
Jaarverslag Vereniging De Parel 2021

Doelstelling van de Parel:

De Parel is een woning voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking,
met daarbij eventueel bijkomende problematiek. Het prachtige
appartementencomplex, gelegen in een nieuwe woonwijk aan de oostkant van
Bodegraven, is in 2011 geopend. De Parel bestaat uit 19 zorgappartementen en
twee gezamenlijke woonkamers. De bewoners zijn verdeeld over twee groepen.
Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider die hem of haar ondersteunt bij
meer of minder belangrijke zaken in het dagelijks leven.

De Parel is voortgekomen uit een ouderinitiatief dat in 2005 gestart is. In de Parel
wordt geleefd en gewerkt vanuit de Christelijke identiteit. Het geloof speelt een
(actieve) rol in het leven van de bewoners en personeel.

Omdat De Parel een ouderinitiatief is, spelen ook ouders een belangrijke rol. De
Parel en de activiteiten die daar plaatsvinden. Samen met bewoners en begeleiders
willen we nadenken over wat belangrijk is en hoe we dat vorm geven.

De zorg op de locatie wordt verleend door medewerkers van ASVZ.

Terugblik over het jaar 2021
In 2021 is stil gestaan bij het heugelijke feit dat de Parel 10 jaar bestaat. In dat kader
is een commissie ingesteld die een aantal activiteiten heeft georganiseerd: de
rommelmarkt, de sportdag en als klap op de vuurpijl het feest bij de familie Stout dat
in het teken stond van ‘verbinding’.
Op de rommelmarkt is het initiatief ‘Vriend van de Parel’ gestart. Voor € 25,-
(particulieren) en € 50,- (zakelijke relaties) komt de naam op een bord in de hal van
de Parel. Verscheidene mensen hebben zich aangemeld.

Voor wat betreft leden van de Parel: alle bewoners hebben een vertegenwoordiger in
de Vereniging. Er waren in het verslagjaar 18 leden. Er is een lid vertrokken en een
lid bijgekomen.
Het bestuur bestaat uit Gert Nap, voorzitter, Akkie Baelde, penningmeester en
Gerard van Leeuwen, secretaris. Frans Klever heeft als voorzitter het bestuur
verlaten door verhuizing van zijn zoon naar een andere locatie van ASVZ.

Binnen de vereniging functioneren een aantal werkgroepen die aangestuurd worden
door een van de leden van het bestuur. De volgende werkgroepen waren het
afgelopen jaar actief:

 Werkgroep ‘Identiteit’ met als leden Gert Nap, Joke van Kempen en tot haar
overlijden Sylvia van Keeken.



 Werkgroep ‘Zorg’ leden: Caran Glasbeek, Gert Nap en Marina Kremer,
echtgenoot van Frans Klever, die medio het jaar gestopt is door de eerder
genoemde verhuizing van haar zoon. Jannie Bontekoe heeft haar plaats in de
werkgroep overgenomen.

 Werkgroep ‘activiteiten’: Akkie Baelde, Caran Glasbeek, Jannie Bontekoe,
Judith Nijland en Marinka Cirk.

 Werkgroep ‘Communicatie’, leden Gerard van Leeuwen en Henk Baelde.

 De werkgroep ‘Personeel’ is opgeheven na het ondertekenen van de nota
‘Personeel’ door de leiding van ASVZ en het bestuur van de vereniging ‘De
Parel’.

Deze werkgroepen hebben zonodig contact en zonodig regelmatig overleg met de
teamleider van ASVZ.

De leden van de vereniging worden op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven
en ledenvergaderingen.

Het bestuur van de Vereniging heeft een aantal keer vergaderd samen met de leiding
van ASVZ, Anneke Nanninga en Antje Hiemstra. In deze gesprekken werden
lopende beleidszaken met betrekking tot de zorg voor de bewoners besproken en
praktisch gemaakt. Denk daarbij aan zaken rond maatregelen rond corona,
personeelsbeleid, meer zorg voor een bewoner, diefstal vanuit woningen, voortgang
met betrekking tot ‘Driehoekskunde’ waarbij begeleiding, ouders en cliënten beter
met elkaar leren communiceren, etc, etc, etc.

De Vereniging heeft meegedaan aan Rabo Club Support en dat heeft een bedrag
van € 154,84 opgeleverd.

2021 heeft voor een deel in het teken gestaan van de maatregelen rond het
coronavirus. Het virus dat ons sinds maart 2020 in zijn grip heeft. Begin 2021 is een
begin gemaakt met het vaccineren van een groot deel van de bewoners. Daarnaast
kwamen er min of meer regelmatig versoepelingen en soms weer wat restricties. Een
aantal bewoners hebben corona gekregen evenals een paar medewerkers. Omtrent
het beleid is regelmatig overleg geweest met het bestuur.

Vooruitblik op 2022

Als bestuur en werkgroepen blijven we actief, samen met ASVZ, het beleid bepalen
en monitoren rond de zorg van de bewoners.

Onderwerpen die met regelmaat besproken worden: Hoe zorgen we voor een juiste
voeding? Hoe wordt de zorg op adequate wijze ingevuld. Leveren van een bijdrage
aan het activiteitenprogramma. Ook identiteit is een onderwerp dat aandacht krijgt
middels een ondertekend start document en een daarvan afgeleide praktische
vertaling op de locatie.

Ook mee doen aan Rabo ClubSupport staat weer op de rol..

Daarnaast is belangrijk dat er versterking voor het bestuur en voor de diverse
werkgroepen komt. Dat leidt veelal tot meer algemene betrokkenheid.



Overzicht van inkomsten en uitgaven

Bodegraven, juli 2022

Het bestuur,

Akkie Baelde

Gerard van Leeuwen

Gert Nap

Goedgekeurd door de leden van de vereniging in de vergadering van 11 oktober
2022.


