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Vergaderingen
Het algemeen bestuur heeft dit jaar 5 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn vooral 
gebruikt om betreffende een aantal onderwerpen: zoals onderhoud van tuin en gebouwen, 
de continuïteit van dit ouderinitiatief en hoe zaken af te stemmen met de J.P. v/d. Bent 
Stichting te overleggen.
Deze bijeenkomsten hadden daarnaast natuurlijk ook een betekenis voor voldoende contact 
tussen de ouders onderling. Het D.B. zorgde er daarbij voor dat deze bijeenkomsten goed 
werden voorbereid en dat afspraken werden nagekomen. Hiervoor kwam het D.B. 
maandelijks bij elkaar.

Mutatie bewoners
Dit jaar kon Jellie Lont  welkom geheten worden als nieuwe bewoner van It Lijsket. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook Wieke Lont  zich thuis zal  voelen in het A.B. 
bestuur van It Lijsket.

Mutatie medewerkers
Helaas moesten wij onverwacht afscheid nemen van onze locatiecoördinator Maaike 
Richards.
Het enthousiasme van Maaike en ook onze waardering voor haar werk zorgde ervoor dat dit 
totaal onverwacht was voor iedereen.
Het invullen van een nieuwe locatiecoördinator was door dit onverwachte vertrek en door 
onduidelijkheden tussen de beide Stichtingen, een zaak die geruime tijd in beslag heeft 
genomen.
Wietske Talsma een oude bekende, was gelukkig beschikbaar voor een interim periode.
Per 01-01-2018 zal de definitieve invulling van locatiecoördinator door Nynke Nijholt worden
gedaan.
Helaas moesten wij dit jaar ook afscheid nemen van andere gewaardeerde medewerkers. 
Gelukkig slaagde de J.P. erin deze mensen te vervangen met nieuwe medewerkers, waar we 
als bestuur ook alle vertrouwen in hebben.

Nieuwsbrief  
Middels de nieuwsbrief zijn naast de ouders/verwanten, ook de sponsoren en vrienden van 
It Lijsket op de hoogte gehouden.

Donaties
Mede dank zij verschillende donaties groot en klein, kunnen wij een aantal zaken 
financieren. Wij zijn daar als bestuur zeer dankbaar voor.

Servicekosten
Dankzij de bijdrage van alle bewoners kunnen we het vele onderhoud van de tuin 
financieren.

Ontmoetingsruimte



Na vele jaren van voorbereiding en uitvoering van deze ontmoetingsruimte De Keet, spitst 
de discussie zich nu vooral toe op zaken als verhuurbeleid en schoonhouden van deze 
prachtige ruimte.
Het zal enige tijd nodig hebben voordat een en ander uitgekristalliseerd is.

Vakantieweek
De vakantieweek, die in 2016 voor de eerste keer werd georganiseerd, was ook in 2017 een 
succes. Als bestuur waren wij zeer dankbaar dat naast medewerkers van It Lijsket, ook 
vrijwilligers zich hiervoor wilden inzetten. Met deze ervaringen is het dan ook de bedoeling 
dat in 2018 wederom een vakantie wordt georganiseerd.

Buurtactiviteiten
Onze bewoners hebben in 2017 meerdere keren kunnen deelnemen aan activiteiten die 
vanuit de gemeenschap Oentsjerk mogelijk werden gemaakt. Te noemen zijn o.a. de 
wandeling dankzij vrijwilligers elke donderdagavond, de disco in Pro-Rege , de aangepaste 
vieringen in Pro-Rege en natuurlijk de Krystkuier.

Activiteiten in De Keet
Meerdere activiteiten zijn er voor de bewoners en ouders/verwanten georganiseerd.
Zo was er een barbecue en een nieuwjaarsbijeenkomst met voor beide een grote opkomst.

Inzet betrokkenheid volgende generatie.
Gezocht wordt naar  mogelijkheden richting de toekomst hier op te anticiperen.
Zo zijn verschillende AB vergaderingen op de vrijdagavond gezet, om de ouders/verwanten 
het mogelijk te maken te kunnen komen. Ook is er aandacht voor het inzetten van 
voldoende communicatie tussen ouders en overige familieleden.

Afsluiting
Dat veel bewoners het naar hun zin hebben in It Lijsket is mede te danken aan de goede 
zorgverlening door de medewerkers van de J.P. vd. Bent Stichting.
Wij willen graag onderstrepen dat wij daar als bestuur zeer erkentelijk voor zijn.
Onze inzet zal dan ook zijn dit voor de toekomst te continueren.
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