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1. lnleiding
Stichting Wooninitiatief Plu-5 is opgericht op 2 april 2014bij notariële akte opgesteld door Mr.
inschrijving in het handelsregíster vond plaats op 3 april 2014.

P Broekmans. De

ln 2014 is ook de ANBI (Algemeen Nut Beogende lnstelling) status verkregen welke een aantal belastingvoordelen
met zich mee brengt op het gebied van schenken, doen van giften en dergelíjke.
Het dagelijks bestuur wordt in 2019 gevormd door:
.
Henny Daniëls, voorzitter
.
Frank Eggels, secretaris
.
Hans de Vries, penningmeester
.
Monique Hanssen, algemeen bestuurslid
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.
De stichting heeft als doel:
1. De stichting heeft ten doel het bieden van huísvesting 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 beoogÍ niet het maken van winst. Elke bedrÍjfsuitoefening die commercÍeel risico voor de stÍchting zou
kunnen meebrengen, is uitgesloten.
De stichting kent een ALGEMEEN BESTUUR als besluitvormend prgaan en een DAGELUKS 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

201_9.

2. Verslag uitgeoefende activiteiten 2019
Door de stichting zijn in 2019 op hoofdlijnen de volgende activiteiten ondernomen en resultaten bereikt:

r

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

Individuele bewoners geven aan zich thuís 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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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.
Maatregeren zijn genomen om e.e.a. in
goede banen te ieiden' 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. Deze
evaluatie is voorbereid in 201g, diverse gesprekken
gevoerd met betrokkenen door DB, door
externe deskundigen. ln de AB vergadering zijn
alle genomen
stappen voorbereid en geëvalueerd. De bewoner
en zijn ouders hebben besloten op eigen initiatief plu-s
te

verlaten'Perlnovemberisbetrokkenbewonerverhuisdnaareenbeterpassenderewoonplek.

e

rnde
vergadering van november is het geiopen proces geëvalueerd.
ln het kader van bovenstaande ziin er binnen de
oudergroep initiatieven ontplooit om de onderlinge
cohesie
te vergroten.

o

o
o
o
o

o
r
o
o

AB leden hebben deelgenomen aan een 'moreel
beraad'om gezameniijk te spreken over normen
en

waarden in relatie tot het woonínitiatief.
o ln dit kader is er een inventarisatie uitgevoerd om de ervaringen duidelilk
te kr-ijgen en zijn er
vervolgens bilaterale gesprekken gevoerd tussen
verschillende ouderparen om de verwachtingen
naar elkaar te verduidelijken en beter te kunnen
samenwerking ten behoeve van piu-s. ook heeft
er
een mediationtraject plaatsgevonden.
ln november en december is gestart met het zoeken
naar een nieuwe bewoner.
Het door Plu-s en wDZ opgestelde kwaliteitshandboek
is verder aangevuld in 2019.
vanuit Plu-s heeft een delegatie ouders deelgenomen
aan de door wDZ georganiseerde symposium
"kwaliteit in eigen regie". Tevens is deelgeno;nen
aan diverse bijeenkomsten van R'SW.
Plu-S heeft aangegeven geinteresseerd te zijn
om te onderzoeken of het zinvol is om een landelijke
Vereniging voor ouderinitiatieven (LVol) op te richten
en heeft kenbaar gemaakt bij een positieve uitkomst
geïnteresseerd te zijn om aÍs lid mee
te doen. De voorzitter van plu-s zit in de oprichtingsgroep
van deze
vereníging in oprichting.
Het document over zorg-driehoeksoverleg is
vastgesteld en geeft aan wat de taken van het
zorgoverleg zijn
en wat de bedoeling van het driehoeksoverleg
is. Dit document is opgenomen in het kwaliteitshandboek.
De notitie huísmeesters Plu-s 2.0 is vastgesteld
en opgenomen in het kwalíteitshandboek. Hierin
wordt
vastgesteld wat de taken zijn van de huismeesters.
De notitie bereíkbaarheidsdienst is besproken
tijdens een themabíjeenkomst en vastgesteld en
opgenomen in het kwaliteitshandboek.
ln 20L9 is verder gesproken over de doorontwikkeling
van de organisatie (plu-s 2.0). Hiervoor is een
programma opgesteld wat in de kornende jaren
verder vorm moet krijgen. Een aantar activiteiten
daaruit is
al in 2019 opgestart.
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3. Financiën
3.1Balans
Het boekjaar van stichting loopt gelijk met het kalenderjaar.
Balans per 3í december 2019
in Euro's

31-12-2019
VASTE AKTIVA
Nieuwwaarde

Afschrijvingen
Boekwaarde

31-12-2A19
EIGEN VERMOGEN

63775,O2
-21722,57
42452,45

Algemene reserve
Resultaat lopend jaar

176446,78

Oveóoeking naar bestemmingsreserve

-72600,00

Bestemmingsreserves
VLOTTENDE AKTIVA

Vorderingen
Overlopende akiiva

2741,45
72600,00

t?8?8813
53916,81
1344,66

LANGLOPENDE SCHULDEN

0,00

55261,4?
LIQUIDE MIDDELEN

Triodos rekening couÍant

42197,67

KORTLOPENDE SCHULDEN

Triodos huishoudrekening

2855,03

overlopende passiva

Triodos spaarrekening
Kas huishoudrekening

't00000,00

Overige schulden

51,18

7651,40
55978,17
63629,57

1451 03,88

ïOTAALACTÍVA

242417,80

TOTAAL PASSIV},

242417,84

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 resultaatvan het lopend jaarworden bestemmingsreserves gevormd. De
belangrijkste hiervan zijn een leegstandsreserve en een reserve ter hoogte van de afschrijving van vaste activa.
Er zijn geen langlopende schulden.
Onder kortlopende schulden zijn met name ontvangen voorschotten opgenomen voor huishoudelijke uitgaven en
huur- en servicekosten van januari 2019.
Onder overige schulden is met name opgenomen een schuld naar onze zorgverlener voor nog te vergoeden
zo

rgkoste n.
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3.3 winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening 2019
in Euro's
2419
OPBRENGSTEN
huuropbrengsten
PGB ontvangsten
bildrage toekomstige bewoners
periodieke giften
overige bedrijfsrnkomsten
TOTAAL OPBRENGSTEN

73993,45
344533,90
0,00
2000,00
13253,80

KOSTEN
zorgkosten
huur- en servicekosten
bankkosten
investeringen
overige bed rilfskosten
TOTAAL KOSTEN

328694,52
72114,14
388,86
6560,86
28033,67

RENTEOPBRENGSTEN

0,00

433781,15

4357g2,O5

RESULTAAT
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
schenkingen, donaties en subsidies
sponsor acties
TOTAAL BUITENGEWONE BATEN EN

:

-20í0,90

47s2,36

LAST,:N

EXPLOITATIERESULTAAT

4752,36

2741,46

3.4 toelichting op de winst en verliesrekeníng
Er worden periodieke giften (ANBI)gedaan (5 jaar lange 500 Euro per jaar). Nog vier ouderparen hadden deze
periode nog niet bereikt.
De appartementen worden via de stichting gehuurd. Deze betaald op haar beurt de totale huur aan de eigenaar.
PGB ontvangsten betreft vergoedingen i.v.m. geleverde zorg. De zorgkosten zijn de geleverde zorgkosten van onze
zorgverlener WDZ.
lnvesteringen betreffen aanschaf en afschrijving van de vaste activa.
De overige bedrijfsinkomsten betreffen met name de door de bewoners betaalde kosten voor de huishoudelijk
uitgaven. De overige bedrijfsuitgaven betreffen met name de huishoudelijk uitgaven zelf en de kosten van de
nutsvoorzieníngen in de algemene ruimtes.

3.5 verdere financiële toelichting
De stichting is niet belastingplichtig.
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De stichting heeft geen deponeringsplicht bijde KvK, er is wel publicatieplicht in verband met de ANBt-status. Dit
betekent dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website.

Op 24 november 2014 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Woonbedrijf. ln 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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Ondertekening door leden:

Niek Eck

Katinka Eggels

Arjgn Kerkhoven

Peet van Wissen

Hans de Vries
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