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JAARVERSLAG 2010 VAN VERENIGING WOONGROEP OLIVIER VAN NOORT 
 
Het is een goede gewoonte om terug te blikken op het jaar dat achter ons ligt.  
Welke plannen zijn wel en welke plannen zijn niet gerealiseerd. Alle appartementen zijn bewoond. Dat 
is een mooi resultaat. We hebben een “vliegende” keukenbrigade, er is een schoonmaak- en 
stofzuigteam, die houden de GR clean. De buitenzonwering is aangebracht. Onze website is 
vernieuwd, met dank aan Jielis. Op initiatief van Coen kunnen we in 2011 de vlag hijsen.  
Er zijn globetrotters in ons midden!  Dit zijn enkele feiten. Meer informatie volgt onderstaand. 
 
1. Oog voor onze doelstellingen 
 
Hoe zijn we omgegaan met onze doelstellingen  
 
“Het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de woonvereniging. 
 
Het ontwikkelen van een sfeer en het bieden van omstandigheden waarbinnen het voor alle bewoners 
mogelijk is op basis van vrijwilligheid deel te nemen aan activiteiten die door henzelf of andere bewo-
ner van de woonvereniging worden georganiseerd. 
 
Het werken aan een gevoel van onderlinge saamhorigheid en het dragen van medeverantwoordelijk-
heid voor elkaar. Daarmee het realiseren van een positief woonklimaat waar het voor alle bewoners, 
ongeacht hun leeftijd, politieke- of godsdienstige overtuiging, geaardheid of ras, mogelijk is plezierig 
te wonen.” 
 
die vermeld staan in artikel 2. van het HHR?   
 
Wij zijn van mening dat wij in de geest van bovenstaande doelstellingen hebben gehandeld. Het 
gevoel van saamhorigheid en medeverantwoordelijk voor elkaar is groot, waardoor er een plezierig 
woonklimaat is ontstaan. Er is ruimte voor ieders mening, er is oog voor elkaar, waar nodig wordt hulp 
geboden. Ieder brengt naar eigen vermogen zijn/haar kwaliteiten in.  
 
In voor- en tegenspoed steunen we elkaar. Een treffend voorbeeld was de steun voor elkaar bij het 
plotselinge overlijden van een van onze bewoners, Anneke Oud. De bedankkaartjes die bewoners 
schrijven na ziekte, operatie, revalidatie, maar ook bij leuke dingen, geven de positieve sfeer 
eveneens goed weer. 
 
Het is niet altijd koek en ei. Er is veel te doen geweest over de herindeling van het dakterras. Door de 
dialoog aan te gaan met de betrokkenen zijn de bezwaren van tafel.  
 
2. Bestuurswisselingen 
Nanda van den Bovenkamp heeft wegens verhuizing per 01-09-2010 haar penningmeesterfunctie 
neergelegd. Peter ten Tije heeft de functie van penningmeester per genoemde datum van haar over-
genomen. Het secretariaat is vanaf dat moment in handen van Marja Broer. Wim Wagelaar is per  
01-09-2010 toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat uit: 
Marijke Smit, voorzitter 
Marja Broer, secretaris 
Peter ten Tije, penningmeester 
Jur Broer, lid 
Wim Wagelaar, lid 
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3. Financiën 
Kascommissie: De kas is gecontroleerd. Aan contributie is betaald € 2.560,--. Op de kapitaalrekening 
staat € 4.884,--. De begroting 2011 is op de ledenvergadering van 30-11-2010 goedgekeurd. 
 
4. Huishoudelijk Reglement (HHR)  
De laatst gewijzigde versie van 16-11-2010 met de bijlagen D en E, zijn besproken tijdens de 
ledenvergadering van 30-11-2010. Er zal nog iets gewijzigd worden. Aan bijlage A werving, selectie 
en woningtoewijzing wordt nog gewerkt. 

 
5. Technische commissie (TC) 
De TC bestaat uit: Jielis, Joop, Jur, Peter en Ton H. Dit zijn tevens de klusjesmannen die zich bereid 
hebben verklaard hun (technische) kennis en kunde ten dienste te stellen van de woongroep. Zij heb-
ben zich intussen zeer verdienstelijk weten te maken!  
 
De TC heeft 3 keer vergaderd met Mozaïek Wonen en Vireco Beheer, over uiteenlopende zaken van 
contractonderhandelingen, automatische deuren, ophogen parkeerterrein, naambord woongroep 
Olivier van Noort, tot perikelen over toiletpotten. De meeste punten betroffen echter onderhouds-
kwesties.  
Er is voor de bewoners een onderhoudscontract afgesloten met Breman voor de WTW-installaties. 
De eigenaren hebben een onderhoudscontract bij Bol.  
Begin juni is de buitenzonwering geplaatst. Dat heeft even geduurd, maar het resultaat is er naar.  
De overleggen met Mozaïek Wonen en Vireco zijn zinvol gebleken. Daar alle onderhoudsperikelen 
zijn opgelost, is besloten dat er geen nieuwe datum hoeft te worden afgesproken. Zonodig wordt er 
een datum vastgesteld.   
 
De heer P. Kompeer van de Goudse brandweer heeft uitleg gegeven over brandpreventie. 
 
6. Gemeenschappelijke Ruimte (GR) 
De GR wordt regelmatig gebruikt.  
De zondagochtendkoffie van 11.00 tot 12.00 uur wordt georganiseerd door Ger. 1 x per 14 dagen 
wordt er op dinsdagochtend koffie gedronken van 10.00 uur tot 12.00 uur. Er is een rooster voor 
degenen die dan koffie zetten. Op vrijdagavond wordt er enthousiast gedart.  
Een aantal dames verzorgt spontaan heerlijke maaltijden, waar veel belangstelling voor is. 
Onder leiding van Rina wordt er bij speciale gelegenheden gebloemschikt. 
Het schoonmaken gebeurt volgens een vast rooster op de laatste maandag van de maand. Er zijn 2 
teams, bestaande uit, Lidia, Marja, Rina en Jopie, Marijke, Sjaan. 
Ton S heeft een jaar lang elke week gestofzuigd. Dat hij dat genoeg vond is te begrijpen. Het stokje is 
overgedragen aan Ger, Gerrit, Jielis, Jopie, Marja. Bij toerbeurt stofzuigen zij 1 x per 14 dagen. 
 
De algehele coördinatie is in handen van Trix.  
 
7. Dakterras 
Het dakterras heeft een gezellige uitstraling door de plantenbakken en de diversiteit aan beplanting, 
waardoor het een ontmoetingsplaats is voor de bewoners. Er zijn 3 parasols aangeschaft. Je kunt 
lekker in het zonnetje zitten of in de schaduw van de parasols en genieten van een hapje en drankje 
of een boek.  
De coördinatie ligt bij Rina. Als zij menskracht nodig heeft, weet zij die te mobiliseren.  
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8. Woningtoewijzing 
Er was onduidelijkheid over de door Mozaïek Wonen gevolgde procedure over de woningtoewijzing. 
Zij hebben in strijd gehandeld met de afspraken over de leeftijdcriteria door een appartement toe te 
wijzen aan een kandidaat onder 55+, zonder overleg met het bestuur. Mozaïek Wonen heeft 
toegegeven dat zij niet juist heeft gehandeld. De wederzijdse standpunten zijn uitgewisseld middels 
briefwisseling met Mozaïek Wonen.  
 
Alle appartementen zijn bewoond. Er zijn 40 bewoners, waarvan 22 vrouwen en 18 mannen. De 
leeftijd varieert van 50 tot 84 jaar. Onze gemiddelde leeftijd is 68 jaar.   
 
Er komt er een appartement vrij, waarschijnlijk nog in het 1e kwartaal van 2011. 
 
De commissie woningtoewijzing bestaat uit Jon, Ton H. en Wim.  
 
9. Diverse activiteiten 
Er zijn diverse uitstapjes georganiseerd. Onder andere naar de Maasvlakte 2, Glasmuseum met 
glasblazerij in Leerdam, concerten in Huize Linschoten en De Doelen. We hebben gewandeld in de 
omgeving van Maarn, een vleermuizenavondwandeling gemaakt op Landgoed Linschoten, gevaren 
op de Hollandse IJssel vanuit Oudewater, via Montfoort, Linschoten.  
Daarnaast zijn er de wekelijkse wandel/fietstochten op de dinsdagmiddagen. Suggesties voor nieuwe 
uitstapjes blijven welkom. 
 
Allemaal activiteiten in ons eigen kikkerlandje. Een aantal bewoners trekt over de landsgrenzen, zelfs 
naar andere werelddelen. Bij thuiskomst kunnen de thuisblijvers genieten van hun verhalen en de 
foto’s. Dubbel genieten dus!  
 
Wij hopen op de ingeslagen weg voort te gaan!! 
 
 
Gouda, 2 februari 2011 
 
Het bestuur 


