Sociaal jaarverslag 2017 Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’

1 x per 2
maanden
2 x per jaar
2 x per jaar
10 +12 januari
1 x per jaar
10 x per jaar
Maandelijks
Wekelijks

Een welkomstboeketje voor nieuwe bewoners en bloemen voor
bewoners die 80, 85, 90 jaar en ouder zijn geworden
Contactgroep in De Timanshof
Workshop bloemschikken in de 3 huizen
Uitgave van het Vrouwe Fortuna Nieuws
Nieuwjaarsrecepties in de Aleidahof en de Roosebrink
Jaarlijkse herhalingscursus AED voor de vrijwilligers
Gesprekskring ‘Levensfilosofie’ in de Aleidahof
Gestart in september met de gesprekskring levensfilosofie in de
Timanshof en de Roosebrink
Gymnastiek in de Aleidahof en de Roosebrink.
De bewoners van de Timanshof kunnen gymen in de Broek-Akker

16,17 -20 februari
7 maart-18 april

Afscheid genomen van de huismeester in de 3 huizen
Door de brandweer gehouden: Ontruimingsoefening +
Voorlichtingsbijeenkomst in de Roosebrink en de Aleidahof
18 mei
Uitstapje met de bewoners van de Aleidahof
6 juni
Uitstapje met de bewoners van de Timanshof
6 juli
Uitstapje met de bewoners van de Roosebrink
1 augustus
Feest in de Roosebrink ter gelegenheid van een 100- jarige
7 oktober
Feestelijke opening van het prieel in de Timanshof
7 oktober
Openhuis op alle drie de locatie in het kader van landelijke dag van het
huren
24 oktober
Welkomstbijeenkomst nieuwe bewoners in de Timanshof
4 + 5 december
Voor bewoners van de Timanshof: een winter high tea
december
Kerstkaarten aan alle bewoners en derden
December/januari Kerstbomen in de tuin
Activiteiten die door Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ werden ondersteund:
2 x per jaar
Paasbuffet en kerstdiner in de Roosebrink, georganiseerd door de
*
bewonerscommissie
Op afroep
Lezingen, filmavonden, muziekavonden, gemeenschappelijke
*
maaltijden georganiseerd door de activiteitencommissie en
bewonerscommissies
Het hele jaar
Vergaderingen van de bewonerscommissies, de
**
door
activiteitencommissie en van de werkgroep Boekelozaal
2 februari
Algemene bewonersvergadering in de Aleidahof
**
23 maart
Nationale Pannenkoekendag in de Wilhelminaschool
Kinderen uit groep 8 ontvingen namens de stichting een traktatie
20 april + 16 nov. Voor- en najaarsvergadering in de Roosebrink
**
*) Ondersteuning hield in: maken van posters, maken en kopiëren van uitnodigingen,
zorgen dat de zaal gereed was, e.d.
**) Ondersteuning hield in: bijwonen van alle vergaderingen van de bewonerscommissie:
hen adviseren, verslagen + uitnodigen kopiëren, ruimtes klaar zetten, e.d.

Sociaal jaarverslag 2017 van Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’

Mutaties over 2017:
In 2017 zijn 32 huurcontracten afgesloten.
IN 2016 : 28, in 2015: 26, in 2014: 18, in 2013: 22, in 2012: 30, in 2011: 26.
In De Aleidahof waren 5 huuropzeggingen, 3 bewoners zijn vertrokken, 4 bewoners zijn
overleden en 7 nieuwe bewoners.
In De Timanshof waren 16 huuropzeggingen, 7 bewoners zijn vertrokken,9 bewoners zijn
overleden en 17 nieuwe bewoners.
In De Roosebrink waren 11 huuropzeggingen, 5 bewoners zijn vertrokken, 10 bewoners zijn
overleden en 16 nieuwe bewoners.

De gemiddelde leeftijd in 2017:
De Aleidahof: 84,4
De Timanshof: 82,2
De Roosebrink: 80,2
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