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1. Wat is DBuren ?
Ouderinitiatief DBuren is opgericht op 16 april 2014 te Apeldoorn. Het is een vereniging van
ouders/ verwanten van een beperkte jongere die het wonen en de regie van de zorg en
begeleiding zelf in de hand willen houden. Zij doen dit als ‘collectief ’ door Persoons
Gebonden Budgetten tbv zorg, begeleiding en ondersteuning gezamenlijk in te zetten, om zo
meer kapitaal te vergaren en sterker ‘in de markt ‘te staan. Hierdoor kan de zorg/
ondersteuning efficiënter georganiseerd worden , en ontstaat er meer ruimte voor
maatwerk en individuele wensen. Het streven is dat alle jongeren medio 2017 een
appartement gaan bewonen aan Het Sparrenbos (23) in de Apeldoornse wijk Groot
Zonnehoeve.
2. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 vijf maal. Daarnaast waren er diverse gesprekken met de
investeerders, aannemer en Peter en Bettina. Het bestuur hield zich met name bezig met de
planontwikkeling en het voorbereiden van de ouderbijeenkomsten. Marjolein Harmens
verliet in september het bestuur vanwege het vertrek van haar zus Janine als kandidaatbewoner van ouderinitiatief onsHuis. Maddi de Munnik volgde Marjolein vanaf oktober op
als secretaris.
3. Ouderoverleg
Ouders en naasten van de toekomstige bewoners van DBuren kwamen in 2016 negen maal
bij elkaar voor een ouderoverleg. Naast het volgen van de voorbereidingen tussen
investeerders en aannemer, besteedde het overleg vooral aandacht aan de toekomstige
exploitatie- begroting en diverse thema’s waar bewoners en begeleiding mee te maken
krijgen als ze met elkaar wonen.
Ouders/naasten van nieuwe bewoners Stella, Rineke en Thomas stelden hun kind/naaste in
het ouderoverleg voor. Ook werd afscheid genomen van Marjolein en Jacobijn, omdat- zoals
eerder gezegd- hun zus Janine naar het buur-ouderinitiatief onsHuis verhuisde.
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In de vergaderingen deden de verschillende commissies verslag van hun activiteiten
(sponsorcommissie, interieurcommissie, pr-commissie) en vonden allen plaats in het
dagbestedingscentrum Senszo aan de Hoenderparkweg 8a te Apeldoorn, die we -ook na
het vertrek van Janine, tegen een klein vergoeding konden blijven gebruiken
4. Commissies
4a. Bouwcommissie
Omdat de bouwactiviteiten begin 2017 van start zouden gaan werd eind 2016 een
bouwcommissie in het leven geroepen.
Namens de oudervereniging traden Geerlof Scholten en Maddi de Munnik toe, namens VOF
DBuren Peter Vos. John Buitenhuis werd benoemd als voorzitter.
4b. Sponsorcommissie/ PR Commissie
Deze commissie was achter de schermen wel bezig, maar kon vanwege het nog niet bekend
zijn van de daadwerkelijke start van de bouw nog niet veel activiteiten ontwikkelen.
Daarnaast werd de website www.dburen .nl constant bijgehouden met actuele
ontwikkelingen. Roel Kies, Remco de Vries waren/ zijn de leden van deze commissie.
4c. Interieurcommissie
Ook deze commissie kon nog niet al te veel activiteiten ontwikkelen. Er werd een
moodboard gemaakt en periodiek ideeën uitgewisseld en besproken. Anneke Kies, Hanna
van Splunter, Trudie Buitenhuis en Bettina Vos waren/ zijn de leden van deze commissie.
4d. Werkgroep Samen Leven
Er werd een werkgroep Samen Leven opgericht die thema’s voorbereidt voor het
ouderoverleg. Zo werd er o.a. gesproken over:
-

Bij elkaar buurten van bewoners onderling
Corvee
Mee-eten door familieleden
Drank en snoep
Gezonde voeding
Vakantie 2017
Kleding (wassen)
Bezoek
Sleutels
Zakgeld
Griepepidemie
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Er werd een aparte thema-avond over seksualiteit georganiseerd met een externe
deskundige. Wilma van Gurp, Maddi de Munnik, Ineke Scholten en Peter Vos waren/ zijn de
leden van deze commissie.
5. NaasteBuren
De beoogde zorgondernemers Bettina en Peter Vos draaien vanaf de start van het project
volledig mee, maar besloten in het verslagjaar hun onderneming een definitieve status te
gaan geven in de vorm van (VOF) NaasteBuren. In 2015 was er al een
kennismakingsbijeenkomst geweest bij de zorgondernemers, Peter en Bettina, thuis. Het
was een informele bijeenkomst onder het genot van een hapje en drankje.
Het was de eerste keer dat sommige bewoners elkaar zagen. Ook een aantal kende elkaar
van dagbesteding, school of clubjes. De tweede bijeenkomst is bij ouders thuis geweest, de
sfeer was al iets meer ontspannen. Er werd meer met elkaar gepraat en ondertussen
genoten van zelfgemaakte snackjes. Dan was er ook nog een bijeenkomst waar ouders niét
bij aanwezig waren. Samen met Peter en Bettina is de groep aan de slag gegaan met het
maken van tapas. Men was serieus bezig maar er werd ook flink gedold. De meesten geven
aan dat ze er zin in hebben om samen te gaan wonen maar dat ook erg spannend te vinden.
Aan het eind van de dag kwamen ouders om de tapas te proeven.
Het was al met al een geslaagde dag. We hebben een mooie club bij elkaar! De volgende
bijeenkomst zal in 2017 weer plaatsvinden op het moment dat de 1 e schop in de grond gaat.
6. Start Bouwvoorbereidingen
Geheel 2016 is besteedt aan onderhandelingen tussen gemeente, Veeneman
(oorspronkelijke investeerder/ aannemer), ‘onze’ investeerder en aannemer. Toch konden
we achter de schermen reageren op de diverse uitwerkingen/ aanpassingen van het plan
zoals dit oorspronkelijk ontworpen was door architect Paul van Erken Calandt. Vanaf de VO
(Voorlopig Ontwerp) fase kwamen ze eind november in de DO (Definitief Ontwerp) fase,
waarin vrijwel alle wensen verwerkt waren, inclusief een ruimte voor VOF NaasteBuren. In
deze laatste fase kregen we hulp van een interieurarchitecte die ingehuurd was door Redon
Bouw.
7. Financiën
We zijn met een financiële injectie van de NSKG in 2014 gestart met een eerste bijdrage van
€2500,= . Hiermee konden wij grotendeels de opstartkosten van de vereniging zoals
bijvoorbeeld de notariskosten betalen. Echter moesten we ook de ouders en verwanten van
de bewoners een bijdrage van € 100,= per persoon vragen om de kosten te kunnen
dekken.
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In mei 2016 zijn we daadwerkelijk gestart met de promotie tbv het werven van financiële
middelen voor de Vrienden van DBuren via automatische incasso. Dat heeft helaas niet tot
een noemenswaardig resultaat geleid,( €225 per maand).
In de tweede helft van het verslagjaar is daadwerkelijk gestart met de eerste
fondsenwervingsactiviteiten voor ons project. Aan het eind van het verslagjaar konden we
hiervan de eerste resultaten inboeken.
Op 31 december bedroeg het batig saldo van onze bankrekening € 2649,31

Bestuur oudervereniging DBuren
John Buitenhuis
Roel Kies
Maddi de Munnik
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