
 

 

JAARVERSLAG 2020 
 

Bestuurssamenstelling: Kees van Houwelingen(voorzitter), Arie Slob(penningmeester tot 1-10-

2020),Ger Koekkoek(secretaris), Diny Moret en Alex Rietveld(penningmeester vanaf 1-10-2020) 

 

Het jaar 2020 is voor iedereen anders verlopen dan we dat vooraf hadden gedacht. Begin maart is er 

wereldwijd een pandemie uitgebroken van het COVID-19 virus. Razendsnel heeft dit virus zich 

verspreid over de wereld. In Nederland werden de eerste besmettingen ontdekt in Limburg en 

Brabant en vervolgens sloeg het over naar andere delen van ons land. Ziekenhuizen kregen een grote 

stroom aan patiënten, die bij ernstige situaties moesten worden opgenomen op de IC’s. 

Voor de bewoners van Buitenhof had dit tot gevolg dat de dagbestedingslocaties werden gesloten en 

de bewoners volledig in Buitenhof moesten verblijven. Gelukkig kon het personeel van de 

dagbesteding de Hoeff in Buitenhof de bewoners bezighouden met dagelijkse dingen als de was, 

eten voorbereiden, de tuin doen etc. 

In oktober sloeg ook het coronavirus toe in Buitenhof waardoor 8 van de 11 bewoners waren 

besmet. Wij zijn dankbaar dat iedereen goed en hersteld uit deze periode is gekomen. 

Tot begin 2021 zijn de bewoners op woensdag niet naar de dagbesteding geweest. 

 

Bewonersactiviteiten 

Op 8 februari hebben de bewoners afscheid genomen van Ina Dankers als bestuurslid. Ieder kwartaal 

is er een bewonersoverleg waarin de bewoners kunnen vertellen wat zij fijn vinden of graag zouden 

willen veranderen of een keer zouden willen doen. Bijv. meer zwemmen of een keer met iemand een 

boodschap gaan doen en dan ook zelf iets kopen. 

Met de ouders kon er worden gefacetimed of gebeld. Omdat bewoners niet op vakantie konden 

hebben we in week 27 vanaf 1 juli een aantal dagen met verschillende activiteiten zoals spelletjes 

doen, midgetgolf in Rotterdam, bezoek Goudriaanse plassen en afsluiting met BBQ, dierenpark in 

Beesd en als afsluiting bezoek bij ouders Marcella. Het jaar mocht worden afgesloten met 

Sinterklaasfeest en een heerlijk kerstdiner van restaurant de Burgemeester en door diverse bedrijven 

gesponsord. 

 

Ouderbijeenkomsten 

Op 11 februari en 7 juli hebben we een ouderbijeenkomst gehouden.  De ontstane vacature in de 

zorgcommissie is aan de orde geweest en de woon- en leefregels zijn behandeld. De zorgbegroting 

blijft jaarlijks een belangrijk punt van aandacht. In de juli vergadering hebben we geëvalueerd wat de 

ervaringen waren van de lockdown  situatie in Buitenhof. 

 

 

 



 

 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur heeft in 2020 totaal 8 keer vergaderd, waarvan 6 keer digitaal. Diverse onderwerpen zijn 

er  ook dit jaar weer aan de orde geweest. De corona maatregelen hebben ook van het bestuur de 

nodige tijd gevraagd tijdens de vergaderingen. De vacature in het bestuur is in 2020 nog niet vervuld 

nadat diverse kandidaten zijn gevraagd. Per 1-10-2020 heeft Arie Slob afscheid genomen van het 

bestuur. In week 51 hebben we onze huis aan huis collecte gehouden maar zonder collectebus maar 

met een folder waarin een QR-code voor donatie stond vermeld. 

Per 1-1-2021 zal Ella Cornegé toetreden tot het bestuur. 

 

Zorgcommissie 

In dit bijzondere jaar wordt er veel gevraagd van het zorgpersoneel. We zijn als ouders en bestuur 

bijzonder tevreden over de wijze waarop het personeel van Syndion in Buitenhof deze moeilijke 

periode heeft gefunctioneerd. Personeel van de dagbesteding de Hoeff heeft tijdens de sluiting van 

de dagbestedingslocaties de uren overdag ingevuld. Er is in april afscheid genomen van één van de 

bewoners. De op de wachtlijst geplaatste personen bleken om diverse redenen (nog) niet in 

aanmerking te komen of te willen komen voor plaatsing in Buitenhof. Hierdoor werd het een lastige 

opdracht om iemand te vinden. Er is wel verder nagedacht over de voorwaarden voor plaatsing op 

de wachtlijst en de regie hierover. Door de aangescherpte regels i.v.m. corona mochten 

ouders/verzorgers bepaalde tijd niet of slechts met één persoon de bewoners bezoeken. Hierdoor 

was het zwaar om vol te houden voor zowel bewoners/personeel/ouders/verzorgers. 

 

Het bijzondere jaar 2020 heeft ons allen doen zien dat niets vanzelf sprekend is en wij in alles 

afhankelijk zijn van onze Schepper. Van Hem hebben wij allen de kracht en de gezondheid ontvangen 

om het toch vol te houden. Hem komt de lof en de aanbidding toe! 

 

 

 


