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• De opening en de jaarrede 
De tekst van de jaarrede, zoals uitgesproken door Hans Owel, vindt u elders in dit nummer van 
Wijzer Wonen. 

• Naar aanleiding van de jaarrede 
Het bestuur is druk bezig haar contacten met overheden en verwante organisaties (vast 
agendapunt tijdens bestuursvergaderingen) verder uit te bouwen en te bestendigen. 
Zoals Hans in zijn jaarrede al zei lijkt de overheid in toenemende mate het maatschappelijk 
belang te zien van het gemeenschappelijk wonen van ouderen. Wij willen nadrukkelijk volgen of, 
en in hoeverre, dit vertaald wordt in beleid. De “vinger aan de pols” is een instrument wat wij als 
LVGO bestuur zeker veelvuldig en actief zullen inzetten. 
We gaan een moeilijke en ingewikkelde periode tegemoet; Wonen en Zorg in relatie tot 
ouderenhuisvesting zijn door de ontwikkelingen bij (o.a.) de AWBZ een punt van zorg voor veel 
aangesloten woongroepen. Het lijkt alsof de beleidsmakers vinden dat wij elkaar fysiek moeten 
gaan verzorgen.  
Wij, als LVGO bestuur, zijn en blijven van mening dat de bij ons aangesloten woongroepen of 
woongemeenschappen geen zorginstellingen zijn en dat ook niet zullen worden. 
Natuurlijk hebben wij wel zorg voor elkaar, maar dat is iets anders. Dat is een kwestie van 
normaal burgerschap en (dus) niet van professionele zorg. Dáár zijn woongroepen niet op 
ingericht. Wel heeft natuurlijk het feit dat we straks langer thuis blijven wonen (ook met een 
lichte zorgbehoefte) tot gevolg dat de gemiddelde leeftijd in woon-groepen toeneemt (en 
natuurlijk niet alleen daar). Dat zal op termijn zeker van invloed zijn op het wonen in een 
woongroep en wij zullen dan ook met ons allen goed moeten praten (èn nadenken) over de 
consequenties van de veranderingen die we aan kunnen zien komen en over hoe we daar, nu en 
in de toekomst, mee om moeten gaan. Daarbij willen we zeker ook gebruik maken van de 
expertise van andere organisaties waar wij (als bestuur) contact mee hebben of zoeken. 

• Jaarverslag 2012 en kort verslag ALV 2012 
Deze verslagen zijn gepubliceerd in Wijzer Wonen en bij acclamatie goedgekeurd door de 
aanwezige leden tijdens ALV 2013. 

• Jaarrekening 2012 en begroting 2013 
De vorig jaar ingestelde kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Henk Koetsier en Henk 
van Raalte, heeft na een toelichting door de secretaris (die in het laatste kwartaal van 2012 ook 
de functie van penningmeester heeft bekleed) de stukken goedgekeurd. Om de continuïteit te 
waarborgen heeft het bestuur eind 2012 besloten om de boekhouding uit te besteden. Het gaat 
hierbij om een medewerker (accountant) van het bedrijf wat ook al langer de ledenadministratie 
van de LVGO verzorgt. Het gaat niet alleen over de boekhouding, maar ook over het maken van 
de financiële verslagen en de jaarrekening. Een en ander gebeurt uiteraard onder 
eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Dit levert, behalve het borgen van de continuïteit, 
ook een belangrijke verlichting op van de taak van de penningmeester. 
Naar aanleiding van een ontstane discussie over afschrijving van activa (als de kosten van de 
website) en de positie daarvan in balans en begroting heeft het bestuur zich op het standpunt 
gesteld dat het financieel beleid en de manier waarop de jaarcijfers worden gepresenteerd 
binnen mandaat en verantwoordelijkheid van het bestuur vallen. De kascontrolecommissie heeft 
louter tot taak het controleren op rechtmatigheid van de bankrekeningen en (eventueel) de 
kashandelingen. 
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