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Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda 

 
JAARVERSLAG 2011 VAN DE VERENIGING WOONGROEP OLIVIER VAN NOORT 
 
 
Inleiding 
 
We vinden het een goed gebruik om elk jaarverslag de doelstellingen uit het HHR aan te halen Deze zijn: 
 

“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 bewoner van de woon-
vereniging worden georganiseerd. 
 
Het werken aan een gevoel van onderlinge saamhorigheid en het dragen van medeverantwoordelijkheid voor 
elkaar. Daarmee het realiseren van een positief woonklimaat waar het voor alle bewoners, ongeacht hun leef-
tijd, politieke- of godsdienstige overtuiging, geaardheid of ras, mogelijk is plezierig te wonen.” 
 
 
We kunnen stellen dat we hebben gehandeld in de geest van bovenstaande doelstellingen. 
 
Wat heeft ons zoal in 2011 bezig gehouden?  

 
1.  Financiën 
2. Huishoudelijk Reglement (HHR)  
3. Vestiging kindercentrum in het Medisch Spectrum 
4. Woningtoewijzing en de verlaging van het leeftijdscriterum 
5. Technische Commissie (TC) 
6. Commissie Gezamenlijke Ruimte (GR) 
7. Commissie Dakterras 
8. Commissie Werving, Woningtoewijzing en –toelating (WWTT) 
9. Diverse activiteiten 

 
Dit in het kort. Onderstaand volgt meer informatie. 
 
1. Financiën 
 
De kascommissie, bestaande uit Marius en Ger, heeft de kas gecontroleerd en akkoord bevonden.  
De begroting 2012 is op de ledenvergadering van 7 december 2011 toegelicht en goedgekeurd.  
Op basis van de huidige cijfers vindt er geen verhoging van de contributie plaats. 
 
 
2. Huishoudelijk Reglement (HHR)  
 
Op de ALV van 16-02-2011 zijn het HHR + de bijlagen D (Commissie Beheer, Gebruik en Onderhoud 
Gemeenschappelijk Ruimte) en E (Commissie Beheer en Onderhoud Dakterras) goedgekeurd. Het betreft de 
versies: Laatst gewijzigd: 15-01-2011.  
De bijlage A (Commissie Werving, Woningtoewijzing en Toelating) is goedgekeurd op de ledenvergadering van 
14-09-2011. Het betreft de versie: Laatst gewijzigd 07-09-2011. 
 
 
3. Vestiging kindercentrum in het Medisch Spectrum  
 
Begin 2011 ontvingen wij bericht van Mozaïek Wonen en Lumath Holding (Chris Heerkens) dat er plannen  
waren om, in de leegstaande ruimte van het Medisch Spectrum Gouda, een kindercentrum te vestigen. Dit was 
voor ons een onaangename verrassing. 
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De gepresenteerde plannen, met name de locatie van de buitenspeelplek, zou betekenen dat er sprake zou zijn 
van onveilige situaties. In een extra uitgeschreven ledenvergadering zijn de plannen toegelicht en hebben wij 
ons unaniem uitgesproken tegen de voorgenomen plannen te zijn. Dit standpunt hebben wij in een brief aan 
Mozaïek Wonen en Lumath Holding laten weten, samen met onze lijst van bezwaren.  
 
Deze bezwaren hebben er uiteindelijk toe geleid dat de buitenspeelplek anders is gesitueerd, waardoor een 
aantal bezwaren kwam te vervallen. De veiligheid van bewoners en kinderen blijft echter een punt van aan-
dacht. Mede gezien het constructieve overleg met betrokken partijen, heeft het bestuur besloten geen bezwaar 
aan te tekenen. Het kindercentrum is in december 2011 geopend. Volgens afspraak volgt er in het 1

e
 kwartaal 

2012 een evaluatie. 
 
 
4.      Woningtoewijzing - verlaging leeftijdscriterium van 55+ naar 50+ 
 
Er is ook dit jaar meerdere keren overleg geweest over dit onderwerp met de Gemeente Gouda en Mozaïek 
Wonen. De vastgestelde leeftijdsgrens van 55+ bleek, zoals eerder werd aangenomen, geen harde eis te zijn 
geweest van de gemeente.  
Naar aanleiding van ons verzoek tot verlaging van de toetredingsleeftijd naar 50+, hebben zowel de Gemeente 
Gouda als Mozaïek Wonen hun akkoord gegeven om, bij het vrijkomen van een appartement, voor nieuwe 
bewoners te adverteren met de leeftijdsgrens 50+. Met de nadrukkelijke eis dat er altijd sprake dient te zijn van 
een overlegsituatie.  
 
Er zijn in de loop van het jaar 2 appartementen vrij gekomen. Deze zijn beide gelukkig weer bewoond.  
 
De woongroep bestaat uit 39 bewoners, waarvan 22 vrouwen en 17 mannen, in de leeftijd variërend van 51 tot 
86 jaar. De gemiddelde leeftijd is 71 jaar.   
 
 
5.   Technische commissie (TC) 
 
De TC bestaat uit: Arie, Jielis, Joop, Jur, Peter en Ton H. Zij stellen hun (technische) kennis en kunde ten 
dienste van de woongroep.  
De TC heeft, over uiteenlopende zaken, regelmatig contact met Mozaïek Wonen en Vireco Beheer.  
Dit jaar is de kwaliteit van de toiletpotten een terugkerend onderwerp geweest, De potten zijn bij inspectie door 
de fabrikant ondeugdelijk verklaard en worden allemaal vervangen op kosten van de fabrikant. Een prachtig 
resultaat!  
Volgens afspraak zijn de elektrische deurdrangers aangebracht, een geweldige verbetering!  
 
Het ophogen van het parkeerterrein was een mooi schouwspel. Het heeft de gemoederen flink bezig gehouden.  
De TC-leden hebben de werkzaamheden kritisch gevolgd.  
 
 
6. Commissie GR 
 
De GR wordt op gezette tijden gebruikt voor verschillende doeleinden. 
om koffie te drinken bijvoorbeeld op zondagochtend en 1 x per 14 dagen op dinsdagochtend.  
Voor vergaderingen en activiteiten zoals het bereiden van maaltijden voor de groep, oliebollen/appelflappen 
eten, kerststukjes maken en de nieuwjaarsborrel.  
Het dart team dart op de vrijdagavonden en een enkele keer wordt er gebiljart. 
Het schoonmaken gebeurt volgens een vast rooster op de laatste maandag van de maand.  
Er wordt 1 x per 14 dagen gestofzuigd, ook volgens schema. 
De algehele coördinatie is in handen van Trix.  
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7. Commissie Dakterras 
 
Het dakterras heeft een gezellige uitstraling. Alle houten bloem/plantenbakken zijn dit jaar geschuurd en gelakt. 
Er is een nieuwe tuinset aangeschaft en er zijn 3 bakken met grote hoge bomen geplaatst. Ook zijn er 
vogelhuisjes aangeschaft en opgehangen. De eerste mezenparen schijnen al gesignaleerd te zijn. Spannend! 
We hebben kunnen genieten van een mooi versierde kerstboom.  
De coördinatie ligt bij Rina. Als zij menskracht nodig heeft, weet zij die te mobiliseren.  
 
 
8.  Commissie WWTT  
 
Jon, Ton H en Wim hebben bijlage A bij het HHR opgesteld. Hierin staan procedures beschreven over toelating, 
profiel kandidaat-bewoners en werving van nieuwe leden. Deze bijlage A is goedgekeurd op de 
ledenvergadering van 14 september 2011. Hun taak zit erop.   
Daarna is de commissie WWTT gevormd,  bestaande uit Atty, Cornelia, Doris, Tineke en Will. Zij buigen zich 
onder meer over een plan van aanpak hoe nieuwe kandidaten te werven voor plaatsing op de wachtlijst. 
 
   
9.  Diverse activiteiten: Open dag en Groenmarkt 
 
Open dag 
Wij hebben op 21 mei meegedaan met de landelijke dag voor groepswonen. Door de inzet van een groot aantal 
vrijwilligers is deze dag succesvol verlopen. Het mooie weer heeft daar zeker toe bijgedragen. Ons gebouw 
stond letterlijk in het zonnetje. Dit werkte sfeerverhogend. 
En …… de open dag heeft ons twee nieuwe bewoners opgeleverd!  
 
Groenmarkt 
Op 17 september hebben wij als woongroep deelgenomen aan de door het wijkteam Bloemendaal 
georganiseerde groenmarkt. Het was een fijne dag, waarbij wij ons goed hebben kunnen profileren. 
 
 
Gouda, maart 2012 
Het bestuur 
 
 
 
 
 


