
 

ANBI informatie – Woonzorggroep Rode Olifant 
Naam van de instelling:  
Vereniging ‘Woonzorggroep Rode Olifant’ 

Doelstelling: 
De Vereniging heeft als doel het verzorgen van een goede huisvesting en zorgverlening van de 
verstandelijk gehandicapte personen (de bewoners) over wie de leden de zorg hebben als ouder, voogd 
mentor, bewindvoerder en/of curator en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Voor de statuten van de vereniging, klik <hier>. 

Contact:  
info@woonzorggroep-rodeolifant.nl 

Nummers: 
RSIN: 859464623  
KVK: 73329282 
SBI: 8720 – Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten 

Hoofdlijn beleidsplan: 
De woonzorggroep Rode Olifant is een veilige, gezellige en vertrouwde thuisbasis voor bewoners met 
een verstandelijke beperking. Zelfstandigheid en ontplooiing worden volop gestimuleerd en 
gefaciliteerd: de bewoners kunnen heel veel zelf, en willen dat ook graag! De bewoners dragen actief bij 
aan het huishouden: ze koken, doen boodschappen en maken schoon onder toezicht van een coachende 
begeleider. Het huis staat in een veilige en levendige omgeving, met winkels en openbaar vervoer op 
loopafstand. Rode Olifant wil graag volwaardig onderdeel zijn van, en meedoen in de wijk, bijvoorbeeld 
door samen te koken met studenten, boodschappen te doen voor ouderen, en activiteiten te 
ondernemen met de naburige school en kerk. De eerste helft van 2021 zal nog vooral in het teken staan 
van het maken van afspraken met de verhuurder van het pand en de zorgverlener, de verbouwing 
waarin 9 wooneenheden moeten worden gerealiseerd, en het starten van de woonzorggroep. Spannend 
voor zowel bewoners als ouders/verzorgers! Eind 2021 zal dan de connectie met buren en de straat 
worden gemaakt door kennismakingsbijeenkomsten, om zo een eerste stap te maken met de integratie 
in de wijk. Verder is de Vereniging graag bereid is om kennis en ervaring met betrekking tot het opzetten 
van een woonzorggroep te delen met ouders/verzorgers die voor een zelfde uitdaging staan. 

Bestuur: 
Voorzitter: Dhr. Hans Peter Roersma 
Penningmeester: Mevr. Ardi Bouwers 
Secretaris: Mevr. Johanneke Behrend 

Beloningsbeleid: 
De vereniging bestaat uit vrijwilligers en heeft geen bezoldigde (bestuurs)leden. 

Jaarverslag en financiële verantwoording: 
Zie website www.woonzorggroep-rodeolifant.nl onder ‘vereniging’. 

ANBI status: 
Onze vereniging heeft sinds oktober 2020 de ANBI-status. 

http://www.woonzorggroep-rodeolifant.nl/

