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Januari;
We hebben de ontmoeting op het gemeente huis, met mevr. C. Keizer van WMO besproken. Dit
gesprek vond plaats in december 2016.
Een vervolgafspraak met beleidsmedewerkster A. de Vries van afdeling stedenbouw en wonen is
gemaakt.
We hebben deze maand onze stichting voorgesteld aan de heer Oosterhoff directeur van
woningcorporatie Patrimonium. Er is ons verteld waar de mogelijkheden liggen en hoe Patrimonium
werkt. Infinity heeft de wensen voorgelegd, en een aantal gebouwen besproken. Voor februari een
nieuwe afspraak gemaakt.
Er zijn afspraken gemaakt met de heer Visser, voorzitter van Trizet. Er is contact geweest met per
Saldo om een cursus financieel exploitatie te volgen.
Er is een eerste contact geweest met Aan Spinder van ‘s Heerenloo. Hij wil ons vrijblijvend adviseren
m.b.t. het wooninitiatief Infinity
Contact is er geweest met AB&F. Zij kunnen onze financiën regelen. Besloten is dit nog niet aan te
nemen tot dat er daadwerkelijk financieel verkeer is binnen de stichting.
Een ANBI nummer is aangevraagd.
Er is besloten nieuwe ouders met jongens telefonisch en/of persoonlijk te benaderen.
Maart;
Overleg met Patrimonium. Op advies van de heer Oosterhoff een afspraak gemaakt met de directeur
van de Talma, de heer Muller. Ze zijn opzoek naar samenwerking met een andere zorginstelling voor
de nieuw te bouwen Talma zorglocatie aan de Oslolaan op Urk.
Er is een bespreking geweest met een beleidsmedewerker wonen van de gemeente. Er is onder
andere besproken dat er een ruimtelijke overleg gepland is, en dat onze initiatief hier wordt
besproken. Vooralsnog geen positief geluid over nieuwbouw van een zorgwoning op Urk.
‘s Heerenloo gekozen als zorgpartner na een helder en fijn gesprek met rayonmanager Ronald
Stavorinus en Gerda van Hooren. Samen de Regie is hun slogan, daar staan wij als Infinity achter.
Er is een website gemaakt door een vrijwilliger. Ouders hebben spoedcursus website onderhouden
gehad.
Er is een rekening aangemaakt voor de stichting.
Mei;
Kennis gemaakt met nieuwe ouders tijdens de vergadering.
Er is wederom contact geweest met beleidsmedewerker van de gemeente over hun ruimtelijk
overleg. Daar is de stichting besproken maar is geen beschikbaar locatie toegewezen. Er zijn
meerdere aanvragen voor ruimte neergelegd bij de gemeente door zorgpartijen en er zijn prestatie

afspraken gemaakt met Patrimonium. Er wordt een onderzoek ingesteld naar vraag en aanbod van
verschillende zorgpartijen. Gemeente wil het onderzoek afwachten.
Er zijn nog verschillende bestaande gebouwen in beeld. Herman benaderd verschillende mensen
hierover.
Penningmeesterschap is gewijzigd. Er is een eerste inleg gedaan op de rekening van Infinity.
Hebben gesproken met de heer Visser, voorzitter van Trizet. Hij heeft ons verteld over de weg naar
een woninginitiatief opgezet door ouders met zorg van ‘s Heerenloo. Het was een nuttig en positief
gesprek.
‘s Heerenloo heeft een inventarisatie van de jongens van Infinity gedaan.
Juni;
Iedereen was aanwezig op deze vergadering! Locatie verplaatst naar de kantine van Comint ivm de
warmte.
ANBI is er nog niet door.
‘s Heerenloo maakt de notulen van de vergaderingen waarin zij aanwezig zijn. Deze worden
doorgestuurd.
De afgelopen besprekingen met o.a. Patrimonium zijn positiever. Vermoedelijk omdat we een
betrouwbare zorgpartner hebben gekozen.
Mailing met de heer Muller van Talma Urk heeft duidelijk gemaakt dat we contact moeten houden
met zorginstelling ‘s Heerenloo of Philadelphia. Zij worden op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen rondom de nieuwbouw aan de Oslolaan.
Tijdens gesprek met Patrimonium is het gebied achter kinderboerderij de Stekplek voor het eerst
genoemd.
Er is een afspraak met Patrimonium, wethouders en ‘s Heerenloo gemaakt in juli.
Er is een snel beslissende app groep van Infinity gemaakt en een algemene appgroep.
Juli;
ANBI is goedgekeurd! Mag op de site worden vermeld.
Samenkomst met controller van ‘s Heerenloo viel tegen. Kon nog geen duidelijk antwoord geven over
kosten en baten. Veel zaken zijn nog niet zeker, zoals het aantal jongens, de woning, de inzet van
zorg.
Gesprek met o.a. wethouders en projectmanager Gerda Van Hooren. Ze hebben onze wensen
aangehoord. Gaven aan eerst zelf beeld te willen krijgen bij de bestaande zorginstellingen en hun
vraag en wensen, maar ook welke gebouwen er in de toekomst vrijkomen. ‘s Heerenloo heeft goed
beeld van de hulpvraag in Urk. Die kennis komt goed van pas in dit onderzoek. Er is gevraagd de
nieuwbouw plek achter StekPlek aan te wijzen voor eventueel nieuwe woon/zorglocatie voor
Infinity/ ‘s Heerenloo.
Er zijn plannen gemaakt voor bezichtigingen bij verschillende woonvormen met o.a. ‘s Heerenloo en
wethouders.

We hebben afgesproken dat de stichting in huidige vorm blijft bestaan tot dat er een woning staat
voor onze jongens.
September;
Er is een bezoek geweest aan een V.I.C. woning in Apeldoorn
Een nieuwe afspraak in oktober met wethouders, Patrimonium, en ‘s Heerenloo.
Er zijn gesprekken geweest met nieuwe belangstellende gezinnen.
Er zijn verschillende gebieden en woningen besproken.

November;
I.v.m. weinig nieuws volgende vergadering verplaatst naar het nieuwe jaar.
Aantal ouders hebben de bijeenkomst van de afdeling Noord en midden NL van ‘s Heerenloo in het
Dolfinarium bezocht. Thema Samen de Regie

