
De stichting kent een ALGEMEEN BESTUUR als besluitvormend orgaan en een DAGELIJKS BESTUUR verantwoordelijk 
voor de vertegenwoordiging van de stichting naar derden, de organisatie en financiën van de stichting en de 
voorbereiding en uitvoering van besluiten van het AB. 
 
Sinds eind 2016 is de woon-zorg faciliteit van Plu-S operationeel. Met dit verslag wordt inzage verschaft aan de 
activiteiten en (financiële) resultaten over het jaar 2018. 
 
 

2. Verslag uitgeoefende activiteiten 2018 
 
Door de stichting zijn in 2018 op hoofdlijnen de volgende activiteiten ondernomen en resultaten bereikt: 

• De dienstverlenging (wonen, zorg, begeleiding) aan de bewoners verloopt naar grote tevredenheid. 

Individuele bewoners geven aan zich thuis te voelen op Plu-S. Over het algemeen laten jongeren 

persoonlijke groei zien en worden goede resultaten bereikt zoals vastgelegd in begeleidingsplannen. Ook kan 

geconcludeerd worden dat de bewoners als groep elkaar goed weten te vinden en elkaar ondersteunen en 

aanvullen. 

• Ouders zijn over het algemeen erg te spreken over de zorg en begeleiding door WDZ. Aanvullend op de 

blijvende betrokkenheid als ouders (tevens uitgangspunt van een ouderinitiatief) wordt ook geconstateerd 

dat zij in belangrijke mate ‘ontzorgd’ worden door het zorgteam, met name op het gebied van dagelijkse 

activiteiten en begeleiding. 
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• Door het WDZ team is een evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn positief en gedeeld met de 

ouders. 

• Er is besloten tot extra inzet voor hulp in de huishouding zowel in de gemeenschappelijke ruimte als ook 

voor sommige individuele bewoners. 

• Beleid en afspraken zijn gemaakt t.a.v. additionele begeleiding van bewoners die extra zorg nodig hebben 

die door WDZ-personeel geleverd wordt buiten de bestaande dienstverleningsovereenkomst. 

• Als gevolg van een aantal incidenten en de bijzondere problematiek van één van de bewoners is – in 

samenspraak met WDZ – extern en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van deze 

problematiek en hoe hiermee binnen Plu-S omgegaan kan worden. Maatregelen zijn genomen om e.e.a. in 

goede banen te leiden.  Als gevolg van het externe onderzoek is een casusteam opgesteld (met deelname 

van WDZ, betrokken ouders en externe deskundigen) om de begeleiding en effectiviteit van de genomen 

maatregelen te monitoren en te evalueren. 

• Door Plu-S en WDZ is een kwaliteitshandboek opgesteld. Afgesproken is om dit als ‘levend document’ te 

accorderen en – wanneer nodig - uit te breiden/aan te vullen met aanvullende afspraken en regelingen. 

• Door het AB is een exit procedure vastgesteld die richting moet geven aan het proces bij vrijwillig of 

gedwongen vertrek van een bewoner bij Plu-S. Deze procedure is toegevoegd aan het kwaliteitshandboek. 

• Door het AB is beleid ontwikkeld en vastgesteld met betrekking tot de inzet van vrijwilligers. 

• Door Plu-S is beleid ontwikkeld op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.. Dit beleid 

conformeert zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid heeft geresulteerd in een privacyverklaring (waarin Plu-S beschrijft 

hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens) en een verwerkingsovereenkomst. 

• AB leden hebben deelgenomen aan een ‘moreel beraad’ om gezamenlijk te spreken over normen en 

waarden in relatie tot het wooninitiatief. 

• In 2018 is de eethoek (tafel, bank en stoelen) vervangen door nieuw en ruimer meubilair. De oude eethoek 

bleek te krap bemeten en onpraktisch. Daarnaast zijn wat andere (kapotte) onderdelen van de huisraad 

vervangen of aangevuld (extra rookmelder). 

• Met Woonbedrijf is gesproken over door Plu-S gewenste aanpassingen (dakdoorvoer in wasruimte, 

zonwering, inbraakbeveiliging, reparatie deur van de berging). Aanpassingen zijn doorgevoerd om zowel de 

berging als de Plu-S vloer beter te beschermen tegen inbraak. De gewenste dakdoorvoer en zonwering zijn 

door Woonbedrijf niet akkoord bevonden. 

• In 2018 is verder gesproken over de doorontwikkeling van de organisatie (Plu-S 2.0). Hiervoor is een 

programma opgesteld wat in de komende jaren verder vorm moet krijgen. Een aantal activiteiten daaruit is 

al in 2018 opgestart. 

• In 2018 zijn (aangescherpte) afspraken gemaakt over huismeesterschap en hoe actie ondernomen wordt in 

het geval van huishoudelijke issues (zoals in het geval van de inbraak in de berging medio 2018). 

• In 2018 zijn aanpassingen doorgevoerd in de externe communicatie en organisatie van pr. De website van 

Plu-S heeft een update gekregen. De facebook pagina is verwijderd. 

• Eind 2018 is een nieuw DB en voorzitter + secretaris AB gekozen. De nieuwe bestuurders zullen per 1 januari 

2019 aantreden. 
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• Vanuit Plu-S heeft een delegatie ouders deelgenomen aan de door WDZ georganiseerde bijeenkomst over 

nalatenschap bij levenslang zorgafhankelijke kinderen. Tevens is deelgenomen aan de WDZ ‘Besturendag’ en 

diverse bijeenkomsten van RPSW 

 

3. Financiën 
 

3.1 Balans 
 
Het boekjaar van stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. 
 

 
 
 

3.2 toelichting op de Balans 
 
Onder de materiele vaste activa zijn de investeringen t.b.v. de algemene ruimtes opgenomen.   
Onder vorderingen is met name opgenomen nog te ontvangen PGB gelden voor zorg. 
Onder overlopende activa zijn met name vooruitbetaalde verzekeringspremies opgenomen. 
 
Vanuit de algemene reserve en het resultaat van het lopend jaar worden bestemmingsreserves gevormd. De 
belangrijkste hiervan is een leegstandsreserve. 
Er zijn geen langlopende schulden. 
Onder kortlopende schulden zijn met name ontvangen voorschotten opgenomen voor huishoudelijke uitgaven en 
huur- en servicekosten van januari 2018. 
Onder overige schulden is met name opgenomen een schuld naar onze zorgverlener en schulden ivm overige 
bedrijfskosten. 
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3.3 winst- en verliesrekening 
 

 
 
 

3.4 toelichting op de winst en verliesrekening 
 
Er worden periodieke giften (ANBI) gedaan (5 jaar lange 500 Euro per jaar). Via de stichting wordt het pand gehuurd. 
PGB ontvangsten betreft vergoedingen i.v.m. geleverde zorg. 
Overige bedrijfskosten betreft met name geleverde zorgkosten van onze zorgverlener WDZ naast overige 
stichtingskosten. 
Onder schenkingen, donaties en subsidies zijn opgenomen bedragen van fondsen. 
De sponsoractie betreft een NSGK collecte. 
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3.5 verdere financiële toelichting 
 
De stichting is niet belastingplichtig. 
 
De stichting heeft geen deponeringsplicht bij de KvK, er is wel publicatieplicht in verband met de ANBI-status. Dit 
betekent dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website. 
 
Op 24 november 2014 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Woonbedrijf. In deze 
samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de verdeling van leegstandsrisico en de 
toekomstige huurprijs. Mocht de samenwerkingsovereenkomst niet gestand houden, dan kan dit tot een financiële 
verplichting voor de stichting leiden. 
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