
Huishoudelijk reglement Stichting Het Groene Hofje

Het huishoudelijk reglement van Stichting Het Groene Hofje is voor zowel
deelnemers, ouders als begeleiding geschreven.

Inleiding

In 2021 is het ouderinitiatief het Groene Hofje gestart in de wijk Kortenoord in Wageningen. Stichting
Het Groene Hofje officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 2021 en heeft eind 2021 de
ANBI status gekregen.

Bestuur

Voorzitter: Karin van Asseldonk
Secretaris: Denise van Wassenberg
Penningmeester: Dylan van Wassenberg
Waarnemend voorzitter: Jelle van Asseldonk
Algemeen bestuurslid: Dick Ruijsch, Ron van Wijk

Uitgangspunten:

Een veilige inspirerende woonomgeving voor (jong-) volwassenen met bijvoorbeeld autisme.
Ieder woont in zijn eigen huis en regelt zijn eigen zorg via de WMO of de WLZ.

Iedere bewoner draagt bij aan de betaling van de kosten van het gezamenlijke huis en de
gezamenlijke activiteiten via de wooninitiatieventoeslag (WLZ) of een WMO-bijdrage van minimaal 35
Euro per week.

Basis regel is daarbij:

Respect

Niet iedereen kan hetzelfde zijn, dat hoeft ook niet als je weet dat we elkaar kunnen aanvullen en dat
de verschillen die er zijn een meerwaarde kunnen hebben. Het aansluiten bij de eigen kwaliteiten van
mensen is de kern van het respectvol omgaan met elkaar. Respect dient altijd van twee kanten te
komen. Verder verwijzen wij naar het beleidsplan van Stichting het groene Hofje

Zorg

Dit reglement gaat er van uit dat de bewoner zelf zijn professionele zorg regelt, eventueel met en/of
zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Zie hiervoor de beschrijving in het beleidsplan. De bewoner is
verplicht zelf voldoende professionele zorg te regelen, zodat deze zorg in samenwerking met de
ouders en het bestuur van het groene Hofje kan worden vastgelegd in een triade.
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Algemene bepalingen voor de deelnemers van stichting Het Groene Hofje:

1. Het aanmelden van een nieuwe bewoner kan alleen als de bewoner past in het
bewonersprofiel van Stichting Het Groene Hofje. Het bestuur van Het Groene Hofje bespreekt
dit en beslist of de deelnemer wordt toegelaten.

2. Er wordt een aanmeldingsformulier ingevuld en ingeleverd.

3. Het uitsluiten van deelname kan zonder opgaaf van reden zijn.

4. Daarnaast zal door de bewoner en /of wettelijk vertegenwoordiger verschillende formulieren
(waaronder de overeenkomst met stichting het Groene Hofje) ingevuld en ondertekend
moeten worden. Alle schriftelijke bepalingen van het Groene Hofje moeten voor aanvang van
het betrekken van de woning samen met de huurovereenkomst van de Woningstichting
ondertekend zijn.

5. De huurovereenkomst wordt geregeld en ondertekend na contact met de Woningstichting en
is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst met stichting het Groene Hofje

6. Bij het aangaan van de overeenkomst/het wonen in het Groene Hofje verplicht de bewoner

en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger, zich om bovenstaande zaken te regelen.

7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen behorende bij het wonen in het Groene Hofje kan
de overeenkomst met het Groene hofje door het bestuur van stichting het Groene Hofje
opgezegd worden, waarbij ook de huurovereenkomst door de Woningstichting wordt
opgezegd.

8. Vanaf het moment dat de huurovereenkomst met de Woningstichting ingaat betaalt men de
wekelijkse bijdrage van 35 euro, of de wooninitiatieventoeslag aan stichting Het Groene
Hofje. Jaarlijks maakt de penningmeester een rapportage van alle inkomsten en uitgaven
gedurende het achterliggende jaar. Verantwoording wordt afgelegd tijdens de
oudervergaderingen.

9. Iedere bewoner is verantwoordelijk voor een goed gebruik van de gehuurde ruimten en de

daarin voorkomende goederen. Bij (opzettelijke) schade aan voornoemde ruimte en/of

goederen zal betrokken deelnemer zelf of via de wettelijke vertegenwoordiger deze schade

dienen te vergoeden.

10. De bewoners, ouders of wettelijk vertegenwoordigers zorgen ervoor dat op de juiste tijden

het afval aan de straat voor het ACV wordt aangeboden. Ook is het zaak de containers schoon

te houden om ongedierte te voorkomen.

11. Huisdieren zijn toegestaan mits er eerst goedkeuring is gegeven door het bestuur van het

Groene Hofje.

12. De bewoners, ouders of wettelijk vertegenwoordigers zorgen ervoor dat het aanzicht van de

woning en tuin er verzorgd en netjes uit blijven zien.

13. De bewoners, ouders of wettelijk vertegenwoordigers zijn respectvol naar buren toe en

houden rekening met het geluid wat kan worden geproduceerd. In de late avond (na 21:30),

nacht en ochtend (tot 9:00 uur) is het niet toegestaan lawaai te maken.

14. Wanneer een bewoner, ondanks gesprekken met het bestuur van Het Groene Hofje, doorgaat

met onacceptabel gedrag, is het bestuur van Het Groene Hofje gemachtigd de samenwerking

op te zeggen, zo nodig per direct.
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15. Wanneer een bewoner zelf besluit om niet meer te blijven wonen in Het Groene Hofje geldt

een opzegtermijn van 2 maanden voor de wekelijkse bijdrage. Ook de huur van de woning zal

in deze periode van 2 maanden opzegtermijn betaalt moeten worden door de bewoner aan

de Woningstichting.

16. Bij vertrek –zoals genoemd onder punt 14 en 15 is er geen recht op restitutie.

17. Alles wat te maken heeft met de zorgverlening aan en begeleiding van de bewoners is de

verantwoording van de bewoner zelf en diens wettelijk vertegenwoordiger. Waarbij Stichting

Het Groene Hofje een gesprekspartner kan zijn in de triade, maar nooit de professionele zorg

zal en kan vervangen.

18. Het bestuur van Stichting Het Groene Hofje behartigt de gemeenschappelijke belangen en

gezamenlijke activiteiten.

19. Minimaal 6 keer per jaar is er een vergadering met het bestuur van Stichting Het Groene

Hofje. Door de voorzitter en/of secretaris van Het Groene Hofje wordt een agenda opgesteld

van de te bespreken onderwerpen en er worden notulen gemaakt.

20. Stichting Het Groene Hofje verwacht een actieve bijdrage van de bewoners en ouders/

wettelijke vertegenwoordigers.

21. De bewoners, ouders of wettelijk vertegenwoordigers zorgen nimmer dat de veiligheid van de

andere deelnemers in gevaar komt.

22. Voor acute gezondheidszaken is het professionele zorgteam samen met de ouders/wettelijk

vertegenwoordigers van de bewoner verantwoordelijk.

23. Alle overige zaken, waarin dit reglement niet voorziet, zullen door het bestuur van Het

Groene Hofje worden besproken en besloten.

24. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks geëvalueerd in de bestuursvergaderingen

Laatste aanpassing 14 juli 2022

3


