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Met het vertrek van 1 van de bewoners van it Lijsket is eind 2012 een appartement vrijgekomen. Voor de 
invulling van deze lege plek heeft JP van den Bentstichting het voortouw genomen om, in samenspraak met het
Dagelijks Bestuur van de stichting, een geschikte kandidaat te selecteren. 
Dit is uiteindelijk gelukt en in maart 2013 de nieuwe bewoner zijn intrek nemen.
Op bestuurlijk niveau is dit jaar 1 bestuurslid uitgetreden. Deze plaats kon niet door de wettelijk 
vertegenwoordiger van de nieuwe bewoner worden opgevuld. 
Het voltallige bestuur heeft dit jaar 9 keer vergaderd waarbij de locatiecoördinator van JP van den Bentstichting
de meeste keren bij aanwezig is geweest. 

Er werd dit jaar veel tijd besteed aan het opstellen van het huishoudelijk reglement. Hierin zijn o.a. de taken en 
bevoegdheden van de bestuursleden en dat van de diverse commissies vastgelegd. 

De website heeft dankzij onze eigen webmaster P. Kooistra in 2013 een ware metamorfose ondergaan. In deze 
nieuwe vorm kunnen we weer vele jaren vooruit. Het is nu zaak om de website actueel te houden, zodat 
geïnteresseerden daar op een eenvoudige manier de gewenste informatie kunnen vergaren. 
In het kader om de transparantie van de goede doelen te bevorderen heeft de Belastingdienst aanvullende 
eisen gesteld aan de ANBI-instellingen, wat dus ook van toepassing is voor it Lijsket. Zo zijn alle financiële 
jaarstukken aan de website toegevoegd. 
Er zijn dit jaar twee Nieuwsbrieven uitgebracht die onze vrienden van it Lijsket op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen van de woonvorm.  

Deel 1 van de kapschuur kon eind 2012 in gebruik worden genomen. Dit jaar is er ook veel tijd gestoken in de 
afwerking van dit eerste deel van de kapschuur. Met de overname van de kapschuur door WoonFriesland, 
draagt de woningcorporatie voortaan ook de zorg voor het onderhoud hiervan.

Het hok bij de hoofdingang wat ook dienst doet als fietsenstalling, is met hulp van vrijwilligers voorzien van een
overkapping. Met de plaatsing van een bewegingssensor komen bezoekers automatisch in het licht te staan.  

Met grote inspanning is twee jaar lang geprobeerd de bodembedekker aan de Sanjesreed in stand te houden. 
Door ziekte in de Pachisandra planten werden we genoodzaakt om deze af te voeren en werd deze grondstrook
in het najaar met graszaad ingezaaid. Met de plaatsing van stekpaaltjes voorzien met staaldraad wordt gehoopt
de honden uit de tuin te houden. Ook werd het aanzien van de tuin verbeterd door de beukenhaagjes te 
verlengen tot aan de voordeur.
De hierboven genoemde zaken zijn maar een deel van de uitgevoerde tuinklussen die het hele groeiseizoen 
werden uitgevoerd. Met dank aan alle vrijwilligers zijn we er ook dit jaar in geslaagd om de grote tuin er netjes 
en wel uit te laten zien. Waarvoor hulde!

Kapschuur: Halverwege dit jaar werd er gestart met subsidieronde 3. Het doel is om met de opbrengst hiervan 
de bouw van het tweede deel van de kapschuur mee te kunnen financieren.
De kapschuur tweede deel moet voorzien in de behoefte om de bewoners te stimuleren om actief mee te 
kunnen doen aan één of meerdere van de activiteiten: speel, sport, spelletjes en hobbyruimte (onder leiding 
van vrijwilligers). 
Deze ruimte kan ook worden gebruikt voor feest en speciale gelegenheden en biedt tevens de mogelijkheid om
de sociale cohesie in het dorp te bevorderen door bijv. deze ruimte beschikbaar te stellen voor het organiseren 
van een spelletjesavond (bingoavond) voor buurtgenoten.
Daarnaast is deze ruimte ook bedoeld als een toekomstige vergaderruimte voor de stichting. 

De subsiediewerving voor het 2e deel verloopt niet voorspoedig. W.J. Dijk heeft een opzet voor een kleiner 
tweede deel gemaakt, niet drie maar twee traveeën. Deze is uiteraard goedkoper. Het bestuur van stichting it 
Lijsket hoopt met deze stap de realisatie van dit tweede deel van de kapschuur een stukje dichterbij te 
brengen.



In oktober werd it Lijsket gevisiteerd door onderzoeksbureau Perspectief: het doel van deze evaluatie is om na 
te gaan in hoeverre de geboden ondersteuning van JP aansluit op de wensen en de behoeften van de 
bewoners. Het rapport hiervan wordt in 2014 bekend gemaakt.

Het hierboven genoemde is een greep van gebeurtenissen die deze jonge woonvorm
in Oentsjerk heeft bezig gehouden. Er kan met tevredenheid worden gesteld dat 2013 een succesvol jaar is 
geweest voor stichting it Lijsket als woonvorm voor 14 jonge mensen met een beperking. Dit is voor een zeer 
groot deel te danken aan de goede zorgverlening door de ca 15 personeelsleden van de JP van den 
Bentstichting waarvoor het bestuur van de stichting hen zeer erkentelijk is. Maar daarnaast gaat onze dank ook
uit naar de vrijwilligers en onze klusjesman die de bewoners in brede zin tot steun zijn.
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