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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting de Iris. Het jaarverslag 2019 geeft de activiteiten
weer over het kalenderjaar 2019. Stichting de Iris is opgericht op 28 oktober 2011 en zijn de
statuten gepasseerd bij De Notarissen te Vianen. Op 2 december 2016 heeft er een
statutenwijziging plaatsgevonden, deze akte is eveneens gepasseerd bij De Notarissen te
Vianen. Stichting de Iris is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 53865057.
De stichting heeft ten doel: het verlenen van huisvesting en het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn aan mensen met een verstandelijke beperking en/of verstandelijke
beperking in combinatie met een lichamelijke handicap. De bewoners dienen bij voorkeur
afkomstig te zijn uit Vianen en omstreken.
LekstedeWonen stelt Stichting de Iris in staat om de in de statuten genoemde doelen te
concretiseren in Zorglandgoed Bloemendaal te Vianen. Stichting de Iris ontvangt bij het
realiseren van het woon-initiatief ondersteuning van Woonlink.nu en Amerpoort.
2. Samenstelling Bestuur
Stichting de Iris wordt vormgegeven door een bestuur dat bestaat uit ouders en
onafhankelijke leden.
De samenstelling van het bestuur is in 2019:
Voorzitter
: E.R.A. van Maurik-Dekkers
Penningmeester: D. Huis
Secretaris
: E. Ariaans-Heijstek
Lid
: J.W. Caron
R. van Zoest
M.T.H. Westervoorde-Linthorst
P. Marks-van Geuns (lid tot 1 juli 2019)

06-10487762
06-13296165

2.1
2.2 Toekomstige bewoners

De toekomstige bewonersgroep van Stichting de Iris zal bestaan uit 16 jongvolwassenen. In
2019 zijn 15 personen formeel ingeschreven als toekomstige bewoner van Stichting de Iris.
Een gedragsdeskundige heeft de ingeschreven kandidaten gescreend en advies uitgebracht
over het geschikt zijn voor het wooninitiatief.
Daarnaast is er een lijst van geïnteresseerden. Eind december 2019 bestaat deze lijst uit 5
personen.
3. Vergaderingen/Overleg Derden
In 2019 is het bestuur 8 maal bijeengekomen, van elke vergadering is verslaglegging gedaan.
Alle formele besluiten, inclusief het vaststellen van de jaarrekening zijn in gezamenlijkheid
genomen.

3

Op 21 mei 2019 is bij de Raad van State een zitting geweest inzake bezwaar tegen
Zorglandgoed Bloemendaal. De uitspraak van de Raad van State volgde op 24 juli 2019. Alle
bezwaren werden ongegrond verklaard. Stichting de Iris kan dus met goede moed verder in
het proces.
Regelmatig is er overleg geweest met LekstedeWonen over de voortgang van het project.
Afgevaardigden van het bestuur waren aanwezig bij de projectvergaderingen tezamen met
de projectmanager van LekstedeWonen en architect en aannemer Roosdom Tijhuis.
Gedurende 2019 heeft het bestuur van Stichting de Iris diverse gesprekken gevoerd met
Amerpoort. Bij een aantal van deze gesprekken is een vertegenwoordiger van Woonlink.nu
aanwezig geweest.
4. Activiteiten
•

Infoavonden
Op 11 april en 16 oktober zijn er info-avonden georganiseerd voor ouders/verzorgers
van evt. toekomstige bewoners.

•

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling is bij elkaar gekomen op 14 oktober 2019.

•

Collecte Oranje Fonds en HandicapNL
In 2019 zijn de collectes van het Oranje fonds en HandicapNL gecoördineerd door
Stichting de Iris. 50% van de opbrengst van deze collectes kwam ten goede aan
Stichting de Iris.
Leerlingen van het Oosterlicht College te Vianen hielpen mee met collecteren.

•

Acties t.a.v. fondsenwerving
Toiletbeheer Nationale Sleepbootdagen
Verkoop rondom kerst kraam Lijnbaan Vianen
Kerstkransen verkoop m.m.v. Kiwanis IJsselstein
Lege flessen bijdrage Jumbo
Vriendenloterij
Club van 50 en 500
Opbrengst verkoop DE punten
Vogelhuisjes workshop

•

Bezoeken ouders mogelijk toekomstige bewoners
Ook in 2019 heeft het bestuur van Stichting de Iris de ouders thuis bezocht en
daarmee contact onderhouden ten einde goede keuzes te kunnen maken voor het
opzetten en in stand houden van ons woon-initiatief.

•

Bezoeken wooninitiatieven
De Vijfsprong in Nieuwegein, Olivier in Moergestel en Woonmere in Almere.
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•

Bezoeken bijeenkomsten gemeente, zorgaanbieders en belangenverenigingen
-

Symposium Beter Thuis in de gemeente Vijfheerenlanden

Gesprek met wethouder Verweij, gemeente Vijfheerenlanden
Presentatie gehouden op Oosterlicht College Vianen
Presentatie gehouden op woonmarkt Sien
Woonvisie Vijfheerenlanden

5. Stichting de Iris in het nieuws
Algemeen Dagblad 25 juli 2019: uitspraak van Raad van State. Het beroep dat is gedaan
tegen de Stichting is niet ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat Lekstede Wonen
verder kan gaan met de bouwplannen en het Zorglandgoed Bloemendaal (waar Stichting
de Iris zal gaan komen) gerealiseerd gaat worden.
Ook worden er regelmatig berichten geplaatst op Facebook pagina van stichting de Iris
en de website (www.stichtingdeiris.nl) wordt up-to-date gehouden.
6. Financieel jaarverslag
Stichting de Iris heeft een ANBI status. Daarom is er ook dit jaar een jaarverslag op de
website gepubliceerd.
In 2019 zijn we gestart met fondsenwerving. Het geld dat we hiermee ophalen is
bestemd voor de algemene woonkamers, keukens, domotica en tuininrichting van het
huis.
De ouders van de toekomstige bewoners sparen per maand een bedrag zodat we in de
toekomst dit geld kunnen gebruiken als buffer bij leegstand, vervanging materialen, etc.
7. Vooruitblik 2020/2021
In 2020 zal, naar verwacht, de eerste paal geslagen worden. Start bouw 2020/oplevering
2021.
Diverse activiteiten zullen worden georganiseerd om geld te genereren voor de
gezamenlijke kosten zoals aanschaf keukens, inrichting gezamenlijke woonkamers, tuin,
etc.
De club van 50, 100 en club van 500 zal worden gepromoot. De Club van 50, 100 en Club
van 500 heeft ten doel particulieren en bedrijven te motiveren jaarlijks een vaste
bijdrage aan Stichting de Iris te doneren om het wooninitiatief te ondersteunen.
De bewoners zullen elkaar beter leren kennen en ook de ouders ontmoeten elkaar
meermaals per jaar.
De ouders zijn in werkgroepen actief om zo samen het wonen op de Iris gestalte te
geven.
De samenwerkingsovereenkomst met LekstedeWonen en Amerpoort zal getekend
worden.
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