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Verslag van het bestuur 2014 

Eind 2014 wonen er 10 bewoners  in Ons Huis. Wij zien dat de gewenning dat dit hun eigen huis is zich 
verder doorzet en het thuisgevoel steeds meer post vat. Begeleiding en bewoners hebben elkaar steeds 
beter leren kennen. Ook de driehoek bewoner, begeleiding en ouder gaat steeds beter functioneren.  
We zijn heel blij dat we op 1 september 2014 onze 10e bewoner welkom konden heten, door alle 
bewoners, ouders en begeleiding. 
 

In 2014 is met betrekking tot de zorg, door Prisma vooral gewerkt aan de ontwikkeling van het 

Electronisch Patiënten Dossier (ECD). Voor iedere bewoner is een persoonlijk zorgplan opgesteld in 

overleg tussen bewoner, ouder en begeleider, waarin de zorgvraag van het individu wordt vastgelegd in 

het ECD. Daarnaast is ook een gemeenschappelijk zorgplan van belang waarin feitelijk de zorgvraag van 

de gezamenlijke bewoners als groep wordt vastgelegd. Dit gemeenschappelijk zorgplan is in het 

Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitwerking ervan vindt plaats in een jaarlijks op te stellen 

jaarprogramma. In 2014 is met name het thema ‘eigen regie’ ter hand genomen.  

Voor wat betreft de financiën stond 2014 in het teken van de overgang van AWBZ naar WMO en WLZ  . 

Was in 2011 het perspectief dat de rijksoverheid 35% op het Persoonsgebonden Budget (PGB) zou gaan 

bezuinigen, na de behandeling in de betreffende Kamercommissie werd snel duidelijk dat voor het PGB 

met een verblijfsindicatie die voor onze bewoners geldt, geen korting zal worden toegepast.  Bewoners 

van Ons Huis vallen in 2014 allen onder de WLZ. 2014 heeft ook in het teken gestaan van de start van 

het trekkingsrecht via de SVB. Het bestuur is dankbaar voor de schenkingen die door de ouders van 

bewoners en andere verwanten, die jaarlijks aan Ons huis worden gedaan.  

Er is jaarlijks overleg met leden van het management van Prisma. In dat overleg zijn 3 jarige afspraken 

gemaakt in het kader van de overgangsfase Zorginfrastructuur in een Addendum. Verder zijn afspraken 

gemaakt rondom de tarifering voor Ons Huis.  

In 2014 is een vervolg gemaakt met inventariseren van mogelijkheden van dagbesteding in de wijk 

Stratum in Eindhoven. In samenwerking met Prisma. Er zijn diverse maatschappelijke contacten gelegd 

in de wijk. Overleg vond plaats door een commissie bestaande uit ouders van de St. Ons Huis en enkele 

begeleiders van Prisma. 

Daarnaast heeft het DB regelmatig overleg met de teamleider van Ons Huis. Praktische zaken ter 

uitvoering van het beleid worden periodiek besproken in de operationele werkgroep bestaande uit 

bestuursleden van Ons Huis en de teamleider van Prisma.  

De vergaderfrequentie van het Algemeen Bestuur is 1 maal per 2 maanden. 

De voorzitter van de stichting heeft periodiek overleg gehad met de voorzitter van het College van 

Toezicht. Er zijn in 2014 geen klachten of geschillen bij het college ingediend. 

De eerste ontwikkelingen zijn in gang gezet met het College omtrent het besturen van Ons Huis voor de 

toekomst, door mogelijk de volgende generatie. 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

De stichting is opgericht op 17 februari 2004 en is ingeschreven onder nummer 17163157. 

De stichting is bij brief dd 14 juli 2004 door de inspecteur te ‘s-Hertogenbosch aangemerkt als  

instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dossiernummer is 23306. 

DOEL VAN DE STICHTING “ONS HUIS” 

In artikel 2 van de statuten van Stichting “Ons Huis” is het doel van de stichting als volgt omschreven: 

1. De stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een 

verstandelijke beperking, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners 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. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld op basis historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd 

anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, zo nodig onder een aftrek van een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 

TOELICHTING OP DE BALANS 

Eigen vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

- Subsidies en bijdragen 

- Giften, erfstellingen en legaten 

- Andere baten. 

Personeel 

De stichting heeft geen personeel in dienst. 

Eersel, 1 april 2015 

 

Het dagelijks bestuur. 
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Staat van baten en lasten 

                  2014                                 2013 

Baten 

Schenkingen           6.925           14.935 

Bijdragen zorgverleningen     480.152         480.759 

Bijdrage voeding        20.340           19.440 

Bijdrage voeding leiding                        1.697             1.678 

Bijdragen huur          80.113           78.157 

Diverse bijdragen en sponsoring exploitatie           540             1.539   

Rente           10.158            7.300    

            599.925             603.808 

Uitgaven 

Zorgverlening        463.183          480.557 

Huur accomodatie         78.603            76.136 

Voeding          24.843            22.777 

Gas, water en electra           8.863              7.452 

Inrichtings- en beveiligingskosten         4.244                           2.906   

Reparatie en onderhoud        13.035              7.712 

Bestuurskosten            2.366              2.332 

Verzekeringen                672    577 

Overige kosten            3.796              3.054 

Bankkosten               320                 280  

              599.925             603.783 

Naar overige reserves                              0                      25 

             =======             ======  

 

d.d. 1 april 2015 

 

 

 

 


