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In deze notitie doet het bestuur van Stichting Buiten Gewoon verslag van haar activiteiten in het jaar 
2012. 
 
 

1. Bestuur 
 
Er hebben in totaliteit 8 bestuursvergaderingen plaats gevonden. De Familiecommissie is dit verslag-
jaar 8 keer bijeen gekomen om de voortgang te bespreken. Het bestuur heeft daarnaast twee maal 
per jaar op bestuurlijk niveau overleg met de zorgverlener. 
Diverse regionale en landelijk bijeenkomsten zijn er bijgewoond door een afvaardiging van het be-
stuur. Het betreft vooral informatie bijeenkomsten over wijzigingen van het PGB evenals wijzigingen in 
regelgeving e.d. 
 
Bestuurssamenstelling begin 2012: 
Voorzitter :  Cees van Broekhoven 
Secretaris :  Mari Wijnen 
Penningmeester: Rien Walschots 
Bestuurslid :  Irene Langerak-Viergever 
 
In april is Irene Langerak-Viergever afgetreden. Irene is vanaf het eerste moment betrokken bij de 
ontwikkeling van Buiten Gewoon en vanaf de definitieve oprichting in 2002 bestuurslid. Wij zijn Irene 
bijzonder dankbaar voor haar inzet gedurende ruim 11 jaar. 
Yvonne Hendriks is in oktober 2012 toegetreden als bestuurslid. In november 2012 heeft zij haar func-
tie als bestuurslid neergelegd.  
 
Bestuurssamenstelling eind 2012: 
Voorzitter :  Cees van Broekhoven 
Secretaris :  Mari Wijnen 
Penningmeester: Rien Walschots 
Lid  :  Dick Langerak 
 
 

2. Realisatie van de woon- en werkboerderij. 
 
Nadat in december 2011 de werkboerderij in gebruik genomen is er dit jaar veel aandacht besteed 
aan het realiseren van het gewenste dierenverblijf. Na aanvankelijk diverse alternatieven te hebben 
bekeken is alsnog besloten het oorspronkelijke ontwerp te gaan bouwen. Er is aan het eind van het 
jaar een definitief besluit genomen om het geplande dierenverblijf te realiseren. 
 

3. Organisatie 
 
In 2012 is de organisatie onder de loep genomen. Om de stichting goed te kunnen laten functioneren 
is bij de oprichting van de stichting een aantal werkgroepen in het leven geroepen vanwege de grote 
hoeveelheid werk wat het opzetten en in stand houden van een woon en werkboerderij met zich 
meebrengt. Daar gebleken is dat ondersteuning van het bestuur noodzakelijk blijft zijn de werkgroe-
pen opgeheven en commissies ingesteld. Op 17 januari 2012 is de Commissie Zorg definitief inge-
steld. De overige commissies zijn per 4 december 2012 definitief ingericht. 
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De nieuwe structuur ziet er vanaf 4 december 2012 als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. De bewoners. 
 

In maart 2012 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Femke Schep. Zij wilde haar dagbeste-
ding in Megen aanhouden en de fysieke belasting van het reizen is een te grote opgave gebleken. Zij 
heeft een nieuw woonruimte gevonden in de woonplaats van haar ouders. Wij wensen Femke veel 
succes voor de toekomst. Haar ouders, Henk en Hannie Schep, danken wij voor hun inzet vanaf juni 
2004. 
Deze open plaats is in april ingevuld door Karin van den Heuvel. 
 
In december 2012 bestaat de woongroep van Buiten Gewoon uit de volgende bewoners: 
Bram Wijnen, Rick Koemans, Wouter Langerak, Bart van Broekhoven, Margje van de Hurk, Mary van 
der Donk, Gislene Voets, Noortje Baeten, Thomas Voets en Karin van den Heuvel.  
 
5. Ambassadeurs 

 
De ambassadeurs voor onze Stichting, te weten Tony Eijck (componist/musicus), Albert West (artiest), 
mevrouw Joke van Doorn (oud wethouder Sint Michiels Gestel) en Mieke Geeraedts (advocate) zetten 
zich ieder op eigen wijze in voor de Stichting Buiten Gewoon. 
 
6. Vrijwilligers. 

 
Er zijn aan het eind van het jaar 14 vrijwilligers actief binnen de stichting. Deze vrijwilligers ondersteu-
nen o.a. de bewoners op diverse fronten. Daarnaast zijn er bij de werkboerderij nog eens 14 vrijwil-
ligers actief om te ondersteunen bij de dagactiviteiten. 
 
7. Activiteiten 
 
Voor het organiseren van activiteiten in de vrije tijd zijn er regelmatig activiteiten georganiseerd voor 
de bewoners. Complimenten aan het VT-team voor de goede organisatie van de vele activiteiten. 
 
Op 29 september 2012 is er in samenwerking met Cello een Open Dag georganiseerd. Voor de orga-
nisatie is een werkgroep in het leven geroepen. Hierin hebben zitting genomen: Irene Langerak, Niek 
Baeten, Bep Voets, Mari van den Heuvel, Cor Voets en namens Cello Leontien Jacobse en Ingrid 
Lagarde. Dankzij de goede organisatie van de werkgroep en het schitterende weer is het een zeer 
geslaagde dag geworden. Naar schatting zijn er ongeveer 1.500 bezoekers geweest. Aan deze dag 
hebben vele organisaties en personen hun belangeloze medewerking verleend. Deze Open Dag werd 
afgesloten met de jaarlijkse BBQ. Allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt zijn wij bijzonder 
dankbaar. 
 

Bestuur 

Familie Com-
missie 

Commissie 
Zorg 

Commissie 
Financiën 

Commissie  
Gebouwen en 

Inventaris 

Commissie  
Werkboerderij 



Algemeen jaarverslag 2012 stichting Buiten Gewoon   Pagina 3 

 

Vinkelsestraat 4 
K.v.K Oost Brabant: 17149461  5248 NN  Rosmalen 
Rabobank Dommel en Aa: NL94 RABO 0190 4387 54   073-5217155 
www.buitengewoon.org   info@buitengewoon.org 
 

 
 
 
8. Sponsoring 
 
In 2012 hebben we een aanvraag ingediend voor het Coöperatief Dividend van Rabobank Dommel en 
AA. Van de 10 uitverkoren projecten is Buiten Gewoon vierde geworden en hebben wij een onder-
steuning ontvangen van € 2.500. Dit dankzij de stemmen van de leden van de Rabobank. Wij danken 
dan ook alle leden, bestuur en directie van de Rabobank Dommel en Aa. 
 
Door het Brabants Landschap is de inrichting van het buiten terrein ontworpen. Door hun financiële 
ondersteuning is het gehele buiten terrein aangeplant. Uiteraard zijn wij hen hiervoor bijzonder erken-
telijk. 
 
Al meerdere jaren ontvangen wij een bijdrage van de Stichting Parkeren helpt. Ook dit jaar hebben wij 
weer een geldelijke bijdrage ontvangen. Alle vrijwilligers die dit mogelijk maken danken wij hiervoor 
hartelijk. 
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De werkgroepen en commissies 
 

 
Werkgroep Bedrijfsvoering - Commissie Werkboerderij 
 

 
Leden van de Werkgroep Bedrijfsvoering per 1 januari 2012: Cor Voets, Cor van de Hurk, Marjo 
Koemans en Rianne van Broekhoven. 
 
Leden van de Commissie Werkboerderij per 31 december 2012: Cor Voets, Cor van de Hurk, Marjo 
Koemans en Rianne van Broekhoven. 
 

 
De werkgroep is in dit kalenderjaar 4 keren bij elkaar geweest voor bespreking. Deze besprekingen 
werden bijgewoond door Wim van Veelen en Leontien Jacobse (beiden medewerkers Cello). 
 

 
De volgende acties zijn door de werkgroep uitgevoerd: 
 

 Inrichtingsplan terrein Buiten Gewoon geschreven 
 Voorbereiding van het beplanten van het terrein conform, het door de familiecommissie be-

sproken, voorstel van Brabants landschap. 
 Offertes aangevraagd m.b.t. plantmateriaal conform plan terreininrichting 
 Gemeentelijke groenvoorziening gevraagd mee te helpen het gras van het terrein voorlopig 

bij te houden als zij in de buurt aan het werk zijn. 
 Voorbereidend werk i.v.m. de aanschaf van een maaimachine (bedrijven bezoeken, offertes 

aanvragen en vergelijken) 
 Meedenken over een open dag, een samenwerking van Buiten Gewoon met de medewer-

kers van de werkboerderij. 
 Zonnebloemwedstrijd organiseren voor de buurtkinderen 
 Extra inzet van externe groepen m.b.t. onderhoud terrein. Te weinig mankracht/cliënten be-

schikbaar op de werkboerderij en geen goed materieel voor grote oppervlakken. 
 Aanschaf van een maaimachine met extra mogelijkheden 
 Huisafspraken besproken zoals die aan de cliënten worden voorgelegd. 
 Aanschaf van een waterpomp. 
 Bewegwijzering naar de werkboerderij is verbeterd. 
 Status van de toegang tot het terrein beter zichtbaar gemaakt voor de bezoekers. 
 De moestuin en pluktuin worden omgeruild in het jaar 2013. Pluktuin kan beter tegen water-

overlast.(terrein loopt wat schuin af). 
 Oude pluktuin wordt nog 3 maal bespoten i.v.m. kweekgras. Daarna worden 1 jaar kalebas-

sen en sierpompoenen geplant. 
 Er is ingegaan op het verzoek van Annenborch (een bejaardenhuis) om licht dementerende 

bejaarden op het terrein een activiteit te laten uitvoeren. Vanwege het succes wordt dit her-
haald en gekeken of het structureel ingepland kan worden. 

 De werkboerderij wordt opgenomen in de fietsroute van de omgeving Berlicum. Er wordt ge-
werkt aan het installeren van een elektrisch oplaadpunt voor fietsen. 

 Dhr. Rennes van het Brabants Landschap heeft het terrein bekeken en was heel tevreden 
met het resultaat. 

 Er zijn contacten met twee horecabedrijven om biologische producten van de werkboerderij 
af te nemen. 

 Er worden vrijwilligers gezocht die de dieren van het toekomstige dierenverblijf in het week-
end gaan verzorgen. 

 Er is een zwaardere kloofmachine aangeschaft. 
 31 oktober vindt een Haloweenactiviteit plaats voor de kinderen uit de buurt en de bewoners 

die het leuk vinden om mee te doen. 
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Nog andere gebeurtenissen die hebben plaats gevonden: 
 

 Met behulp van de ouders van Buiten Gewoon, vrijwilligers en onder begeleiding van een ge-
kwalificeerde tuinman is op 21 mrt (boomplantdag) 2012 het terrein aangeplant. 

 Een groot aantal ouders heeft weken lang in de avonduren geschoffeld en het terrein ver-
zorgd, zodat het er tijdens de open dag netjes bij zou liggen. 

 De Open Dag heeft op 29 september plaats gevonden. Door een goede samenwerking en 
grote inzet van de commissie Open Dag van Buiten Gewoon en de medewerkers van de 
werkboerderij is het een groot succes geworden. 
 

 
Voor het komende jaar heeft de Commissie Werkboerderij de volgende doelen voor ogen of acties 
gepland: 
 

 Serieus werk gaan maken van de moestuin i.v.m. de verkoop van biologische producten en 
de pluktuin i.v.m. de verkoop van bloemen. 

 Werven cliënten voor het verzorgen van de dieren die op het terrein komen, nadat het die-
renverblijf is afgebouwd. 

 Verbeterplannen n.a.v. de uitkomsten van RI&E waarbij de veiligheid van cliënten en mede-
werkers centraal staan. 

 Bedreigingen en kansen bespreken n.a.v. de overheveling ZZP’s 1 en 2 naar de WMO 
 Nadrukkelijker contacten leggen tussen de werkboerderij, de directe omgeving en passanten 

d.m.v. het inrichten van een terrasfunctie bij de werkboerderij. Het blijft een dagbestedings-
functie zonder commerciële doelstelling. 

 Aandacht voor interne opleiding van cliënten voor de verschillende taken in en rond de werk-
boerderij. 
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Commissie Zorg 

 

 
Leden van de Commissie Zorg per 1 januari 2012: 
Rita Wijnen, Thea Voets, Rianne van Broekhoven, Marjo Koemans en Marja Baeten 
 
Leden van de Commissie Zorg per 31 december 2012:  
Rita Wijnen, Thea Voets, Rianne van Broekhoven en Marjo Koemans 
 

 
De commissie is in dit kalenderjaar 6 keren bij elkaar geweest voor bespreking.  
 

 
De volgende acties zijn door de commissie uitgevoerd: 
 

 De enquête is gemaakt en verspreid 
 De antwoorden en vragen die hier uit naar voren komen, zijn een leidraad voor de gesprek-

ken die de commissie zorg heeft en de aanbevelingen die de commissie doet. Waaronder:  
- Inzet extra zorg uren in de avond 
- Extra aandacht aan de gezelligheid voor de avondmaaltijd 
- Meer gezellige activiteiten in de Alg. Ruimte na het avond eten 
- De voeding 
- Meer inzet van de bewoners bij het laten functioneren van de Algemene Ruimte 
- Dus minder hotel functie, denk aan tafeldekken afruimen en het voorbereiden van de maal-
tijd 
- De was en strijk. 
- Deskundigheidsbevordering van het personeel 
 

 
Nog andere gebeurtenissen die hebben plaats gevonden: 
 

 Er is gesproken en gekeken naar protocollen  
 Brandalarm 
 Uitluister systeem 
 Veiligheid 
 Deskundigheid van het personeel ten aanzien van het omgaan van de bewoners onderling 

 

 
Voor het komende jaar heeft de commissie Zorg de volgende doelen voor ogen of acties van ge-
pland: 
 

 Voortzetten van alle bovengenoemde activiteiten 
 Het uitzetten van een vervolg enquête 
 Het beter vastleggen van de gemaakte afspraken binnen de commissie en toezien op de uit-

voering ervan. 
 

 



Algemeen jaarverslag 2012 stichting Buiten Gewoon   Pagina 7 

 

Vinkelsestraat 4 
K.v.K Oost Brabant: 17149461  5248 NN  Rosmalen 
Rabobank Dommel en Aa: NL94 RABO 0190 4387 54   073-5217155 
www.buitengewoon.org   info@buitengewoon.org 
 

 
 
 

 
Werkgroep Bouw & Inrichting – Commissie Gebouwen en Inventaris 
 
 
De leden van de werkgroep Bouw en Inrichting per 1 januari 2012: 
Hanneke Maas, Irene Langerak, Cor Voets en Theo Voet 
 
De leden van de commissie Gebouwen en Inventaris per 31 december 2012: 
Cor Voet, Mari van den Heuvel, Gerrit van der Donk en Theo Voets 
 

 
De werkgroep heeft dit jaar voornamelijk allerlei klussen uitgevoerd. Er zijn geen formele vergaderin-
gen gehouden. 
 

 
Voor het komende jaar heeft de commissie Gebouwen en Inventaris de volgende doelen voor ogen of 
acties van gepland: 
 

 Plegen van klein onderhoud 
 Opstellen van een onderhoudsplan 

 

 
 
 
 

 
Werkgroep Financiën en Fondsenwerving – Commissie Financiën 
 
 
Leden van de Werkgroep Financiën en Fondsenwerving per 1 januari 2012: 
Cees van Broekhoven, Rien Walschots en Mari Wijnen 
 
Leden van de Commissie Financiën per 31 december 2012:  
Cees van Broekhoven, Rien Walschots en Mari Wijnen 
 

 
De commissie is in dit kalenderjaar niet afzonderlijk bijeen geweest. In verband met de samenstelling 
van de werkgroep en bestuur zijn alle zaken besproken in de bestuursvergaderingen.  
 

 
Voor het komende jaar heeft de commissie Financiën de volgende doelen voor ogen of acties van 
gepland: 
 

 Up-to-date houden investeringsplan en financieringsplan. 
 Up-to-date houden meerjarenbegroting.  

 Bespreken tussentijdse financiële rapportage van de penningmeester 
 Overzicht totaal budget PGB voor zorginkoop bij zorgaanbieder 

 

 


