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Algemene gegevens
Naam organisatie:
Website:
E-mail:
Oprichtingsdatum:
RSIN:
Kamer van Koophandel:
Girorekeningnummer:
T.n.v.:

Stichting De Poort
www.depoort-ridderkerk.nl
stichting.de.poort.ridderkerk@gmail.com
29 december 2010
8501 08 998
51642670
59.94.021
Stichting De Poort Ridderkerk

Eerste contactpersoon :
Functie contactpersoon:
Adres:
Plaats:
Email:
Telefoon:

de heer drs. H. Vergunst
penningmeester bestuur
Bliek 31
2986 SB Ridderkerk
h.vergunst@filternet.nl
0180-430044

Tweede contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Adres:
Plaats:
Email:
Telefoon:

de heer L.J. van Doorn
voorzitter bestuur
Stadhouderslaan 321
2983 CX Ridderkerk
ljvdoorn@gmail.com
0180-426614

Dit document geeft inzicht in de wijze waarop Stichting De Poort het werk uitvoert om haar doelstelling
te bereiken. In dit plan komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:
- het werk dat de instelling doet
- de manier waarop de instelling geld werft
- het beheer van het vermogen van de instelling
- de besteding van het vermogen van de instelling

Organisatievorm en doelstelling
Stichting De Poort is gevestigd te Ridderkerk (Stadhouderslaan 321, 2983 CK, Ridderkerk) en wordt
geleid door een bestuur, bestaande uit 4 leden, te weten de heer L.J. van Doorn (voorzitter), de heer
H. Vergunst (penningmeester) de heer G.A. van der Waal (secretaris) en de mevrouw M.G. den Ouden.
Stichting De Poort heeft in Ridderkerk een kleinschalige woonvorm gerealiseerd voor mensen met een
(ernstige) lichamelijk beperking. De combinatie van een aangepaste woonruimte met ondersteuning
en zorg bij het dagelijks functioneren geeft de bewoners de mogelijkheid zo veel mogelijk zelfstandig
te wonen en te leven. Stichting De Poort beschouwt het leven als een geschenk van God en ieder mens
als een unieke schepping. Ook mensen met een lichamelijke beperking verdienen een volwaardige
plaats in de samenleving.
De doelstelling van Stichting De Poort is om vanuit een christelijke visie een combinatie van aangepaste
woonruimte, ondersteuning en zorg bij het dagelijks functioneren aan te bieden aan mensen met een
lichamelijke beperking.
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Samenwerking met Woonvisie en gemeente Ridderkerk
Uit overleg met de gemeente Ridderkerk werd duidelijk dat de doelstelling van het pand uitstekend
past binnen het gemeentelijk beleid. Dat leidde ertoe dat de plaatselijke woningcorporatie Woonvisie
(inmiddels is de naam aangepast tot Wooncompas) eind april 2011 een intentieovereenkomst met
Stichting De Poort tekende. Medio 2011 heeft Woonvisie het pand aan de Kievitsweg 71 aangekocht
en werden hier acht appartementen in gerealiseerd. In juli
2013 betrokken de eerste bewoners van de Poort hun
appartement. Momenteel zijn alle acht beschikbare
appartementen bewoond. Wanneer een appartement
beschikbaar komt, wordt de Stichting als eerste door
Wooncompas benaderd voor het zoeken van een nieuwe
bewoner.
Het pand aan de Kievitsweg.

Zelfstandig wonen
Iedere bewoner van De Poort heeft een eigen appartement. Daarnaast kan hij of zij gebruikmaken van
de gezamenlijke woon- en leefruimte. Op deze manier hebben de bewoners de mogelijkheid
zelfstandig te wonen en tegelijkertijd deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals het gebruiken
van de maaltijden en de koffiemomenten.
De woonvorm is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van 20 tot 65 jaar uit Ridderkerk en
omstreken. Het belangrijkste doel van deze woonvoorzienig is mensen met een lichamelijke beperking
de mogelijkheid te geven zelfstandig te wonen en te leven. Ons pand is aangepast aan de behoeften
van de bewoners. De combinatie van aangepaste woonruimte met daarbij ondersteuning en zorg bij
het dagelijks functioneren is voor onze bewoners de poort naar zelfstandigheid. Op deze manier
houden zij de regie over hun eigen leven omdat ze zelf bepalen of en wanneer er assistentie nodig is
en op welke manier.
De meerwaarde van De Poort is dat het pand is aangepast aan de bewoners en niet andersom. De
bewoners hoeven zich niet te voegen naar een bepaalde zorgstructuur. Zij kunnen zelf de inrichting
van hun appartement bepalen en de benodigde zorg en praktische ondersteuning inkopen. Dit geeft
een grote mate van vrijheid. Ze worden niet als cliënt of patiënt behandeld, maar zijn net als ieder
ander zelfstandig bevoegd om beslissingen te nemen.

Zorgverlening
De Stichting organiseert de noodzakelijke zorg door middel van professionele zorgverleners en maakt
voor overige activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kiezen voor een combinatie van zorgverlening
door een thuiszorgorganisatie, zelfstandige verzorgenden en vrijwilligers van de Stichting. De
professionele zorgverlening (door de thuiszorgorganisatie of zelfstandige verzorgenden) wordt door
de bewoners rechtstreeks betaald uit hun Persoons Gebonden Budget (PGB) aan de zorgverleners.
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Voor de zorgverlening is een coördinator aangesteld door de Stichting. Deze
coördinator (vrijwilligster) geeft leiding aan de zorgverleners en vrijwilligers en is
verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers. De bewoners kunnen een
beroep doen op de vrijwilligers van de Stichting. Zij verzorgen onder meer diverse
kleine huishoudelijke taken en kunnen de bewoners ondersteunen bij diverse
hand- en spandiensten. Daarnaast vervullen zij de rol van een luisterend oor.
De thuiszorgorganisaties en de zelfstandige verzorgenden zijn verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de te leveren zorg en voor de beschikbaarheid van
voldoende personeel.
Kleine huishoudelijke taken kunnen door de verzorgers en/of verplegers dan wel door vrijwilligers
worden gedaan.
Alle vrijwilligers dienen de doelstellingen, de visie, de gedragsregels en de statuten te onderschrijven.
Er wonen geen zorgverleners of ouders in de zorginstelling.

Gezamenlijke ruimtes
Het leven met een lichamelijke beperking houdt vaak in dat het niet zo gemakkelijk is om te gaan en
staan waar je wilt. Het is fijn om dan in hetzelfde pand mensen te ontmoeten met wie je samen kunt
optrekken. Daarom richten we gezamenlijke ruimtes in waar onze bewoners bijvoorbeeld met elkaar
kunnen eten en koffiedrinken. De Stichting is verantwoordelijk voor de inrichting en de centrale
ruimten.

Samenvatting verantwoordelijkheden van De Stichting
Zoals uit het bovenstaande is gebleken, hebben de bewoners een rechtstreekse huurrelatie met
Wooncompas. De primaire zorg kopen zij vanuit hun PGB rechtstreeks in bij verzorgenden of een
thuiszorgorganisatie. Deze dragen dan ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden
zorg.
De verantwoordelijkheden van de Stichting behelzen derhalve met name:
 De inrichting van de centrale ruimten;
 Werving van nieuwe bewoners in geval van leegstand;
 Coördineren van de algemene zorg waaronder inzet van vrijwilligers voor kleine huishoudelijke
taken, (tuin)onderhoud en het bereiden van maaltijden;
 Ondersteuning van de bewoners bij meer complexe zaken zoals: overleg met Wooncompas,
aanvraag huursubsidie e.d.

Werving van inkomsten
Gezien de aard van de activiteiten van de Stichting zijn de benodigde middelen beperkt. Wij werven
onze inkomsten met name door:
 Huis-aan-huis collecte;
 Giften van kerken en particulieren (veelal uit het netwerk van de stichtingsbestuurders en
bewoners)
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Beheer en besteding van de middelen
Eind 2020 bedroeg het saldo van de liquide middelen van de Stichting € 4.939. Deze liquide middelen
staan op een bankrekening van Rabobank en worden beheerd door de penningmeester.
Zowel vrijwilligers als het bestuur van de Stichting krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De begrote inkomsten voor 2021 bedragen € 500 en de uitgaven € 400.
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