
JAARVERSLAG 2012

2012 gaat de boeken in als het eerste volledige jaar in het bestaan van woonvorm it Lijsket. Voor de bewoners 
is dit dus ook het eerste volledige jaar geweest dat men in hun eigen appartement van deze boerderij 
woonachtig was. Voor de overgrote meerderheid van de bewoners voldeed het wonen aan de wensen. Helaas 
bleek het wonen in “it Lijsket” voor 1 bewoner geen geschikte keuze te zijn geweest: Jakob Haaima is in 
oktober 2012 weer thuis bij zijn ouders in Anjum gaan wonen. Dit betekent dat er momenteel 1 appartement in
“it Lijsket” leeg staat. Voor de invulling van deze lege plek neemt JP van den Bentstichting het voortouw om, in 
samenspraak met het Dagelijks Bestuur van de stichting, een geschikte kandidaat te selecteren.
In oktober heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarbij alle facetten op het gebied van de zorgverlening door
JP aan de orde zijn geweest: in de gesprekken tussen de bestuursleden en de zorgcoördinator van JP van den 
Bentstichting is geconcludeerd dat er met name in de communicatie verbeterpunten zijn. 
  
Halverwege 2012 is er een begin gemaakt met de bouw van de geïsoleerde kapschuur. Vanwege het ontbreken
van voldoende financiële middelen was het niet mogelijk om de kapschuur in zijn geheel te realiseren. Vandaar 
dat vooreerst alleen het berginggedeelte van de kapschuur gebouwd is, aangezien daarvoor de noodzaak het 
grootst was. Het is van groot belang om alle (driewiel)fietsen (met trapondersteuning) binnen een vorstvrije 
berging te kunnen stallen, zonder dat daarbij fietsen omvallen of beschadigd raken. 
Dankzij de opbrengst van de Statentocht, waarbij de bewoners van it Lijsket zich hebben laten sponsoren, werd
een bedrag van €1.000,- opgehaald.  
Er konden dit jaar nog een aantal giften in ontvangst worden genomen:

 €20.000,- in ontvangst worden genomen van de stichting vakantieverblijven i.l. SVV
 €5.000,- van de van der Meer-Boeremastichting
 €1.000,- van de ASN bank. 

Alles bij elkaar opgeteld en met het al eerder gespaarde geld van 2011 was dit net genoeg om met de bouw 
van het eerste deel van de kapschuur te starten als we de uitvoering zelf ter hand zouden nemen. 

De kosten van de bouw van de bergingdeel van de kapschuur zou €74.000,- moeten kosten als 
we de werkzaamheden volledig zouden laten uitvoeren. Dankzij de inzet van de ouders kon er door eigen 
werkzaamheden ruwweg zo’n  € 25.000,- bespaard worden. In de praktijk kwam het er op neer dat er in de 
vakantieperiode en vele zaterdagen tot aan de winter er ouders hiermee in de weer geweest zijn. De leden van 
de Bouwcommissie hebben zich daarbij zeer verdienstelijk gemaakt! Net voordat de winter inviel is  het eerste 
deel van de kapschuur op 8 december 2012 feestelijk geopend en konden de bewoners onder luid applaus al 
fietsend de kapschuur in gebruik nemen.
In het najaar van 2012 is er een gift van €4.000,- ontvangen van de inmiddels opgeheven stichting Federatie 
voor Inkoopbemiddeling FIB i.l.

Op bestuurlijk niveau hebben zich in 2012 geen mutaties voorgedaan. Het voltallige bestuur heeft dit jaar 8 
keer vergaderd waarbij ook de locatiecoördinator van JP van den Bentstichting aanwezig is geweest. 

Het tuinonderhoud (onkruid zoeken, maaien) heeft ook dit jaar weer veel tijd in beslag genomen. Door het 
organiseren van klusdagen is geprobeerd in korte tijd de onstuimige groei van het onkruid voor te blijven.

De Website heeft dankzij Pieter Jan Kooistra een metamorfose ondergaan. De website heef een eigentijdse lay-
out meegekregen met een overzichtelijke indeling. 

Terugblikkend kan worden gesteld dat 2012 een succesvol jaar is geweest voor stichting it Lijsket als woonvorm
voor 14 jonge mensen met een beperking. Dit is dankzij een goede zorgverlening door de ca 15 
personeelsleden van de JP van den Bentstichting waarvoor het bestuur van de stichting hen zeer erkentelijk is. 
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