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Sociaal Jaarverslag 2018 Woongroep Olivier van Noort 
 
Algemeen 
De woongroep Olivier van Noort beleefde in 2018 een bijzonder en bewogen jaar met 
tegenstellingen:   
Ton Hakkennes, één van de oprichters en de eerste voorzitter van de vereniging, en  
Lidia ten Tije, betrokken lid van de Woongroep vanaf het eerste uur, kwamen te 
overlijden evenals Gerrit van Domselaar. Laatstgenoemde was eerder in het jaar reeds 
vertrokken naar de zorginstelling Het Olympiadehuis in Gouda.                                                                                                                                                                      
Het 10 jarig bestaan werd op het eigen dakterras sfeervol en gevierd met een hapje en 
een drankje met medewerking van zangkoor De Kadeklinkers waarvan onze bewoners  
Jopie Boet en Gerrit Potuijt lid zijn. Een zeer geslaagde dag! Mozaïek Wonen doneerde 
een geldsom, deze werd benut ten behoeve van het dakterras.                                                                                                                                            
Het baart zorg, dat de gemiddelde leeftijd van de Woongroep hoog is en de mobiliteit 
afneemt.  
Dit jaar vierden Janny & Victor Poolen hun 60-jarig huwelijk en Marja & Jur Broer 50 
jaar huwelijk. Mooi te beseffen wat een “rijkdom” dat betekent! 
 
Het bestuur 
Dit jaar is er door de omstandigheden één algemene ledenvergadering gehouden, zie 
het verslag. Het bestuur heeft lopende 2018 ingespeeld op de omstandigheden en 
kwam meerdere malen informeel bijeen en heeft in goed overleg in voorkomende 
gevallen het noodzakelijke geregeld.                                                                                                                                        
De jaarvergadering van de LVGO werd niet bezocht, de berichtgeving via het LVGO-
blad levert met de huidige redactie een zeer goede berichtgeving; een ieder krijgt het 
LVGO- blad ter lezing aangeboden.                                                                                                                                                            
De aansprakelijkheidsverzekering van de woongroep Olivier van Noort is na een 
gesprek met de verzekeringsagent omgezet. Er resteert een boedelverzekering c.a. 
voor de algemene ruimte. Omdat de woongroep met louter vrijwilligers werkt wordt nu 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid via de gemeente Gouda om allen die 
vrijwilligerswerk verrichten voor de woongroep als organisatie met een juridische status 
tegen aansprakelijkheid  te verzekeren: Zie de bijlage met betreffende informatie. 
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De bewonerscommissie: Overleg met Mozaïek Wonen 
De bewonerscommissie is één keer bijeengekomen, daarbij is wederom van gedachten 
gewisseld over bekende onderwerpen. Het verslag is aan de bewoners ter kennisname 
toegezonden.                                                                                                                                                         
De wisseling van firma voor het  onderhoud van verwarmingsinstallatie en de W.T.W  
levert problemen op. Het bestuur heeft Mozaïek Wonen hierop aangesproken, met 
name voor het onderhoud van de warmtewisselaar is er nog geen oplossing.                                                                         
Een hardnekkig probleem blijft de communicatie met Mozaïek Wonen. Antwoord op 
vragen, te nemen maatregelen dan wel uitvoering daarvan laten op zich wachten. 
 
Werving en Toelating 
Nieuwe bewoners : In 2018 zijn Corrie Zwart, huisnummer 35 -  zij heeft zich met een 
brief  aan de leden van de woongroep voorgesteld - en Co van Oosten, huisnummer 17 
bij de woongroep komen wonen.  
De wachtlijst kenmerkt zich door een aantal gegadigden die geïnteresseerd is, huur of 
koop, in appartementen met 125 m2 vloeroppervlak. Het probleem blijft echter dat er bij 
gegadigden geen aansluiting is op het moment van vrijkomen en woonwens/ verlaten 
eigen woning  i.c. verkoop. Het voornemen van Mozaïek Wonen lijkt te zijn om in het 
voorkomende geval een andere  makelaar dan tot op heden gebruikelijk in te 
schakelen.                                                                                                               
Bestuurslid Jielis Boet houdt in zijn “uppie” de website actueel en levendig en zorgt 
voor adequate plaatsing van de advertentie bij het vrijkomen van een appartement. 
 
Dakterras 
Mede dank zij het ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan geschonken bedrag onder-
ging de aankleding van het dakterras voor een deel een vernieuwing. De aankleding 
verdiende een hoofdprijs, een goede keuze ten aanzien van de bloembakken en vooral  
door de opvallende kleurverdeling bij de keuze van planten, de plek om bij aangenaam 
weer heerlijk te verpozen!! Geweldig hoe de leden van de dakterrascommissie zich 
hiervoor hebben ingezet. 
 
Gemeenschappelijke ruimte 
De gemeenschappelijke ruimte bewijst nog steeds zijn nut: Koffieochtenden op zondag 
en dinsdag, de creativiteit op woensdagavond: de handenarbeid / het handwerken c.a.; 
het darten op vrijdag, de eindejaar bijeenkomst c.q. oliebollenavond, happy hour op de 
eerste vrijdag of zaterdag van de maand, de nieuwjaarsbijeenkomst worden goed tot 
zeer goed bezocht. Het incidenteel gebruik beperkte zich tot bestuursbijeenkomsten, 
enkele familiefeesten/bijeenkomsten en een zanguitvoering.      
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De filmavond op maandag  kwam lopende  dit jaar bij een dalende belangstelling te 
vervallen. Het beheer/ de organisatie door Trix Both en de zorg voor de schoonmaak 
door Janny en Victor Poolen verliep ook dit verslagjaar weer vlekkeloos. 
 
Technische Commissie 
Adviezen als bewoners een probleem hebben, indien mogelijk mankementen verhel- 
pen, contacten met onderhoudsbedrijven, dezelfde bedrijven die weten met wie zij 
contact moeten opnemen om vlot toegang te krijgen tot bepaalde kasten/ ruimten.                                                                                     
Het gemak dient de mens en de T.C. steunt, helpt de bewoners van de woongroep. 
Onze dank is groot. 
 
De Website 
Wie iets over de Woongroep wil weten, contact zoekt, hoeft de website maar aan te 
klikken om zich op de hoogte te stellen. Zie ook werving en toelating. Het ”visitekaartje” 
is aangenaam om te bekijken en interessant om het nodige te weten te komen. Saluut 
aan één persoon die de website beheert. 
 
Bibliotheek              
Geruisloos wordt de bibliotheek op orde gehouden door Victor Poolen. 
 
Gouda, maart 2019 
Het bestuur  
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Vrijwilligerverzekering 

Alle Goudse vrijwilligers verzekerd 
Mantelzorgers, voorleesouders, klaar-overs en collectanten. Mensen die actief zijn in clubs of 
sportverenigingen. Vrijwilligers die koffie schenken in het verzorgingstehuis of speeltuinen 
opknappen, kortom ..... Alle Goudse vrijwilligers zijn verzekerd. In Gouda doen veel inwoners 
vrijwilligerswerk.  

Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van 
te zijn dat deze vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Gouda de VNG 
Vrijwilligersverzekering afgesloten. 
 

Deze collectieve verzekering biedt een vangnet voor de risico’s die gepaard gaan met 
vrijwilligerswerk. Vangnet wil zeggen dat de verzekering een secundaire dekking is. Heeft een 
vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de 
vrijwilliger deze schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet 
uit wanneer die verzekering gesloten is. 

Meer weten?   

U kunt hier de VNG / Centraal Beheer Achmea Vrijwilligersverzekering brochure downloaden. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is via de VNG vrijwilligersverzekering meeverzekerd. 
Wel worden daar voorwaarden aan gesteld: 

 dat het bestuur van de organisatie uit vrijwillige bestuursleden bestaat; 
 dat het balanstotaal van de organisatie niet meer is dan € 500.000,-. 

 

Meer informatie vindt u in de folder. 

 

Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig. 
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https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=9c246bbf-4d6d-4b1e-bfe8-6e6d1f45ff8e&type=pdf&&
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Dekking 
 
Naast een aansprakelijkheids-, eigendommen-, ongevallen- en rechtsbijstandsverzekering voor 
vrijwilligers, gaat het ook om een rechtsbijstands- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
voor bestuursleden. De verzekeringen, die via de VNG bij Centraal Beheer Achmea lopen, bieden 
een ruime dekking. 

 

Meer informatie 
Heeft u vragen. Bel dan ‘Even Apeldoorn’. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 
17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 8164. Onze medewerkers zijn u graag van dienst! 

Voorwaarden 

Bekijk hier de Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk ZAV15 en de Voorwaarden VNG 

Vrijwilligersverzekering LVV15 

Aangifte Schade 

Heeft u schade? Dan verzoeken wij u dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u met 
eventuele bijlagen mailen naar verzekeringen@gouda.nl  of sturen naar: Gemeente Gouda, afdeling 
CJA/Verzekeringen, postbus 1086 2800 BB G 

Laatst gewijzigd: 15 juni 2017  
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