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Verslag van het bestuur
Stichting Ouderinitiatief den Bongerd (SODB) is opgericht op 24 augustus 2012.
De Stichting heeft tot doel:
1. het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, en
ook het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de
stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten.
De stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56040075 (RSIN
851952963).
Samenstelling Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de toekomstige
bewoners.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
T.G.M. Stevens: voorzitter
A.J.H. Evers: secretaris (tot 22 juni 2021)
H.A. Dikkeboom: secretaris (vanaf 22 juni 2021)
A.J.C.M. Rovers: penningmeester
Verslag over 2021:
Ook in het jaar 2021 heeft de Covid-19 pandemie een grote rol gespeeld binnen de Stichting. Om die
reden werden alle algemene bestuursvergaderingen online gehouden. Het is slechts één keer mogelijk
geweest een fysieke bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst, in september 2021, hebben
onze leden en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers zich wel prima vermaakt.
Inmiddels gewend aan het online samenkomen, hebben alle toekomstige bewoners op 18 december
2021 het jaar feestelijk afgesloten met een virtuele borrel!
In 2021 hebben we een nieuwe toekomstige bewoonster mogen verwelkomen, waardoor we weer
compleet zijn en alle 8 beschikbare bewonersplekken bezet zijn.
In 2021 hebben we als SODB samen met de vereniging De S.T.E.R en Cello verdere invulling kunnen
geven aan ons gezamenlijk project in de nieuw te ontwikkelen woonwijk “Ekerschot Noord” te Oirschot.
Het woon-zorgcomplex komt te liggen aan de Baksakker, gelegen in het deel van het plan dat aangeduid
wordt als “Park Wonen”. Hier is ook de naam van ons woon-zorgcomplex van afgeleid, “Villa Parkzicht”.
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In 2021 is de architectuur en indeling van het woon-zorgcomplex definitief ingevuld. Als SODB zijn wij blij
met deze mijlpaal en zijn wij ervan overtuigd dat de toekomstige bewoners (onze kinderen) een
prachtige woonplek krijgen.
In het najaar 2021 is de SODB samen met de vereniging De S.T.E.R. gestart met het uitwerken van
een projectplan voor fondsenwerving.

Op 30 maart 2021 is het Bestemmingsplan Ekerschot Noord vastgesteld. In juni 2021 heeft een
omwonende bij de Raad van State beroep ingediend. De zitting van dit beroep heeft op 1 december 2021
plaatsgevonden. Op 16 maart 2022 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard.
Ook is er beroep ingediend tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming. De uitspraak op dit
beroep wordt begin april 2022 verwacht. De voorbereidende werkzaamheden gaan zoveel als mogelijk
door. De verwachting is daarom dat het bouwrijp maken van het plan Ekerschot-Noord medio 2022
voltooid zal zijn en de bouw van Villa Parkzicht kan starten in augustus 2022.
De oplevering wordt in juli 2023 verwacht. De geplande opening zal dan naar verwachting september
2023 zijn.

Namens de voorzitter,
T.G.M. Stevens

Oirschot, 1 april 2022
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Begroting 2022 Stichting Ouderinitiatief den Bongerd
(x 1 euro)

Baten
Donaties
Vergoeding bijeenkomsten
Rente bank

5.000
800
5
5.805

Lasten
Bijeenkomsten
Fondsenwerving
Verzekeringen
Abonnementen
Bankkosten

800
700
800
70
120
2.490

Resultaat/toevoeging aan reserve

3.315
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Balans Stichting Ouderinitiatief den Bongerd
(x 1 euro)
31-12-2021

31-12-2020

52.690

53.900

52.690

53.900

52.690

53.900

52.690

53.900

Activa
Liquide middelen
Rabobank tegoeden

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbare reserve
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Staat van baten en lasten Stichting Ouderinitiatief den Bongerd
(x 1 euro)
2021

2020

Baten
Verleende zorg
Inkoop zorg

500
253

Rente bank

247
5
252

5
5

Lasten
Bijeenkomsten
Abonnementen
Verzekeringen
Bankkosten

Resultaat/onttrekking
reserve

221
86
789
119

40
159
778
153
1.215

1.130

-1.210

-878
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Toelichting
In 2021 is er geen zorg verleend en zijn de contracten beëindigd.
Rentebaten worden geboekt in het jaar van ontvangst.
De stichting profiteert ook van niet-financiële bijdragen, waarvoor we de gevers bijzonder bedanken.
Vergoedingen voor bestuur
Het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen voor hun inbreng geen vergoeding.
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