
Jaarverslag 2020 
1. Inleiding 

De Stichting Bijzonder en toch Gewoon (STBG) is opgericht op 21 februari 2012.  

"STBG" heeft als doel: "Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van een of meerdere kleinschalige 
voorzieningen voor mensen met ASS, die op basis van eigen regie, geïntegreerd in de maatschappij 
willen leven en hen voorts in dit kader te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen, een en 
ander in de meest ruime zin des woords." 

Hierbij treft u het jaarverslag van Stichting Bijzonder en toch Gewoon aan met de volgende 
hoofdstukken: 

Activiteiten 

 beheren van de woning 

 ondersteuning van de zorg 

 verdere ontwikkeling van de woongroep 

Organisatie en bestuurlijke activiteiten 

 samenstelling bestuur 

 bestuurlijke activiteiten 

Financiële verantwoording 

 toelichting 

 baten en lasten 

 balans 
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2. Activiteiten van STBG 

2.1. Beheren en ontwikkelen van de woning 

Dit jaar is niet geïnvesteerd in ontwikkeling of verbetering van de woning.  

Het appartement nr. 22a op de begane grond is per 1 januari vrij opgeleverd. De kookplaat, die 
eigendom was van de vorige bewoner is door ons overgenomen. Mede als gevolg van de corona-
situatie is het niet gelukt hiervoor een passende bewoner te vinden. 

Het appartement nr. 22 boven, is tijdelijk verhuurd tot uiterlijk 1 juli 2021. 

Het appartement nr. 24 boven is op tijdelijke basis verhuurd aan een client van Vaart in Zorg BV 
vanaf 1 december 2020.  

Omdat door de Corona maatregelen de dagbesteding van de bewoner is vervallen, zijn de 
mogelijkheden voor activiteiten op de woning uitgebreid. Naast verwervingen in natura, is er een 
grote buitentrampoline aangekocht. 

2.2. Ondersteuning van de zorg 

Ook dit jaar heeft Albert Scheer vanuit Stichting Vaarzicht ondersteuning verleend aan de 
zorgverleners die voor de deelnemers van STBG werkzaam zijn. Dit betrof deelname aan het 
teamoverleg en individuele gesprekken met zorgverleners. 

De samenwerking met Stichting Vaarzicht heeft een nieuwe dimensie gekregen, nu de beide 
initiatiefnemers (Albert Scheer en Ingrid Zandbergen) medio augustus een woonvoorziening in het 
centrum van Assen hebben gerealiseerd. Zij hebben daartoe een nieuwe organisatie opgericht met 
de naam “Vaart in Zorg”. Gedacht wordt nu aan een samenwerking, waarbij “Vaart in Zorg” ook 
bewoners plaatst in onze woning en daar zorg aan verleent. De mogelijkheden en synergievoordelen 
voor de deelnemer van STBG worden onderzocht en verder uitgewerkt in 2021. 

2.3. Verdere ontwikkeling van de woongroep 

We stonden klaar om, met het vertrek van de vorige deelnemer, per 1 januari volop bekendheid te 
geven aan ons initiatief en de vraag naar nieuwe bewoners. Helaas gooide Corona een hoop roet in 
het eten. 

We de web site vernieuwd en ons initiatief opnieuw onder de aandacht gebracht bij instanties als 
MEE, Autisme netwerk, gemeente etc. Ook hebben wij een vermelding in de online “ woonwinkel” 
van MEE laten plaatsen. Helaas zijn er geen passende nieuwe aanmeldingen geweest.  

Daarnaast blijkt steeds weer dat de participatie van ouders of verwanten, die wij nodig hebben om 
te kunnen draaien, voor veel mensen bezwaarlijk is. Daarom hebben wij besloten om de 
mogelijkheid te onderzoeken om Zorg in Natura toe te voegen aan ons aanbod in het kader van de 
samenwerking met “Vaartzicht”, dan wel “Vaart in Zorg”. 

Verder hebben wij besloten om op tijdelijke basis clienten van “Vaart in Zorg” te laten wonen in de 
leegstaande appartementen. Dit onder de voorwaarde dat zij passen bij het beoogde leefklimaat in 
onze woning en dat wij ons vooraf een beeld kunnen vormen van de client.  

In dit verband heeft de eerste client van Vaart in Zorg per 1 december bij ons een appartement 
gehuurd met een huurovereenkomst tot uiterlijk 31 december 2021. 
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3. Organisatie en bestuurlijke activiteiten van STBG 

3.1. Samenstelling van het bestuur 

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd: 

David Been heeft zoals al eerder aangekondigd het bestuur verlaten. 

De samenstelling is vanaf die datum als volgt: 

Leo Gerrebrands: penningmeester en voorzitter a.i.; Karel Rikels: algemeen lid.  

De positie van onafhankelijk voorzitter is nog steeds vacant. 

3.2. Bestuurlijke activiteiten 

Het bestuur heeft in het verslagjaar regelmatig afgestemd over lopende zaken, veelal telefonisch of 
per e-mail. Over de volgende onderwerpen zijn beslissingen genomen: 

1.  Nieuwe initiatieven om ons wooninitiatief bekendheid te geven bij MEE, Autisme netwerk, de 
Gemeente, en zorgaanbieders in de regio. 

2.  Vernieuwing van de web site, gefinancierd door een sponsor. 

3. Vermelding van ons wooninitiatief in de “online woonwinkel” van MEE, tegen een eenmalige 
vergoeding. 

4.  Goedkeuring van het financieel jaarverslag 2019 en vrijwaring van de penningmeester. 

5.  Het toekennen van een (beperkte) onkostenvergoeding voor de vrijwilliger die het beheer en 
klein onderhoud van de woning verzorgd.  

6.  Beëindiging van het bestuurslidmaatschap van David Been 

7.  Koersverandering van “ouderinitiatief pur sang” naar samenwerking met een kleinschalige 
zorgaanbieder mede op basis van ZIN. 

8. Beleidsplan 2020-2023 

9.  Aangaan van de samenwerking met “Vaartzicht” en het onderzoek naar uitbreiding van deze 
samenwerking. 
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4. Financiële verantwoording 

4.1. Toelichting 

Bestuur en beheer 

Alle bestuurlijke activiteiten zijn zonder vergoeding verricht. De kantoorkosten en de portokosten 
zijn in natura gesponsord, evenals de ontwikkeling en het beheer van de web site. Onder de post 
communicatie en PR zijn de kosten voor de hosting van het internetdomein in rekening gebracht en 
de eenmalige kosten voor vermelding in de woonwinkel van MEE. Verder nog kosten voor de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en kerstattenties voor de zorgverleners. 

Bank 

In het verslagjaar is in totaal €165,= aan bankkosten betaald.  

Woning 

In de aankoop van de woning is € 334.683,= geïnvesteerd. Dit bedrag is inclusief kosten voor taxatie, 
overdracht, registratie en financiering.  De afschrijving is gebaseerd op een termijn van 50 jaar over 
het investeringsbedrag, ingaande 1 september 2015.  

Er is een bankhypotheek afgesloten van €150.000,= tegen een rente van 4% en een aflossingsperiode 
van 20 jaar. Daarnaast was €200.000,= gefinancierd door bewoners en ouders, waarvan €150.000,= 
tegen een rente van 4%, die aan de Stichting wordt teruggeschonken en €50.000,= rentevrij. 

Door het vertrek van een van de bewoners, heeft een herstructurering van de particuliere lening 
plaatsgevonden, waardoor nu een bedrag van €82.000,= op basis van een annuiteitenhypotheek is 
geleend naast een rentevrij particulier krediet van €50.000,= dat stapsgewijs wordt opgenomen. 

In de verbouwing is dit jaar niet geïnvesteerd. De afschrijving is gebaseerd op een periode van 30 
jaar. 

Dit jaar is beperkt geïnvesteerd in de inrichting: €919,= voor een kookplaat en trampoline tot een  
met een afschrijving over 15 jaar. 

De afschrijving op de woning en de verbouwing wordt toegepast tot de WOZ-waarde bereikt is. De 
WOZ waarde voor dit jaar is vastgesteld op €325.000,= voor het gehele pand. 

De huur die de bewoners betalen is €720,= per maand. De bewoner van Vaart in Zorg betaalt €710,= 
per maand vanaf 01.12.2020. 

Zorg 

Er zijn dit jaar geen uitgaven gedaan. 

Fondswerving 

In het verslagjaar zijn geen nieuwe toezeggingen gedaan door fondsen. 

Particuliere giften 

Behoudens de schenking van de rente van de particuliere leningen, zijn in dit verslagjaar geen 
giften ontvangen. 
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4.2. Overzicht van baten en lasten STBG 
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3. Balans STBG
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