
BELEIDSPLAN 2019

Inleiding:

De stichting is in 2005 opgericht met het doel een woonvoorziening te realiseren voor jongvolwassenen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. 

Filosofie van stichting It Lijsket

De woonvorm is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen en is bestemd voor de (jong)volwassenen van de nu 
deelnemende ouders/familie en ingericht op basis van de behoeften van de huidige doelgroep.
Er worden geen beperkingen gesteld aan de fysieke en/of verstandelijke beperkingen van de bewoners.
Afhankelijk  van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers is de leefomgeving zodanig 
ingericht dat wonen en vrijetijdsbesteding voldoende geïntegreerd zijn.
Er wordt  uitgegaan van vraag gestuurde zorg. Vertegenwoordigers en verzorgers bepalen samen met de 
bewoners de zorgvraag en behoefte.
It Lijsket is een levensvolgend project, d.w.z. een woonvorm waar de bewoners op een aangename wijze 
oud kunnen worden.

Beleid

De Stichting it Lijsket heeft een bestuur wat bestaat uit vertegenwoordigers van 13 bewoners.
De bewoners verschillen in leeftijd,  in niveau en in zorgbehoefte.
Iedere bewoner heeft in deze woonvorm de beschikking over een eigen appartement.  Er zijn 3 
verschillende sfeergroepen met elk een eigen centrale woonkamer, waar gezamenlijke activiteiten 
kunnen plaats vinden.
Wonen en zorg is ondergebracht bij JP van den Bent, een Wlz instelling.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter, secretaris, penningmeester en 
een adjunct.
De stichting heeft verschillende commissies: een commissie hûs en hiem, activiteitencommissie, P.R.- 
commissie en een financiële commissie.
De leden hiervan zijn de ouders van de bewoners.

Woonboerderij it Lijsket:

De woonboerderij aan de Rengerswei 29 In Oentsjerk is eigendom van Estea Capital . Wooncorporatie 
WoonFriesland houdt een belang van 20%. In de woonboerderij zijn 14 appartementen gevestigd, die 
allemaal in gebruik zijn. De zorg en de begeleiding wordt geleverd door de JP van den Bent Stichting. In 
juni 2011 zijn de eerste bewoners in hun appartement komen wonen. Het bestuur gaat ervan uit dat alle 
bewoners tot ieders tevredenheid in hun eigen appartement wonen.  

Financiering:

Voor de financiering is de stichting “it Lijsket” helemaal aangewezen op giften van fondsen, particulieren 
en  “Vrienden van it Lijsket”. 
Dit zijn mensen die it Lijsket een warm hart toedragen en dit o.a. laten blijken met een jaarlijkse donatie.

Het financieel beleid is als volgt:
Een idee wordt omgezet in een plan. Bij het plan wordt een begroting gemaakt. Vervolgens wordt één of 
meerdere fondsen aangeschreven. Het resultaat hiervan wordt in de begroting verwerkt.
De bestuurskosten worden niet uit de giften betaald, maar door de bestuursleden zelf. 



In de begroting is dit de ouderbijdrage. 

ANBI-status

Stichting it Lijsket is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling.
Vanwege de wens om transparant te zijn m.b.t. een juiste besteding van het geld dat er bij goede doelen 
binnenkomt, heeft de belasting bepaalde eisen gesteld zoals het verplicht openbaar maken van 
beleidszaken en financiële stukken. 
Deze zijn dan ook op de website van de stichting It Lijsket  te vinden.

Tuinonderhoud

Evenals het vorig jaar zal de commissie Hûs en Hiem (bestaande uit verschillende vertegenwoordigers) 
zorg dragen voor het tuinonderhoud, zoals het onkruidvrij maken van de perken, het snoeien van de 
struiken en het maaien van het gras. 

Vakantieweek met it Lijsket

In 2016 is voor de eerste keer en ook in 2017 en 2018 voor de bewoners die daarvoor interesse toonden  
een vakantieweek georganiseerd. Naar aanleiding van de vele positieve reacties van de bewoners en 
begeleiders die zijn mee geweest is besloten om, voor de bewoners van it Lijsket die dit willen, ook voor 
2019 een vakantieweek te organiseren.

Participatie op bestuurlijk niveau

Als bestuur vinden we het belangrijk dat de zorg die geleverd wordt op een hoog peil staat. Daar hebben 
de bestuursleden in samenspraak met de zorgverlener een grote stem in. Met het verstrijken der jaren 
wordt ook al een beetje vooruitgezien naar de tijd waarop wij als bestuurslid niet meer die bijdrage 
kunnen leveren zoals van een actief bestuurslid verlangd kan worden . Daarom is het van belang om een 
vervolg te geven aan Themabijeenkomst van 22 maart 2016 die speciaal aan dit thema werd gewijd. 
Hierbij waren naast de bestuursleden  broers en zussen van de bewoners aanwezig. In 2019 krijgt dit 
thema ook weer ruime aandacht. 

Participatie in de samenleving

Nu de ontmoetingsruimte gereed is, kan deze worden aangewend voor o.a. feestelijke gelegenheden 
zoals verjaardag en andere feestpartijen met familie, vrienden, vrijwilligers en met buurtgenoten. Op 
welke wijze er iets met of voor de buurt georganiseerd kan worden, wordt nog verder onderzocht. 


