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Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda 

 
 

Sociaal jaarverslag 2015 van de Vereniging Olivier van Noort 
 
 
Vooraf 
 
Het jaar 2015 is voor de Woongroep een goed jaar geweest dank zij de inzet van de actieve 
bewoners als leden van de Woongroep.  
Stond nr. 47 eind vorig jaar leeg en vertrok in de loop van het jaar de familie Tompot op nr. 43., het is 
prettig om te kunnen vaststellen dat alle appartementen eind december 2015 bewoond zijn: Egbert en 
Carla d’ Hamecourt betrokken nr. 47 en Elfriede Boschitsch nr.43.   
 
Onze woongroep kwam twee keer positief in de media. Rita en Anton Kok stonden met een 
uitstekend interview in de najaarseditie van het tijdschrift de Vierstroom en Rita zelfs met foto op de 
cover.  Eerder dit jaar was er een uitgebreid artikel, met foto van bewoners in de GR, in de Gouda-
bijlage van het Algemeen Dagblad.  
 
De Open Dag in mei trok veel bezoekers en er is nu een lijst met belangstellenden.Te zijner tijd 
kunnen zij worden benaderd voor de eventuele huur van een vrijkomend appartement.  
Een complicerende factor is, dat Mozaïek Wonen heeft besloten nr. 5, nr. 23 en nr. 41, bij het 
vrijkomen ervan, niet meer te verhuren maar wenst te verkopen. 
 
De Woongroep telt 37 bewoners, 23 vrouwen en 14 mannen tussen de 60 en 90 jaar oud. 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur heeft dit jaar verandering ondergaan. Marijke Smit vervulde het voorzitterschap vanaf 
2008. nadat zij het stokje van Ton Hakkennes had overgenomen. Zij legde haar functie in maart van 
dit jaar neer, zij werd opgevolgd door Aad Berkhout. Marijke heeft leiding gegeven aan de Woongroep 
met al zijn hoogtepunten, maar had ook af en toe met het ”ach en wee” te maken.  
Jur Broer trad af als bestuurslid onder dankzegging voor de bewezen diensten. Tineke Moonen trad 
toe, waarmee de openstaande vacature werd vervuld. Wim Wagelaar kondigde in de loop van het 
jaar aan komende jaarvergadering in maart 2016 af te treden. Wie stelt zich beschikbaar om zijn 
plaats in te nemen? 
 
Peter ten Tije en Aad Berkhout bezochten de LVGO jaarvergadering te Amersfoort waarover eerder 
verslag werd uitgebracht. De in deze bijeenkomst gepresenteerde voordracht over ´Zorg aan Huis´ 
gaf het bestuur geen aanleiding om met deze of andere organisatie in zee te gaan. In Gouda zijn 
mogelijkheden om zorg te verkrijgen aanwezig, onderling wordt in ruime mate informatie uitgewisseld 
en ieder maakt zijn eigen keuze. 
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Vereniging Woongroep Olivier van Noort te Gouda 

 
Bewonerscommissie (BC) 
 
Samenstelling: Marijke Smit, Marja Broer, Peter ten Tije, Wim Wagelaar, Jielis Boet, Victor Poolen, 
Jur Broer, Ton Hakkennes. Namens Mozaïek Wonen (MW): Peter Kasbergen en Alet Cadée. 
 
Het overleg tussen MW en de BC heeft plaatsgevonden op 3 maart 2015. De notulen daarvan zijn 
verspreid en besproken in de ALV van 25 maart 2015. In een aantal gevallen blijft de dienstverlening 
van door Mozaïek Wonen ingehuurde reparatiebedrijven onder de maat. Tot vervelens toe wordt dit 
manco onder de aandacht van Mozaïek Wonen gebracht, helaas tot nu toe zonder afdoend resultaat! 
 
 
Commissie Werving en toelating 
 
Het bestuur is dank verschuldigd aan al degenen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes 
van de Open dag.  
Een aandachtspunt vormt het vasthouden van de belangstelling. De criteria met betrekking tot de 
toelating zijn onder de loep genomen. Daarbij zijn accenten verlegd, met de nadruk op vitaliteit, 
betrokkenheid en wat minder op leeftijd. Het laatstgenoemde blijft van belang, maar zal in de 
toekomst met betrekking tot bepaalde werkzaamheden aandacht vergen.  
 
Atty Broer trekt zich terug uit de Commissie Werving , Will Nieburg overweegt dit op termijn eveneens 
te doen. Wie stelt zich kandidaat voor deze commissie! 
 
 
Commissie Dakterras 
 
De  uitkomsten van de enquête dakterras zijn met de beide leden van de betreffende commissie en 
ook in het bestuur besproken. Onder de leden van onze woongroep bestaat grote waardering voor 
geleverde prestaties en daarmee het mooie aanzien van de daktuin. Het dakterras is dit jaar 
overigens weer een mooie boom op stam rijker.  
 
De Technische Commissie verricht ook diverse werkzaamheden op het dakterras. Indien nodig zal in 
specifieke zaken ondersteuning van buiten worden aangetrokken. Atty Broer trok zich terug als lid van 
deze commissie, maar meldde tevens toch haar `groene vingers ` nog voor het verzorgen van planten 
te willen gebruiken! Gerrit Potuijt heeft zich als nieuw lid voor de Commissie Dakterras gemeld. 
 
 

Gemeenschappelijke ruimte (GR) 
 
Het beheer van de gemeenschappelijke ruimte berust bij Trix Both en is in vertrouwde handen. Als er 
een specifiek besluit moet worden genomen pleegt zij overleg met het bestuur. Het gebruik van de 
ruimte ten aanzien van derden geschiedt op basis van de voorschriften zoals vastgelegd in de 
overeenkomst met Mozaïek Wonen en nader bepaald in het huishoudelijk reglement.  
De schoonmaak loopt via Janny Poolen. De koffieochtenden op dinsdag en zondag worden goed 
bezocht. De HAPPY HOUR’s op de 1e vrijdagen van de maand worden door de bewoners 
georganiseerd. Het is elke keer weer verrassend welke hapjes er worden geserveerd. 
De creativiteit op woensdagavond kent geen grenzen, maar de sportactiviteit op maandag loopt terug, 
het darten op vrijdag houdt zich staande.  
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De Technische Commissie (TC) 
 
De TC bestaat uit Anton Kok, Jielis Boet, Joop Wiegmans, Jur Broer, Peter ten Tije en Ton 
Hakkennes. Bewoners kunnen met technische problemen bij hen aankloppen. Voor elk probleem is 
een oplossing voorhanden, veel wordt direct verholpen en zo dit niet mogelijk is, weet deze 
commissie de weg om tot een snelle oplossing dan wel reparatie te komen, te vinden. 
De Woongroep mag zich dan ook verheugen in een groep medebewoners die altijd en op ieder 
moment bereid is, als steun en toeverlaat op te treden! 
 
Last but not least 
 
Jielis verzorgt al vele  jaren de website van de woongroep, waarvoor dank. Hij is nu bezig om samen 
met Egbert de site te vernieuwen. Een aardige klus. We zijn benieuwd naar het resultaat.  
 
Aad heeft in december een enquête gehouden onder de bewoners met betrekking tot de inrichting 
van het dakterras. Voorts heeft hij de taakstelling commissie werving en de activiteiten van de 
woongroep onder de loep genomen. Van alle drie de onderwerpen is een verslag gemaakt en aan 
alle bewoners verstuurd.  
 
 
Gouda, maart 2016 
Het bestuur van de Woongroep Olivier van Noort 
 


