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Beste ouders, naasten, 
 
24 Juli 2017 bereikte ons het droevige nieuws dat iemand uit ons midden veel te vroeg op 51-jarige leef-
tijd is overleden, Aljo Wijnands. 
Aljo is voor mij persoonlijk altijd een inspiratie geweest van een moedig man die ondanks zijn problemen 
toch doorging en zijn passies koesterde. Aljo was onze altijd vriendelijke en gedreven webmaster die er 
voor zorgde dat al zou alles uitvallen onze website veilig was. Hij maakte consequent back-up’s en als er 
iets op de site geplaatst moest worden was dit binnen een paar uur al gebeurd. Ook met de fotografie 
was Aljo bedreven, menig mooie foto van hem siert de website. Aljo, we zullen je missen in vele opzich-
ten. Joke, Henk en broer Arnoud sterkte met het verwerken van jullie verlies. 
 
Mede namens het bestuur 
 
John Verkaik, voorzitter 

__________________________________________________________________ 
 

 

 
Rechtszaak bewoonster tegen het bestuur van de Stichting. 
 
Het doet het bestuur genoegen dat wij in de beschikking van de rechter van 18-10-2017 lezen dat wij 
goed en netjes ons vrijwilligerswerk als bestuur hebben gedaan en doen. 
 
Wij zijn blij dat nogmaals is bevestigd dat de financiën op orde zijn. Dat wisten wij al want de Belasting-
dienst (tot twee keer toe), de Beroepsvereniging van Accountants (tot twee keer toe) en ons administra-
tiekantoor hebben dit al eerder verklaard. 
 
De rechter heeft goed beschreven waar een Stichting aan moet voldoen, dit is anders dan waar een ver-
eniging aan moet voldoen. De ouders die meer inspraak wensen kunnen natuurlijk een vereniging oprich-
ten en zelf invulling geven aan wat zij willen.  
De rechter bevestigt dat wij bestuursleden onze taken goed vervuld hebben, dat wij op onze taken bere-
kend zijn en deze nauwgezet doen. 
 
De rechter heeft concluderend het verzoek van de bewoonster afgewezen en haar veroordeeld tot beta-
ling van griffierecht en salaris.  
 
Het bestuur is blij dat door deze rechtszaak nogmaals duidelijk is geworden dat alles prima in orde is en 
hoopt dat in het vervolg gewoon via een normale weg van communicatie wordt gewerkt. 
 
We hebben als bestuur altijd open gestaan voor contact met de ouders en mantelzorgers. Het gaat ons 
allen immers om een gelijk belang, namelijk goede opvang en zorg voor onze dierbaren, de bewoners 
van Plus Wonen. Men kan met het oog daarop nog altijd contact met ons opnemen. 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Afgelopen tijd zijn er twee nieuwe bewoners komen wonen, Ali en Glenn. Wij wensen beide succes in hun 
nieuwe woonomgeving. 

_____________________________________________________________________ 
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Doelstelling: 
- Het oprichten en in stand 
houden van een levens-
loopbestendig woon/
zorgcomplex voor mensen 
met de hersenziekte schi-
zofrenie 
 
Dit houdt in: 
- Een fijne woonomgeving 
creëren voor mensen met 
een psychotische kwets-
baarheid. 
Ons motto: gewoon waar 
mogelijk, zorg waar nodig. 
Dit volgens de visie van de 
Stichting. 
- De bewoner staat cen-
traal. 

  4. Het Hoger Beroep 

Wij zijn in afwachting van de uitspraak van het Hoger Beroep wat de stichting heeft aangespannen te-
gen Centraalzorg B.V. . 
Uitspraak staat volgend jaar gepland bij de rechtbank en is al een keer verschoven geweest. 
Na de uitspraak zal het bestuur zich beraden over de toekomst van de stichting op de locatie Zuster 
Prinsstraat. 

_____________________________________________________________________________ 

  5. Centraalzorg 

Wij stellen u op de hoogte van een belangrijke zaak. 
 
Centraalzorg B.V. heeft 12 dec. 2017 het bestuur voor een ultimatum gesteld betreffende onze goe-
deren in het hoofdgebouw die de bewoners gebruiken. 
 
Wij worden gesommeerd binnen twee weken te besluiten of wij: 

 alles ontruimen, of 

 Centraalzorg B.V. laten ontruimen, of 

 alles voor niets ter beschikking stellen. 
 
Ons belang is niet commercieel, maar ons belang is uitsluitend dat van de bewoners. 
 

 daarom wachten wij in het belang van de bewoners het Hoger Beroep af. 

 daarom gaan wij in het belang van de bewoners niet ontruimen. 

 Daarom zullen wij Centraalzorg B.V. verzoeken in het belang van de bewoners niet te ontruimen 
en de uitspraak van het Hoger Beroep af te wachten.  

 
Wilt u nadere informatie dan kunt u dit krijgen door telefonisch contact  op te nemen met het bestuur.  
_____________________________________________________________________________ 

 
Heeft u zin om ons te komen versterken in het bestuur of in een commissie, dan nodigen wij u van harte 
uit contact met ons op te nemen: tel. 033-4952023. 
 
Wilt u met ons van gedachten wisselen over wat dan ook dan bent u, zoals al jaren het geval is, van harte 
welkom tijdens een deel van onze maandelijkse bestuursvergadering: wederom tel. 033-4952023. 

_______________________________________________________________________________ 

  6. Oproep 

  7. De wachtlijst 

De wachtlijst met belangstellenden voor Plus Wonen groeit gestaag, momenteel staat de teller op 49 per-
sonen. 
Dit zegt wel veel over de nood die heerst in Nederland. 

________________________________________________________________________________ 
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  8. Beleid 

Het bestuur volgt de ontwikkelingen binnen de WMO nauwgezet en de veranderingen wat beschermd 
wonen betreft natuurlijk helemaal. 
We zijn het afgelopen jaar als stichting uitgenodigd en nauw betrokken geweest bij het opstellen van 
het nieuwe beleid Amersfoort/Leusden. 

  9. De toekomst 

De stichting is zich bewust van de wachtlijst van bijna 50 personen die smachten naar een plek. Wij 
blijven ons inzetten voor onze doelgroep. Dit betekent het blijven streven naar nieuwe locaties waarbij 
wonen en zorg gescheiden is. Hierdoor is de regie over het eigen leven bij de betrokkene zelf en bij de 
naasten. Men kan bijvoorbeeld vrij kiezen uit een zorgaanbieder. 
Wij zijn momenteel actief met een nieuwe mogelijkheid! 

Het bestuur wenst u en uw dierbaren een fijne kerst en een heel 
voorspoedig 2018 


