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Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda 

 

JAARVERSLAG 2008, van VERENIGING WOONGROEP OLIVIER VAN NOORT. 

 

Inleiding: 

 

 De bewoning van het complex Olivier van Noort is een feit. 

 Voor het zover was, waren er diverse voorbereidingsvergaderingen en overleg met  

Mozaïek nodig. Er waren ook nog gesprekken met nieuwe kandidaten. 

Op 14 februari 2008 was er een kijkdag voor de toekomstige bewoners. 

Naast meten werd er ook overleg gepleegd over de zaken die samen gedaan konden worden. 

De opleveringsdatum werd nog 1 maand uitgesteld, maar toen was het dan zover. 

Op 21 april 2008 werden de sleutels uitgereikt en ging iedereen enthousiast aan de gang. 

Vanaf mei 2008 konden de bewoners hun appartement betrekken. 

 

Bestuur: 

 

Zowel de penningmeester als de secretaris traden af als bestuurslid, omdat zij besloten niet in 

het complex Olivier van Noort te gaan wonen. Ook de voorzitter had besloten zijn taak neer te 

leggen. Dit, nadat zij tezamen 4 jaar erg hard hadden gewerkt om dit project tot stand te 

brengen. 

De voorzitter gaf aan als adviseur op de achtergrond mee te willen helpen. 

In deze drukke overgangsperiode is er een nieuw bestuur geformeerd, bestaande uit voorzitter, 

penningmeester en secretaris. Het nieuwe bestuur zal in maart 2009 op de Algemene Leden 

vergadering officieel benoemd worden.. 

Aangezien er veel moest gebeuren en het bestuur nog niet veel ervaring had met al deze zaken, 

was het erg fijn te bemerken dat een ieder zijn/haar steentje wilde bijdragen. 

 

Financiën: 

 

Over de financiën van 2008 is kascontrole geweest en de begroting is goedgekeurd. 

 

Activiteiten: 

  

Er hebben in 2008 al diverse activiteiten plaats gevonden. 

In oktober 2008 heeft Mozaïek een High Thea aangeboden voor de bewoners. Dit was een 

uiterst geanimeerd en goed verzorgd feest. Daarna was er een open dag voor genodigden. 

Eigen initiatieven waren bv.: groepswandelingen, het samen vieren van verjaardagen, kerst- en 

nieuwjaarsactiviteiten, barbecue, mosselfeest. Sinds kort is er een dartgroepje geformeerd. 

Bovendien vindt er elke 14 dagen een koffieochtend plaats. En er staan nog meer nieuwe 

activiteiten  te wachten. 

 

Groepsruimte en dakterras: 

 

Hiervoor zijn 2 coördinatoren aangesteld. Zij doen dit samen met enkele leden. Zij dragen zorg 

voor het onderhoud en inrichting van ruimte en dakterras. Er is afgesproken met het bestuur dat 
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Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda 

zij een bepaald budget krijgen om datgene te kopen wat zij nodig achten. Regelmatig volgt er 

terugkoppeling naar het bestuur. 

Van de gemeenschappelijke ruimte wordt nu regelmatig gebruik gemaakt. Dit tot ieders 

tevredenheid. 

Het dakterras is, voor zover mogelijk, al verfraaid. Het komend jaar zal er nog meer moois 

komen en zal er zeker meer gebruik van worden gemaakt. 

 

Technische commissie: 

 

 Deze commissie heeft intensief overleg met Mozaïek en de VVE (deze VVE bestaat uit het 

Medisch Centrum, de School het Avontuur en de huur- en koopwoningen van Mozaïek 

Wonen). 

Hun werkzaamheden zijn er vooral op gericht om problemen van algemene aard te bespreken 

met Mozaïek en Vireco. 

Na een moeilijke start is er nu regelmatig overleg (bv over verlichting, deuren, schoonmaak). 

In verband met de slechte akoestiek in de groepsruimte, was er besloten een verlaagd plafond 

aan te laten brengen. Door de subsidies was dit gelukkig mogelijk. Het verschil is overduidelijk 

positief. 

 

Commissie woningtoewijzing: 

 

De commissie woningtoewijzing is net gestart en zal zich buigen over de woningtoewijzing in 

de toekomst 

Dit is belangrijk, ook voor leden die op de wachtlijst staan. 

 

Commissie huishoudelijk reglement: 

 

Een commissie heeft zich over de stukken D en E gebogen. Deze gaan over resp. de 

gemeenschappelijke ruimte en het dakterras. In de vergadering zijn deze goedgekeurd en in 

maart 2009 zal, op de ALV deze stukken officieel worden toegevoegd aan het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

Vergaderingen 

 

Maandelijks was er een vergadering voor de bewoners. Het ligt in de bedoeling om vanaf 2009 

dit eenmaal per 2 maanden te gaan doen, tenzij er iets belangrijks te bespreken is. Dan zal de 

vergadering eerder bij elkaar worden geroepen. 

Er is in de vergadering meegedeeld dat er in maart 2009 een algemene ledenvergadering zal 

worden gehouden. 

Hier zal het huishoudelijk reglement deel D en E vastgesteld worden. 

Daarnaast zal over de contributie worden gesproken.  
 

Al met al een bijzonder jaar, waar door een ieder hard is gewerkt aan eigen appartement, groepsruimte 

en dakterras. Ook aan het sociale gebeuren is al veel gedaan. 

We hopen dat het in het nieuwe jaar weer zo mag gaan. 
 

Namens het bestuur. 
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