
JAARVERSLAG 2014

Het voltallige bestuur heeft dit jaar 5 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. 

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. Het was de bedoeling dat er in de loop 
van 2014 begonnen zou worden met de bouw van het tweede deel van de kapschuur: de ontmoetingsruimte 
waar gezamenlijke activiteiten voor de bewoners zouden kunnen worden gehouden 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). 
Daarnaast is het de bedoeling om deze ruimte te gaan gebruiken als een vergaderruimte voor het bestuur, 
maar ook 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.

Enkele fondsen hebben dit jaar een toezegging gedaan ons te willen steunen met de bouw van de 
ontmoetingsruimte. Maar helaas is deze toegezegde steun niet voldoende om de bouw hiervan volledig te 
kunnen bekostigen. In de laatste vergadering van dit jaar is dan ook besloten om de nieuwbouw ook dit jaar 
nog weer voor ons uit te schuiven.
Uitgangspunt voor de bouw van het tweede deel is dat de stichting beschikt over voldoende financiële 
middelen. 

Perspectief
In oktober 2013 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 is in 2014 bekend gemaakt. Over het geheel genomen levert JP van den Bent 
adequate zorg die in hoofdlijnen aansluit bij de wensen van de bewoners. Op slechts een klein aantal zaken 
werd er verbeterpunten geconstateerd, waarmee de leiding in 2014 verder mee aan de slag is gegaan.

PR-commissie
Ten behoeve van de fondswerving werd er in 2014 besloten om weer een nieuwe folder van it Lijsket te laten 
drukken. 



Sportveldje
Vanuit enkele bewoners is de wens geuit voor de aanleg van een sportveldje met een basket en 
voetbalgoaltjes. In 2014 is de plaatsing van de basket niet mogelijk gebleken. Er werd wel een voetbaldoel 
geplaatst welke door JP van den Bent werd gefinancierd. 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten
In de collecteweek van 22-27 september 2014 is er in Oentsjerk gecollecteerd voor het FVG. Van deze 
opbrengst is de helft hiervan geschonken aan stichting it Lijsket.

Activiteiten
Een aantal activiteiten hebben dit jaar de revue gepasseerd:
NLdoet klusdagen en NLdoet disco voor mensen met een beperking. Zowel in het voorjaar als ook in het najaar 
zijn er veel vrijwilligers betrokken geweest om in en rondom de boerderij op deze dagen de handen uit de 
mouwen te steken. De jeugd van rocksolid en solid friends hebben deze twee spetterende disco’s 
georganiseerd, onder andere ook voor de bewoners van it Lijsket.
Niet te vergeten zijn onze vaste vrijwilligers die met enkele bewoners gaan wandelen. Zo kan het zomaar zijn, 
dat je ’s avonds een bont gezelschap tegen komt dat gezellig een blokje omgaat.
Andere festiviteiten waar bijzonder naar wordt uitgekeken zijn de komst van Sinterklaas, de kerstmarkt, de 
kerstdagen en oud en nieuw. 
Het hierboven genoemde is een greep van gebeurtenissen die deze jonge woonvorm
in Oentsjerk heeft bezig gehouden. Er kan met tevredenheid worden gesteld dat 2014 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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