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Jaarverslag secretaris 2019
Inleiding
Stichting het Rotonde Huis is een interkerkelijke organisatie, die jongeren opvangt, gestart in 2007.
Wij willen werken aan het herstel van de heelheid van jonge mensen, in een veilige omgeving. Dat
gebeurt in een leefgemeenschap, die functioneert als een huisgezin.
Het Rotonde Huis heeft daarvoor de beschikking over een woonhuis in Lunteren.
Waarin 5 kamers voor jongeren en gezamenlijke ruimten als keuken, woonkamer, toilet en douche.
Daarnaast heeft de woning ook een beheerdersgedeelte, waar een echtpaar woont dat de begeleiding
coördineert.
Het bestuur
Bij de start van het jaar bestond het bestuur uit 4 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Alg. bestuurslid

:
:
:
:

de heer B. Klinkhamer
de heer A. van Burg
de heer M. Haverkamp
mevrouw S. Koops

Daarnaast hebben we een notuliste in de persoon van mevrouw G. Vaders.
In 2018 is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest.
De bezetting
In de loop van 2019 hebben we in totaal 8 jongeren een plek geboden waar zij (tijdelijk) konden
verblijven. In de onderstaande tabel wat cijfers.

In cijfers
Bezetting 2019
Beschikbare capaciteit
Benutte capaciteit
Percentage
Aantal bewoners 1/1/2019
Aantal opnamen
Aantal ontslagen
Aantal jongeren in 2019
Aantal bewoners 31/12/2019
Intake
Aantal intakegesprekken
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1825 5 plaatsen * 365 dagen
1492
82 %
5
3
5
8
3
3
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Activiteiten
De belangrijkste activiteit is de begeleiding van de jongeren. Voor deze begeleiding zijn naast de
beheerders ook vrijwilligers actief. Deze gebeurt voor een deel op afgesproken momenten, de
zogenaamde mentorgesprekken, waarin de mentor met de jongere de voortgang op verschillende
leefgebieden doorneemt. Daarnaast is er ook sprake van begeleiding ‘on the fly’, tijdens de normale
huiselijke activiteiten.
In 2019 zijn er geen bijzonder activiteiten geweest. Wel is er een gesprek geweest met de gemeente
Ede over de begeleiding in het kader van PGB’s. In dat gesprek is vastgesteld dat wij het
professionele tarief voor Begeleiding mogen gaan hanteren als wij een overeenkomst hebben met een
psycholoog onder wiens verantwoording de begeleiding valt.
Zo niet dan moeten we het tarief hanteren voor begeleiding binnen het eigen netwerk.
Organisatie
M.b.t. de afgesproken speerpunten voor 2019 is nauwelijks voortgang te melden.
Het vermelden waard is wel het aflossen van de leningen.
Voor alle betroken vrijwilligers zijn in het afgelopen jaar de VOG’s vernieuwd.
Daarnaast is er wel aandacht geweest voor het 12½ bestaan, maar op zeer bescheiden schaal.
Financiën
Zoals uit het overzicht hierboven blijkt is ook de bezetting in 2019 goed geweest. Dat zorgt voor een
goede financiële basis, en in 2019 zijn de oorspronkelijke leningen volledig afgelost.
Bestuurlijk
Onze doelstelling blijft ook voor 2019 het bieden van zorg aan jongeren die in een steuntje in de rug
kunnen gebruiken, met als uitgangspunt dat wij dat doen vanuit Gods liefde voor mensen.
Lunteren, juli 2020.
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Bijlage

NB

Samenvatting van het financieel jaarverslag 2019.

De volledige jaarrekening is te raadplegen op de website.
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