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Na de notariële bezegeling is het bestuur gestart met het vormen van de struktuur en het werven 

van nieuwe bestuursleden. 

In de loop van November werd duidelijk dat Eeltjes Hiem de maaltijdservice zou gaan stoppen. Dit 

betekende een einde aan het middaguitje en de gezelligheid van het samen eten. 

Na ampel overleg heeft het bestuur besloten deze activiteit over te nemen. 

Per 31-12-2017 zijn de eerste maaltijden uitgeserveerd door vrijwilligers die geworven zijn. 

Het struktureren en samenvoegen van de bestaande groepen bleek niet zo eenvoudig maar door 

overleg met de diverse partijen is gekomen tot een nieuwe struktuur en nieuwe bestuursleden. 

Naast de Heren Witlox en Tromp en Mevr Bussink die de stichting zijn gestart, zijn toegevoegd Mevr 

Lenie Spaans (Creaclub) en Mevr Kroes (Activiteitencommissie) 

In de nieuwe overkoepelende struktuur blijven de creaclub en de activiteitencommissie hun eigen 

identiteit houden. Het doel is om per 1-1-2018 de financiën ook te centraliseren maar dat er voor de 

activiteitencommissie een eigen budget blijft wat gekoppeld is aan de maandelijkse bijdrage door de 

leden. 

De bewonerscommissie blijft apart functioneren. Juridisch is het niet mogelijk om dit te combineren 

met de stichting.  Wel is inbreng en overleg tussen de bewonerscommissie en stichting belangrijk. 

Het beheer en gebruik van de ruimten wordt geregeld door de stichting. Palet kan gebruik maken van 

de ruimten en de huismeerster kan ook boekingen doen. 

In de loop van 2017 is door gewijzigd beleid bij Palet de koffievoorziening overgenomen door de 

stichting. Habion heeft een bijdrage gedaan voor de koffieautomaat. 

Langzaamaan is het gebruik en schoonhouden van de keuken overgeheveld naar de stichting. (Niet 

de vloeren) 

Door de stichting zijn een groot aantal vrijwilligers geworven zowel voor de maaltijdvoorziening maar 

ook voor ondersteuning bij activiteiten, organisatorische zaken, administratie en PR. 

Voor 2018 staat de samenvoeging van de “Palet” vrijwilligers op de planning zodat één groep 

ontstaat die geregistreerd zijn zodat verzekering geregeld is en meer uitwisseling mogelijk is. 

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals een nieuwsjaarsbijeenkomst, het festival Swettehiem, 

optredens en er is gestart met een spellenmiddag.   

Om wat grotere activiteiten te organiseren is gestart met een inzameltraject wat uiteindelijk is 

uitgegroeid tot een ware kringloopwinkel in een deel van het gebouw. Met dank aan de 

gebouweigenaar die aan de stichting de “winkel”ruimte beschikbaar stelt. 

Deze succesformule biedt aan een groepje bewoners invulling van hun tijd als vrijwilliger, bewoners 

kunnen sneupen in een winkel, sociaal contact ter plaatse en verbinding met wijkbewoners. 

Daarnaast kunnen bewoners  hun afgedankte spullen kwijt voor een goed doel. 

Samen met het ouderenfonds werd geld ingezameld om een optreden van Willeke Alberti te 

organiseren. 

Er zijn wat kleine aanpassingen gedaan in de zaal wat wordt doorgezet naar 2018. 



Ook weten steeds meer bewoners de weg te vinden naar het kantoor van de  stichting voor vragen of 

het melden van problemen. Hierin vinden we een goede samenwerking met de huismeester die 

problemen oppakt en met Palet thuiszorg. Deels worden kleine problemen zoals tv en telefoon 

opgepakt door de bestuursleden. 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd 1e jaar van de stichting. 

Voor de komende jaren liggen er nog verchillende uitdagingen om het doel te bereiken. 
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