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1 Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij het tweede jaarverslag van de Stichting Villa Voorschot 
over het jaar 2016, het eerste jaar dat onze bewoners een vol 
jaar hebben gewoond op de Villa. 
Het is een uitdagend jaar geworden voor bewoners, ouders en 
bestuur met goede, maar ook ingewikkelde en verdrietige 
ontwikkelingen. 
Het team van begeleiders van ASVZ kende veel wisselingen die 
helaas kenmerkend bleken voor een nieuwe groep begeleiders. 
Met name woning 1 kreeg feitelijk een heel nieuw team. Voor 
de bewoners, ook voor de teamleden  en de ouders een lastige 
fase. We kunnen gelukkig inmiddels zeggen dat beide teams en 
het team van de dagopvang op de Villa nu prima functioneren. 
Eén bewoner is helaas vertrokken en werd op woning 1 
opgevolgd door een nieuwe bewoonster, die goed is geland en 
haar plek heeft gevonden. Twee bewoners, door verschillende 
en persoonlijke omstandigheden, waren einde 2016  buiten de 
villa voor extra begeleiding. De overige bewoners ervaren eind 
2016 meer rust en structuur en zijn heel tevreden. 
Ouders hebben moeten ervaren dat het uit handen geven van 
de zorg, waar ze al zolang bij waren betrokken, niet altijd 
makkelijk was. Langzaam maar zeker kreeg dit , na het 
wittebrood jaar 2015, in 2016 met soms vallen en opstaan een 
duidelijker structuur. 
Ook op bestuurlijk niveau is er veel gebeurd in 2016 met 
enerzijds 2x een bestuurswisseling en anderzijds positieve 
ontwikkelingen op het gebied van bestuurbaarheid. Zo zijn er 
goede afspraken gemaakt met de oudervertegenwoordiging, 
bekrachtigd in een contract en is er een Raad van Toezicht in dit 
kader ingesteld die inmiddels op professionele wijze meedenkt 
met het bestuur en oudervertegenwoordiging. De 
organisatiestructuur, in het enthousiasme van de start nog 
onvoldoende uitgewerkt, heeft een definitievere vorm 
gekregen. 
De oudervertegenwoordiging, iets neutraler geformuleerd als 
Raad van Vertegenwoordigers RVV, is regelmatig bij elkaar 
gekomen en functioneert als een kritisch en opbouwend forum. 
Ondertussen gaat het dagelijks leven door op de Villa, nu en 
natuurlijk ook in 2017. Structuur, rust en een vast ritme is voor 
iedereen belangrijk, maar zeker voor onze bewoners en dat lukt 
steeds beter. De bewoners hebben hun ritme gevonden, met 
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dagprogramma’s die structuur bieden en in overleg met hen 
worden vastgesteld. De bewoners zijn in september met hun 
groep op vakantie gegaan en dat heeft voor nog meer cohesie 
en plezier samen gezorgd. 
We voelen ons als ouders en bestuursleden trots en gelukkig 
met onze prachtige Villa voor onze kinderen: een schitterend 
gebouw met een heerlijke tuin, een team van begeleiders dat 
inmiddels gelukkig staat als een huis en er plezier in heeft en 
onze kinderen die er overwegend gelukkig zijn! 
We wensen iedereen die betrokken is bij de Villa, na het roerige 
jaar 2016, meer rust en regelmaat in 2017, waarvan natuurlijk 
de voortekenen op het moment van schrijven van deze inleiding 
(onder een nieuwe voorzitter) wel heel gunstig zijn. 
 
Namens het bestuur, Dick Koster, voorzitter eind 2016. 
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2 Inleiding 
 
Stichting Voorschot heeft in maart 2015 haar doelstelling 
gerealiseerd zoals in 2010 in het projectplan was verwoord:  
de realisatie van een kleinschalige woon- en werklocatie voor 16 
jongvolwassenen van ±18 tot ±30 jaar met autisme en een 
verstandelijke (of andere) beperking. Zij zullen, met professionele 
24- uurs begeleiding, geïntegreerd binnen de samenleving, samen 
met een betrokken netwerk, een zo gewoon mogelijk leven 
leiden. Villa Voorschot betreft een woon- en werklocatie waar  
deze jongeren geïntegreerd in de gemeenschap kunnen wonen en 
werken: een multifunctioneel project waar arbeid, wonen, 
begeleiding, verzorging, behandeling en sociaal maatschappelijk 
ondernemen op een duurzame wijze bij elkaar komen.  
Het jaar 2016 was het eerste volledig jaar waarin Villa Voorschot 
bewoond werd. Een bewogen jaar waarin de Stichting zich 
ontwikkelde van een project tot een functionerend ouderinitiatief.  
 
Wonen en werken in 1 huis 
Er wonen in het huis 16 bewoners die 24-uurs zorg ontvangen 
gefinancierd op basis van een PGB.  
De huur van de studio’s betalen de bewoners uit hun Wajong 
uitkering aangevuld met huursubsidie.  
De bewoners wonen verdeeld over 2 woongroepen met twee 
huiskamers. Elke bewoner heeft een eigen studio met voordeur en 
eigen sanitair. De maaltijden gebruiken de bewoners in de 
woonkamer, waarbij zij om toerbeurt met hulp voor de groep koken. 
De meeste bewoners maken gebruiken van de dagbesteding in Villa 

Voorschot. ’s Avonds hebben de 
bewoners gezamenlijke 
activiteiten in de woongroep, 
zoals spelletjes doen, een 
wandeling maken of een film 
kijken. 
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3 Wonen en werken in Villa Voorschot in 2016 
 
Er wordt gewoond in Villa Voorschot en gewerkt in de dagbesteding. 
De bewoners wonen in 2 woongroepen van 8 bewoners met 24-uurs 
zorg. In de woongroepen zijn er 2 begeleiders aanwezig. Elke 
bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Elke bewoner heeft een 
eigen woonstudio. Het wonen in Villa Voorschot is groepswonen, dit 
betekent dat veel activiteiten gezamenlijk verricht worden en dat er 
gezamenlijk gekookt en gegeten wordt. Daarnaast worden er andere 
activiteiten gezamenlijk gedaan, zoals spelletjes, sporten en 
wandelen. Er wordt gewerkt op basis van een dagprogramma en van 
een weekprogramma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wonen 
Terugkijkend op het jaar 2016 geeft de teamleider van Woning 1 aan 
dat er sprake is van:  
 
“Een golvende lijn die ondanks de ups en down blijft stijgen.  
Ik vind het mooi om te zien dat, ondanks ook enkele tegenslagen, 
zoals het vertrek van medewerkers waar de bewoners zich net 
vertrouwd bij begonnen te voelen, een bewoner die in Sliedrecht 
verblijft en overige “bumps in the road”, dat de groep ook echt een 
groep wordt met steeds meer glans”. 
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“Na het vertrek van een 
bewoner, is er een nieuwe 
bewoner bij ons komen 
wonen. Hoe mooi was het 
om te zien hoe ze door 
haar medebewoners werd 
verwelkomd.  
Hoe vervelend ook al die 
wisseling in het team van 
begeleiders zijn, staat er 
nu wel een team dat met 
plezier en passie de 
diensten op Voorschot 
draait. Je ziet de band 
tussen de begeleiders en 
de bewoners steeds beter 
worden. We kennen de 
bewoners steeds beter en 
door veel cursussen, zorg 
overleggen en gesprekken 
met ouders is de 
professionaliteit van de zorg steeds beter aan het worden. We 
springen steeds beter in op de individuele en zeer verschillende 
hulpvragen van de bewoners en kunnen ook de groepssfeer vaker 
naar een goede sfeer ombuigen. Natuurlijk lukt dit niet altijd en hier 
ligt dan ook ons speerpunt voor komend jaar.  
 
Mooie momenten zijn vooral de blije gezichten tijdens een musical of 
diner uitje. De vaste activiteiten en het dagprogramma bieden veel 
duidelijkheid en voorspelbaarheid, waardoor er meer rust op de groep 
is en er hierdoor meer genoten kan worden van de leuke activiteiten 
en gezelligheid op de groep.” 
 
De teamleider van Woning 2 geeft aan: 
 
“Als we het over 2016 hebben dan hebben we het over een "leer" jaar 
waarin beeldvorming rondom de bewoners duidelijker is geworden en 
dus ook de manier van begeleiden meer helder. 
 
Een jaar waarin meer is in gezet op basiszorg, denk hierbij aan 
gezonder eten, meer naar buiten en wanneer iemand nou eigenlijk 
geschoren moet worden en welke kleding hij of zij draagt. 
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Een jaar waarin ondanks wisselingen in het team en het verlies van 
een bewoner de groep zich zeer goed heeft kunnen ontwikkelen door 
betrokken en professioneel personeel die allemaal een enorme 
motivatie en het hart op de juiste plek hebben . 
Hopelijk gaat 2017 een nog beter jaar worden waarin excellente zorg 
en een nog betere beeldvorming rondom bewoners de begeleiding 
gaat helpen om nog beter te kunnen ondersteunen en aansluiten bij 
de (individuele) behoeften van alle bewoners. 
Ik spreek de hoop uit dat we samen met ouders en bestuur vrij durven 
te denken over de zorg en de toekomst hiervan. En de hoop dat we 
continu met elkaar in gesprek kunnen blijven hierover zodat wij 
telkens weer kunnen bijstellen, vernieuwen en innoveren.” 
 
Beide woningen gingen in 2016 in september een midweek op 
vakantie, daarnaast werden er ook andere uitjes georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld bowlen en bezoek aan de dierentuin. Van de 
geschonken BBQ werd door beide woningen veel gebruikt gemaakt. 
Twee bewoners wonen tijdelijk in het belang van hun behandeling in 
Sliedrecht. Een bewoner is elders gaan wonen en is vervangen door 
de nieuwe bewoner. 

 
Het werken: de dagbesteding 
Er maken per eind 2016 14 bewoners 
gebruik van de dagbesteding, verdeeld 
over de 3 groepen, te weten de groep 
die werkt in en rondom het theehuis 
(nu Villa Moestuin), de buitengroep en 
de voetbalgroep.  De dagbesteding 
heeft in 2016 de tuin gereorganiseerd 
en voorzien van paden die vakken 
vormen. Door dit te doen hebben we 
overzicht gecreëerd. In de vakken 
kunnen groente en fruit worden 
verbouwd.  
Het achterste stuk grond zal gebruikt 
gaan worden om diertjes te verzorgen. 
Er zal een keus worden gemaakt tussen 
een konijnenheuvel (bewoners kunnen 
met de konijnen knuffelen en spelen in 
het hok wat hier om heen zal worden 
gebouwd) of er zal de keus worden 
gemaakt om kleine varkentjes te 
verzorgen. 
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Ook in 2017 zal er weer groente en fruit verbouwd worden en jams, 
gebak gemaakt worden. 
 
Creatieve dagbesteding 
De creatieve dagbesteding is in 2016 ingericht en gestart per 1 
januari 2017. Er zal vanaf 1 januari 2017 gestart worden met het 
werken met hout op de creatieve dagbesteding. Dit sluit aan bij de 
vraag en het ontwikkelingsniveau van de bewoners. 

 
Voetbal project 
Het voetbal project is een groep 
waarin structuur en een terug 
kerend programma centraal staan. 
In 2017 zal er vooral teruggegaan 
worden naar de basis en zorgen dat 
de zorg 100% is.  
Het is een groep die behoefte heeft 
aan voorspelbaarheid en vaste 
activiteiten. Daarom zal het 
programma van 2016 ook in 2017 
gehandhaafd worden. Dit zorgt voor 
de balans en de rust in de groep die 
deze bewoners nodig hebben om 

een zinvolle en succesvolle dag te hebben. In 2016 is gestart met 
sporten op de vrijdagmiddag. Er is een professioneel 
sportprogramma opgezet waarin iedereen naar zijn of haar kunnen in 
beweging kan zijn. De dagbesteding vindt voeding en bewegen een 
belangrijk onderdeel in het dagprogramma. 
 

In 2016 is de dagbesteding met alle 
dagbesteders naar De Efteling 
geweest. 
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4 De organisatie van Villa Voorschot 
 
De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Stichting Voorschot is met ingang van 1 
maart 2016 officieel benoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit drie 
personen: 
 
drs. C. A. Boonen 
drs. B.D.L.M. van Eerd  
mr. P. de Haan (voorzitter) 
 
In de Raad van Toezicht zijn de voor de Stichting Voorschot relevante 
deskundigheidsterreinen, te weten financieel, zorginhoudelijk en 
juridisch,  vertegenwoordigd. Mw. P. de Haan is voorgedragen door 
de Raad van Vertegenwoordigers. 
 
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op 
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de 
stichting.  
 
In 2016 heeft de Raad daartoe zes keer vergaderd met het bestuur, 
waarbij onder meer de jaarstukken van 2015 en de begroting voor 
het boekjaar 2016 zijn besproken. De Raad van Toezicht heeft de 
administratiesystematiek van de stichting beoordeeld.  
Geconstateerd is dat er geen kascontrole en accountantscontrole 
heeft plaatsgevonden. Wel is vastgesteld dat er een solide 
administratie is met een heldere, consistente en transparante wijze 
van rapporteren van de financiële gegevens. Gelet hierop is de Raad 
van Toezicht akkoord met de jaarrekeningen van 2015 en 2016 en is 
aan het stichtingsbestuur decharge verleend. De Raad van Toezicht 
adviseert het bestuur voor het boekjaar 2017 een kascommissie in te 
stellen, dan wel een accountantscontrole te laten plaatsvinden. 
Met ingang van 1 oktober 2016 is door de Raad van Toezicht een 
onafhankelijk voorzitter van het bestuur benoemd, die per 3 
december 2016 zijn werkzaamheden heeft neergelegd. De Raad van 
Toezicht heeft zich ingezet om in samenspraak met het bestuur zo 
spoedig mogelijk een nieuwe onafhankelijk voorzitter te zoeken. In 
afwachting van de invulling hiervan, vervult een van de zittende 
bestuursleden de taak van voorzitter.  
 
Voorts heeft de Raad van Toezicht overleg gehad met een 
vertegenwoordiger van de zorgverlener ASVZ en een vergadering van 
de Raad van Vertegenwoordigers, bijgewoond. 
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Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestond per 1 januari 2016 uit de 
volgende personen:  
 
Voorzitter  Dick Koster    
Secretaris  Petra van der Sluijs 
Penningmeester  Marcus Driessen  
Lid   Pauline Hillen 
Lid   Migiel van Lier 
 
Op 1 maart 2016 werden de gewijzigde statuten gepasseerd met de 
gewijzigde organisatiestructuur die voorziet in de statutaire 
verankering van de Raad van Toezicht en de Raad van 
Vertegenwoordigers. Tevens is hiermee de benoeming van een 
onafhankelijke voorzitter in de statuten opgenomen. 
 
Per 1 oktober 2016 werd Raymond van Rijnsoever benoemd tot 
onafhankelijke voorzitter van de Stichting. In verband met het feit dat 
het hem niet lukte de  voorzitterstaak te combineren met zijn overige 
werkzaamheden, legde hij zijn functie op 3 december 2016 neer, en 
werd Dick Koster door de Raad van Toezicht opnieuw benoemd tot 
voorzitter, nu ad interim. 
Migiel van Lier legde per 1 oktober 2016 zijn bestuursfunctie neer en 
Pauline Hillen per 1 januari 2017.  
 
Het bestuur kwam in 2016 elke maand bijeen. Daarnaast overlegde 
het bestuur met de teamleiders van Villa Voorschot en met de 

zorgmanager (ASVZ) van het huis. 
Een bestuurslid was aanwezig bij 
sollicitatiegesprekken van nieuwe 
werknemers. Indien nodig kwam het 
bestuur extra bijeen. Belangrijke 
onderwerpen waren de organisatie 
van het bezoek van de minister-
president Rutten, de communicatie 
met de ouders, overleg met ASVZ, de 
taakverdeling binnen het huis en de 
verdeling van taken tussen de zorg 
(ASVZ) en het bestuur en de 
samenwerkingsovereenkomst met 
ASVZ. 
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De Raad van vertegenwoordigers 
Tot en met augustus 2016 was Nico van Dam voorzitter van de RVV. 
Hij heeft zijn functie neergelegd om reden van terugtrekking van zijn 
zoon uit Villa Voorschot. 
De RVV benoemde Carla Schulting als voorzitter en Floor van de Loo 
als secretaris. 
In 2016 heeft de RVV 5 vergaderingen van reguliere aard gehad en 
één vergadering waarbij zorginhoudelijk gesproken werd over 
zogenoemde MIP-meldingen van ASVZ. Dit hebben de ouders als een 
zeer interessante en verhelderende bijeenkomst ervaren. 
Op de reguliere vergaderingen werden allerlei zaken aangaande de 
beide woningen van Villa Voorschot besproken. Het bestuur kon op 
deze gelegenheden nader uitleg geven over het beleid en financiële 
kwesties en de ouders konden vragen stellen en ideeën aandragen. 
Ook kwamen de diverse commissies aan het woord. Op een van de 
vergaderingen hebben de leden van de Raad van Toezicht zich aan de 
ouders voorgesteld en uitleg gegeven over hun werkwijze. 
Kortstondig heeft zich bij de vergaderingen ook Raymond van 
Rijnsoever gevoegd, die benoemd was als  nieuwe voorzitter van het 
bestuur. 
 
In 2016 is Gerard van Marle, de vader van Wiggert, na een ziekte 
overleden. Op zijn verzoek werd Michiel van Marle, de broer van 
Wiggert, de tweede vertegenwoordiger van Wiggert. Ook Frans den 
Hartog heeft naast zijn moeder een tweede vertegenwoordiger 
gekregen in de persoon van zijn zus, Paula den Hartog. 
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5 Commissies 
Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door 
de diverse commissies, waarin bijna alle ouders een rol vervullen. 
Door het functioneren in een commissie zijn alle ouders betrokken bij 
het functioneren van het ouderinitiatief. 
 
In 2016 waren de volgende commissies binnen Stichting Voorschot 
actief: 
 Tuincommissie 
 Commissie beheer en inrichting 
 Commissie vrije tijd 
 Dagbestedingscommissie  
 Commissie vrijwilligers 
 Commissie aanname nieuwe bewoners 
 Commissie fondsenwerving 
 
De tuincommissie 
De tuincommissie bestond in 2016 uit: Conny Hilkhuijsen, Floor van 
de Loo, Bert Leeflang, Gerard Oliehoek en Hetty Wieten.  
De commissie is een aantal malen bijeen geweest om de nodige 
werkzaamheden te bespreken; de leden hebben verder veelal solo of 
in klein verband in de tuin gewerkt. 
De werkzaamheden hielden in: maaien en bemesten van het gras, 
vervangen van dode planten in de stiltehoek, snoeien van buxussen 
en vlinderstruiken, inrichten van de bloembakken aan de voorzijde 
van Villa Voorschot met zowel vaste als eenjarige planten, planten 
van klimmers tegen de lange zijde van het hek, sproeien bij droogte, 
wieden van onkruid in borders en bloembakken, verwijderen van 
onkruid in de paden en op de terrassen en het opnieuw invegen 
daarvan met zand. Met name de onkruidbestrijding nam veel tijd in 
beslag.  
 
Commissie beheer en inrichting 
De commissie bestond in 2016 uit Carla Schulting, Pauline Hillen, Piet 
van der Plas, Koos Bodijn, Willem Hilkhuijsen en Bert Leeflang.  
De commissie Beheer en Inrichting had een zware taak in 2016, ten 
eerste vanwege aanpassingen die het gebouw nog nodig had, 
kinderziektes die een nieuw gebouw met zich meebrengt, maar ook 
door de reparaties van veel zaken die stuk gingen. 
Dat betekende dat de eigenaar van het pand, woningcorporatie  
De Sleutels, veelvuldig ingeroepen werd, omdat zij verantwoordelijk 
zijn voor het beheer van het pand. Zaken als kapotte deurdrangers en 
vervanging van deuren werden door hen gerepareerd. Een fout bij de 
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bouw, namelijk het niet aansluiten van een afvoerpijp op de 
gemeenteriolering was de oorzaak van het voortdurend vollopen van 
de kruipruimten onder het pand, hetgeen verstoppingen van de wc’s 
met zich meebracht, en ervoor zorgde dat ook bovengrondse ruimten 
af en toe blank kwamen te staan.  
Rond de Pasen werd de bestrating opengebroken en een machine 
heeft 5 dagen lang de kruipruimten onder het gebouw leeggepompt. 
Het probleem was hiermee tijdelijk verholpen. Inmiddels is er een 
definitieve oplossing gevonden. 
Stichting Voorschot is verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud 
van de inrichting van de algemene ruimten. De nadruk dit jaar lag op 
reparaties van (af)wasmachines, vloeren, luxaflex en kapotte stoelen. 
Veel zaken betroffen WA-verzekeringszaken waardoor de bedragen 
vergoed werden. Ook de verzekeringsportefeuille en zo nodig het 
indienen en afwikkelen claims werd door de commissie gedaan. 
Daarnaast is Stichting Voorschot verantwoordelijk voor de 
brandveiligheid in het gebouw. Er is in het huis een Brandmelding 
Installatie Systeem geïnstalleerd. Dit systeem wordt ook door de 
commissie beheerd, alsmede wordt er gemonitord of er aan de 
vereisten voldaan wordt. De verantwoording voor de brandveiligheid 
binnen de studio’s, en dan met name het vermijden van 
brandgevaarlijke materialen bij de inrichting, ligt bij de 
ouders/vertegenwoordigers. Het gebouw is door het ontwerp en de 
uitvoering zeer brandveilig. Alle studio’s zijn als zogenaamde 
isolatiecompartimenten gebouwd en hebben twee uitgangen. Het 
hele pand was kort na afronden van de bouw als geschikt beoordeeld 
door de brandweer, en ook waren de vergunningen afgegeven. Maar 
de controle en een definitief inspectierapport vroeg toch nog om de 
nodige aanpassingen, zoals vluchtroutebeschrijvingen. Deze 
aanpassingen zijn inmiddels (in 2017) gedaan. De definitieve 
gebruiksvergunning zal waarschijnlijk in 2017 worden afgegeven.  
De beide teamleiders alsmede Piet van der Plas hebben een cursus 
voor het beheer van de brandmeldinstallatie gevolgd.  
De kosten van de brandinspectie waren een niet verwachte 
tegenvaller voor Stichting Voorschot. 
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Commissie vrije tijd 
De commissie bestond in 2016 uit: Floor van 
de Loo, Barbara Buis, Annefiet den Hollander.  
De Commissie vrijetijdsbesteding heeft in 
2015 als missie geformuleerd: het bieden van 
ondersteuning bij het op gang brengen van 
structurele invulling van vrije tijdbesteding 
van de bewoners van Villa Voorschot. In 
januari 2016 heeft de commissie een mail 
aan alle ouders gestuurd om te 
inventariseren waar de interesses van de 
individuele bewoners liggen. De reacties zijn 
in een Excel bestand ondergebracht. 
In februari hebben gesprekken 
plaatsgevonden met mensen van de atletiek 
vereniging en twee muziekscholen, die lieten 
weten dat ze met plezier een proefles willen 
geven.  
De ouders en de teamleiders zijn 3 maart 
hiervan per mail op de hoogte gesteld en aan 

de ouders is gevraagd of ze akkoord waren met deelname aan een 
proefles.  
Daarop heeft in mei de popschool Leiden, in juni de atletiek en in juli 
Josje de Ru een proefles gegeven. Dit heeft ertoe geleid, dat een 
aantal van de bewoners wekelijks bij atletiek traint. 
Daarnaast is er contact geweest met het autistencafé, de VTV Leiden 
om onder meer de mogelijkheden van vrijwilligers te onderzoeken, 
een fysiotherapeut voor eventuele fitness, een judoleraar, 
hockeyclub Forescate en manege Voorwaarts in Leiden. Er zijn op 
initiatief van de commissie activiteiten opgestart zoals, atletiek en 
bowlen voor een groep bewoners. Daarnaast heeft de commissie 
input gegeven voor het weekprogramma. 
De conclusie van de commissie is dat de vrijetijd voldoende is 
ingevuld en dat de commissie kan worden opgeheven.  
 
Dagbestedingscommissie  
De leden van dagbestedingscommissie in 2016 waren: Pauline Hillen, 
Sandra Bodijn, Huub van Schie en Conny Hilkhuijsen. 
De commissie is in het leven geroepen omdat vanuit de dagbesteding 
van  ASVZ het verzoek kwam om een stuk grond te verwerven voor 
een nieuw te vormen ‘bosgroep’. Hiertoe is een aantal gesprekken 
gevoerd met de gemeente Voorschoten. De gemeente heeft twee 
stukken grond aangeboden, maar deze werden bij nader inzien niet 
geschikt bevonden. Het project ‘bosgroep’ is momenteel even in de 



 
 

16

‘ijskast’ gezet, vanwege het besluit van ASVZ zicht eerst te richten op 
de bestaande dagbestedingsgroepen.  
De taken van de dagbestedingscommissie voor 2016 waren:  
 Bekendheid geven aan de mogelijkheden van dagbesteding bij 
 Villa Voorschot; 
 Het werven van nieuwe dagbesteders. 
 
In 2016 is het aantal dagbesteders in Villa Voorschot met 5 mensen 
uitgebreid. 
Door het enthousiasme en de goede sfeer die ASVZ op de 
dagbesteding van Villa Voorschot heeft weten te creëren zijn drie 
bewoners van Villa Voorschot die extern dagbesteding volgden, 
overgestapt naar de dagbesteding van Villa Voorschot. Zij werken nu 
meerdere dagen per week in het theehuis/moestuin en de creatieve 
groep. Via de commissie dagbesteding zijn twee nieuwe 
dagbesteders bij Villa Voorschot aangemeld en na intake van de 
zorgaanbieder ASVZ aan het werk gegaan. Het betreft een jongen en 
een meisje, respectievelijk op de creatieve groep en 
theehuis/moestuin. 
 
Om meer bekendheid te geven aan de dagbesteding Villa Voorschot 
is besloten op 17 juni 2016  een open dag te organiseren voor 
leerlingen van de hoogste klassen van de cluster 3- en 4-scholen uit 
de omgeving van Voorschoten, zodat zij kennis konden nemen van de 
dagbestedingsmogelijkheden binnen Villa Voorschot. Voor de open 
dag hebben de commissieleden een uitnodigingsbrief geschreven en 
een leaflet gemaakt met informatie over de dagbesteding binnen 
Villa Voorschot. 
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De commissieleden hebben contact gezocht met de stagebegeleiders 
van de diverse scholen. In de afspraken die volgden hebben zij 
uitgelegd welke soorten dagbesteding bij Villa Voorschot gevolgd 
kunnen worden. Tevens werden de uitnodigingsbrieven voor de open 
dag en de leaflets afgegeven met het verzoek deze uit te delen aan 
de leerlingen die aan hun laatste schooljaar bezig waren. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde open dag.  
De belangstellenden werden ontvangen op het terras van het 
Theehuis met een kopje koffie of thee met een zelfgebakken lekkernij 
erbij. Daarna volgde een rondleiding door de teamleider van de 
dagbesteding en door Pauline Hillen (bestuurslid).  
Deze dag heeft daadwerkelijk ook tot aanmeldingen geleid. Helaas 
hebben deze aanmeldingen geen doorgang kunnen vinden vanwege 
het feit dat de doelgroep waar we ons op hebben gericht 
schoolverlaters zijn. De stagecoördinatoren van de scholen zoeken 
dagbestedingsplekken voor toekomstige ex-scholieren om 
langzaamaan te gaan stoppen met school. Dat betekent dat zij een 
plek zoeken voor één dag per week. Dat is bij Villa Voorschot niet 
goed mogelijk, omdat de zorgaanbieder aangeeft dat het voor de 
bestaande groep dagbesteders te veel onduidelijkheid geeft als er 
één dag per week verschillende mensen op de dagbesteding 
aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat er minimaal 2 dagen per week 
dagbesteding wordt gevolgd om na niet al te lange tijd over te gaan 
op 3 dagen per week.  
Drie aanmeldingen hebben niet door kunnen gaan vanwege het feit 
dat de aanmeldingen via een WMO en UWV-traject binnenkwamen, 
wat niet passend is bij Villa Voorschot. 
Een aanmelding heeft geen doorgang gevonden, omdat de ouders 
uiteindelijk voor dagbesteding op een zorgboerderij  kozen.  
Voor 2017 wordt dan ook de uitdaging vast te stellen voor welke 
doelgroepen dagbesteding bij Villa Voorschot geschikt is en welke 
organisaties daarvoor benaderd kunnen worden.  
 
Commissie vrijwilligers 
De commissie vrijwilligers bestond in 2016 uit Huub van Schie en 
Petra van der Sluijs 
De commissie heeft in 2016 geïnventariseerd welke behoefte aan 
vrijwilligers er bij de teamleiders en bij de overige commissies 
bestond. Tevens heeft de commissie contact gelegd met de afdeling 
van ASVZ die zich bezig houdt met de werving van vrijwilligers. Elke 
vrijwilliger die binnen Villa Voorschot werkzaam is dient een 
Verklaring omtrent gedrag te hebben en eveneens de 
vrijwilligersscholing van ASVZ te volgen. Er waren in 2016 2 
vrijwilligers werkzaam in Villa Voorschot. Een vrijwilliger ondersteunt 
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de dagbesteding en 1 vrijwilliger ondersteunt binnen Woning 1 door 
individuele activiteiten met de bewoners te doen.  
Tevens heeft de commissie contact gezocht met de 
vrijwilligerscentrale Voorschoten, de Stichting voor elkaar. Stichting 
Voorschot is geregistreerd en kan via de website vrijwilligers werven. 
Daarnaast heeft de commissie de stand op de vrijwilligersmarkt 2016 
in september georganiseerd. Met een groep ouders werd de kraam 
bemand en werden producten van de dagbesteding verkocht. Tevens 
werd bekendheid aan de Stichting gegeven en was het mogelijk 
Vriend van Stichting Voorschot te worden en op deze wijze 
werkzaamheden als vrijwilliger te doen. 
Aandachtspunt 2017 is het werven van vrijwilligers die kunnen 
ondersteunen bij het tuinonderhoud, en bij het doen van individuele 
activiteiten in Woning 1. In Woning 2 is er op dit moment geen 
behoefte aan de ondersteuning van een vrijwilliger. Het vinden van 
geschikte vrijwilligers is gezien de complexiteit van de bewoners van 
Villa Voorschot lastig. 
 
Commissie aanname nieuwe bewoners 
De commissie bestond in 2016 uit Pauline Hillen en Petra van der 
Sluijs. Taak van de commissie is de aanmelding voor een woonplek 
binnen Villa Voorschot bij te houden. Tevens geeft de commissie 
informatie over het wonen in Villa Voorschot aan geïnteresseerden. 
Door het vertrek van een van de bewoners uit Woning 1 heeft de 
commissie met de ouders van potentiele kandidaten de eerste 
informatieve gesprekken gevoerd. Hierbij worden de ouders 
geïnformeerd over de kosten van het wonen in Villa Voorschot, het 
PGB en de Wajong, alsmede over de zorgaanbieder en dagbesteding. 
Na dit eerste gesprek voeren de orthopedagoog en de teamleider de 
verdere gesprekken en komen zo tot een voorstel aan het bestuur. 
Op 1 december 2016 is er een nieuwe bewoonster in Woning 1 van 
Villa Voorschot komen wonen. 
 
Commissie fondsenwerving 
De commissie fondsenwerving heeft na een zeer intensieve werving 
in de jaren voor de bouw in 2016 een rustiger jaar gehad. Er zijn wel 
bijdragen geleverd door een aantal particulieren en serviceclubs, 
zoals Innerwheel Voorschoten en de Lions Junior. Doelstelling is in 
2017 de fondsenwerving weer actiever op te pakken. 
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6 ASVZ 
ASVZ is een zorgaanbieder gevestigd in Sliedrecht die zich met 5000 
medewerkers en ruim 1900 vrijwilligers inzet voor ongeveer 5200 
cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Stichting Voorschot 
heeft, na een rondgang van verschillende zorgaanbieders voor ASVZ 
gekozen vanwege het feit dat ASVZ, vijf jaar geleden al 
enthousiasme toonde, wat veel minder het geval was bij andere 
zorgaanbieders. Wellicht mede omdat zij zelf ooit uit een 
ouderinitiatief zijn ontstaan en in die tijd al bij meer dan tien 
ouderinitiatieven de zorg verleenden, begrepen ze wat wij nodig 
hadden en wilden ze voldoen aan onze randvoorwaarden om deze 
zorg te verlenen. Bovendien sloot de visie van deze zorgaanbieder 
heel goed aan bij wat de ouders bij Stichting Voorschot beoogden. 
Wat Stichting Voorschot ook vooral aansprak was hun kennis en 
ervaring met het begeleiden van mensen met autisme en 
bijkomende problematiek en hun behandelings- en 
begeleidingsmethodiek genaamd Triple C (Cliënt, Coach en 
Competence) Door het opbouwen van de relatie met bewoner en 
begeleider voelt de bewoner zich veilig en geaccepteerd. 
De begeleider is de betrouwbare ander. Vanuit dit vertrouwen kan 
hij of zij hun eigen vaardigheden ontwikkelen. De visie van ASVZ is 
het ‘ervaren van het gewone leven,’ in wonen, werken en vrije tijd. 
Zij zijn ondernemend en actief en ondernemen in de vrije tijd van 
de bewoners veel activiteiten met hen. ASVZ voert de zorg uit 
volgens de wensen en visie van Stichting Voorschot, zowel qua 
wonen, werken als vrije tijd. De afspraken tussen Stichting 
Voorschot en ASVZ zijn contractueel vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
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7 De Sleutels 
Stichting Voorschot huurt het complex van de Leidse 
woningbouwcoöperatie De Sleutels. Met de woningbouwcoöperatie 
is regelmatig contact over onderhoud van het pand en reparaties. 
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8 Externe contacten  
 
Bezoek Mark Rutte 
Het College en Raad van Voorschoten hebben vanaf de start van 
Stichting Voorschot met enthousiasme de realisatie van Villa 
Voorschot gesteund. Dit deed de gemeente niet alleen door de grond 
aan De Sleutels tegen een maatschappelijke prijs te verkopen, maar 
ook door uitingen van steun in berichtgeving naar externe partijen. 
Dat gebeurde ook naar de Haagse politiek met als gevolg dat op het 
VVD-congres in 2015 premier Mark Rutte Stichting Voorschot 
aanprees als een voorbeeld van burgerparticipatie en samenwerking 
van partijen. 
 

 
 

Nadat premier Rutte niet op onze uitnodiging was ingegaan om op  
20 juni 2015 de opening van Villa Voorschot te verrichten, werden 
we, nadat een ouder de premier op een bijeenkomst aan zijn jasje 
had getrokken, in het najaar van 2015 benaderd met de mededeling 
dat Mark Rutte een informeel bezoek zou brengen aan Stichting 
Voorschot. Een zeer vriendelijke Mark Rutte, nam in februari 2016 
rustig plaats in de woonkamers van beide groepen bewoners waar hij 
hun vragen beantwoordde over tv-programma’s en favoriete 
sporten. Daarbij voerde het bestuur van Stichting Voorschot met de 
premier, wethouders, zorgaanbieder, en woningcorporatie een 
serieus gesprek, met op de agenda problemen die startende 
ouderinitiatieven ondervinden, zoals de maatregelen waarmee 
woningcorporaties de laatste jaren geconfronteerd worden.  
Hierdoor zijn zij minder gemakkelijk bereid om dit soort initiatieven 
te financieren.  
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Ouderinitiatieven zijn daarmee op de private markt aangewezen, 
waar te hoge rentes worden gevraagd om een sociale huur te kunnen 
rekenen aan mensen die hun hele leven afhankelijk zullen zijn van 
een uitkering. Mark Rutte beloofde te helpen waar nodig. Zijn 
beleidsmedewerkster nam, na het bezoek, nogmaals contact op met 
de woningcorporatie en wilde het naadje van de kous weten over 
diverse zaken: financiën, hoe Stichting Voorschot het gewenste 
resultaat behaald heeft door steun en lobby vanuit de politiek en 
door inzet van alle ouders die zich organiseren om op een andere 
manier hun kind de zorg te geven. 
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9 Activiteiten 
In 2016 gingen beide woningen een midweek op vakantie. De 
dagbesteding ging van haar verdiensten naar De Efteling. Daarnaast 
waren er activiteiten zoals Koningsdag, kermis, circus en bowlen. 
Andere evenementen waren de gezamenlijke viering van het 
Paasfeest in aanwezigheid van de ouders, de nieuwjaarsborrel met 
de ouders en de viering van de eerste verjaardag van de Villa. 
 

Vrienden van Stichting 
Voorschot 

Vrienden van 
Stichting Voorschot 
werd in 2014 het 
leven geroepen om 
de realisatie van 
Villa Voorschot te 
ondersteunen. Door 
middel van een 
jaarlijkse bijdrage 
van 25 euro 
ondersteunen 
Vrienden het huis. 
Het is ook mogelijk 
donateur te 
worden.  Het is de 
bedoeling Vrienden 
van Stichting 
Voorschot in 2017 
weer nieuw leven in 
te blazen. 

 
Website en sociale media 
Informatie over de stichting is te vinden op de website en 
op facebook: http://www.stichtingvoorschot.nl/ en 

https://www.facebook.com/StichtingVoorschotVoorschotFoundation
/. Foto’s van activiteiten worden door de commissie gepost op 
facebook. 
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10 Conclusie en vooruitblik naar 2017 
 
Terugblik en Stichting Voorschot in 2017 
Terugkijkend was het eerste volledige jaar van Stichting Voorschot 
een bewogen jaar voor de Stichting Voorschot door het vertrek van 
een bewoner en het verblijf van 2 bewoners in Sliedrecht, alsmede 
door het vertrek van de onafhankelijke voorzitter. Voor 2017 hoopt 
het bestuur te werken aan meer structuur en rust binnen de 
Stichting. 
Het bestuur heeft voor 2017 de volgende speerpunten: 
 het aanstellen van een onafhankelijke voorzitter 
 het verder verankeren van de participatie van de ouders 
 de communicatie binnen de Stichting 
 het toekomstgericht uitwerken van de visie van Stichting 
 Voorschot 
 het structureren van de samenwerking met ASVZ  
 het borgen van een gezonde financiële structuur 
 informeren van de ouders over zorg gerelateerde 
 onderwerpen/deskundigheidsbevordering 
 het weer activeren van de fondsenwerving 
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11 Bijlage: Financiën in 2016 
 
Het resultaat van Stichting Voorschot in 2016 is € 28.334,24 positief. 
Dit is ruim € 6.000 lager dan was begroot. De belangrijkste verschillen 
ten opzichte van de begroting zijn bij de volgende posten: 
 
Bijdragen bewoners/ouders 
Begroot:  € 94.800 
Realisatie: € 89.225 
Belangrijkste oorzaak: De bijdragen voor de bewonersvakantie waren 
lager dan was begroot. 
 
Overige baten  
Begroot:  € 13.500 
Realisatie: € 16.709 
Belangrijkste oorzaak: Er zijn meer giften ontvangen dan was 
begroot. In de begroting worden de giften voorzichtig ingeschat. 
 
Kosten dagbesteding 
Begroot:  € 25.000 
Realisatie: € 21.758 
Belangrijkste oorzaak: Deze kosten waren in de begroting aan de 
hoge kant ingeschat. De realisatie blijkt inderdaad lager uit te vallen. 
 
Overige lasten 
Begroot:  €   7.600 
Realisatie: € 15.405 
Belangrijkste oorzaken: De kosten voor onderhoud waren veel hoger 
dan begroot, de nieuwe statuten hebben tot hoge notariskosten 
geleid en er waren geen kosten voor feesten in de begroting 
opgenomen. 
 
De balanspositie per 31-12-2016 is door het positieve resultaat 
verbeterd ten opzichte van 2015. Het totaal aan leningen is echter 
minder teruggebracht dan vooraf was voorzien. Dit komt door hoge 
uitgaven aan investeringen. Per 31 december 2016 was het totale 
bedrag aan leningen € 134.500. Het eigen vermogen bedraagt nu 
€ 112.624.  Hiervan is ruim € 10.000 met een bestemming 
gereserveerd. De algemene reserve bedraagt € 102.405. 
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Balans
31-12-2016 31-12-2015

Activa
Materiële vaste activa 363.378,85   370.203,56   
Langlopende vordering 160.000,00   160.000,00   
Kortlopende vorderingen 9.494,83       3.502,04       
Liquide Middelen 21.564,31     31.091,85     

Totaal Activa 554.437,99   564.797,45   

Passiva
Eigen Vermogen 112.623,61   84.289,37     
Langlopende schulden 134.500,00   144.500,00   
Overlopende passiva (langlopend) 292.968,57   322.427,73   
Kortlopende schulden 14.345,81     13.580,35     

Totaal Passiva 554.437,99   564.797,45   

 
 
 

Staat van Baten en Lasten

2016
Begroting

2016
2015

Baten
Vrijval Investeringsbijdragen fondsen 30.959,16     32.000,00     104.642,27   
Huurinkomsten - bewoners 105.050,00   105.600,00   88.000,00     
Huurinkomsten - ASVZ 42.000,00     42.000,00     26.500,00     
Bijdragen bewoners/ouders 88.525,00     94.800,00     82.100,00     
Overige baten 16.708,61     13.500,00     20.547,45     

Totaal Baten 283.242,77   287.900,00   321.789,72   

Lasten
Aanleg tuin 725,50          -                137.368,94   
Afschrijvingslasten 30.959,16     32.000,00     14.759,35     
Huur 109.233,48   110.000,00   90.758,30     
Kosten dagbesteding 21.757,76     25.000,00     14.225,71     
Kosten levensonderhoud 75.197,78     77.200,00     59.324,19     
Overige lasten 15.405,12     7.600,00       12.971,09     

Totaal Lasten 253.278,80   251.800,00   329.407,58   

Saldo financiële baten en lasten -1.629,73      -1.600,00      -617,94         

Resultaat 28.334,24     34.500,00     -8.235,80       


