
Jaarverslag Woonzorggroep Rode Olifant    
Opgesteld op 12 januari 2020 door Johanneke Behrend, secretaris Woongroep Rode Olifant.  
Aangevuld door penningmeester, Ardi Bouwers.  
 

Verslag van het bestuur  
Op 11 december 2018 vestigde de Rode Olifant zich officieel. De oprichting van de Rode Olifant werd 
een feit. Bij Drost Juten Notarissen waren Ardi Bouwers, Hans Peter Roersma en Johanneke Behrend 
aanwezig om de Woonzorggroep Rode Olifant op te richten.  
De Rode Olifant heeft als doel het verzorgen van een goede huisvesting en zorgverlening van de 
verstandelijk gehandicapte personen, de aanstaande bewoners.  
 
In 2019 is de Rode Olifant frequent bij elkaar gekomen. In dagelijkse bestuursvorm 2 keer, in 
uitgebreide vorm 3 keer. Tussentijds is de Rode Olifant in diverse samenstellingen bij elkaar geweest 
om panden te bezoeken en met Levin de voortgang te bespreken.  
We definieerden ons programma van eisen.  
We legden onze afspraken vast in notulen en verdeelden de taken onderling.  
We bezochten verschillende potentiele panden. Overlegden met Reliplan, Vestia, Levin, Triodus en 
bezochten een Thomashuis om ook deze optie te onderzoeken.  
Ook spraken we andere woon-initiatieven om van hen te leren, 1 afspraak staat nog gepland eind 
januari 2020. 
We maakten een start met een pitch die we kunnen gebruiken voor eventuele 
investeerders/fondsen. Deze wordt verder uitgebreid in 2020.  
 
Als Rode Olifant hebben we nog steeds de juiste energie en krijgen we steeds scherper wat we 
belangrijk vinden. We merken wel wat ongeduld qua woonvesting, en spreken naar elkaar uit dat we 
hier meer haast mee willen maken. Hierdoor is naast huren ook de koopconstructie besproken en 
wordt deze momenteel onderzocht als optie.  
 
Financiën van Woonzorggroep Rode Olifant 2019  

IN:               
10 mrt   Van Dijk                  300,00 
11 mrt   Behrend                  300,00 
18 mrt   Roersma                300,00 
18 mrt   Van Welie               300,00 
                              TOTAAL                  1200,00 

 
    

UIT:            
22 mrt: Behrend, lidmaatschap Per Saldo                               273,00 
              Bouwers, notariskosten oprichting vereniging         575,50 
              Bouwers, KvK inschrijving                                                50,00 
6 mei:   Kadaster opvraag Leidschendam WOZ waarde           32,50 
26 nov: Bankkosten                                                                          9,58 
30 dec: Bankkosten                                                                         9,94 
                              TOTAAL                  950,52 

 
    

BANKSALDO per 31-12-2019            249,48 
 

 


