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Het bestuur bestond in 2017 uit Cees Boutens - voorzitter, Henk Heuvelmans secretaris/penningmeester, en leden Ada van Baarsen van ’t Zand, Bart van Leeuwen,
Rob Meerding en Mirjam Tielen.
Het project omvat 15 bewoners. Per 1 juli vertrok een bewoner; na enkele
intakegesprekken werd een nieuwe bewoner verwelkomd.
Het bestuur had overleg met verhuurder wooncorporatie Mitros aangaande het
contract, achterstallige zaken na oplevering van het pand in april 2016, en onderwerpen
aangaande instroom van nieuwe huurders. Met zorgverlener Kwintes was regelmatig
overleg over het contract, uurtarieven en de aard van zorgverlening.
Met koepel De Grasboom was overleg aangaande stroomlijning van informatie over de
diverse projecten en de wachtlijst.
Cees Boutens werd voorzitter van het bestuur van De Grasboom. De drie Utrechtse
projecten onder deze koepel hadden overleg met de gemeente Utrecht.
De wethouder Zorg van gemeente Utrecht, Kees Diepeveen, bracht op 18 januari een
bezoek aan De Roos en liet zich informeren over het reilen en zeilen van dit begeleidwonen project en de rol van de ouders bij dit initiatief.
Er werd twee maal met de oudergroep vergaderd; het bestuur vergaderde 4 keer in
2017.
Door de zorgcommissie werd maandelijks overleg gevoerd met vertegenwoordigers van
het begeleidingsteam aangaande de voortgang van de begeleiding. Ook was de
zorgcommissie betrokken bij sollicitatiegesprekken voor nieuwe begeleiders.
De communicatie-commissie onderhield de website www.stu3-deroos.nl. De website
werd geheel vernieuwd en passend gemaakt voor aansluiting bij de portal van De
Grasboom.
In het najaar werd een nieuwe enquête gehouden onder de ouders om diverse aspecten
rondom de begeleiding en het functioneren van het initiatief te peilen. De resultaten
hiervan werden door het bestuur weer met de leiding van Kwintes besproken.
Het bestuur vergaderde aan het eind van het jaar en stelde daarbij de bijgaande
jaarrekening vast. Er zijn, mede door inbreng van Mitros, de ouders en de fondsen bij de
start van het project in 2016, nu naast de opbouw van een algemene reserve, voldoende
bestemmingsreserves opgebouwd om de toekomst met een positief gevoel in te kunnen
gaan.
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