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Status bouw Coendersbuurt
In de Coendersbuurt zijn inmiddels 12 woningen
verkocht, 4 in optie en 3 woningen staan nog te koop.
Er is groen licht om onze appartementen te gaan
bouwen; start mei 2017.

Kennismakingsuitje jongeren
Inmiddels bestaat de potentiele bewonersgroep uit 11
jongeren. Op 25 januari j.l. hebben zij een 1e
kennismakingsuitje gehad. Iedereen had een leuk spel
meegenomen en de avond is reuze gezellig verlopen!

1e Verdiepingsbijeenkomst met de ouders
Op 14 januari j.l. is er een bijeenkomst geweest met
alle ouders van de potentiele bewonersgroep. De
sessie werd gefaciliteerd door Anne Wibaut en
Patricia Muller. Het thema was “Eigen Regie”.
In 4 groepen zijn de ouders aan de slag gegaan met
verschillende onderwerpen rondom eigen regie
(wooncontract, selectie zorgaanbieder, aanstellen
begeleiders, aansturing zorgbegeleiding). Veel vragen
zijn opgekomen en acties hieraan gekoppeld waarmee
de ouders verder aan de slag zullen gaan.
De 2e verdiepingsbijeenkomst met de ouders staat
gepland op zaterdag 18 februari a.s.

Tijdens de afgelopen bijeenkomst hebben de jongeren
ook een brainstorm gehouden over activiteiten die zij
zelf kunnen ondernemen om geld bijeen te brengen
voor de financiering van hun eigen TOV-huis.
Hieronder een indruk van hun ideeen:
- Kunst maken en verkopen
- Heerlijke gerechten koken en verkopen: lasagna,
cakejes, smoothiekraam
- Workshops organiseren zoals kaarsen maken,
beeldjes versieren, bloemschikken
- Organiseren van een rommelmarkt
Kortom het zijn zeer creatieve en initiatiefrijke
jongeren vol leuke ideeen!

Fondsenwervings commissie

Bestuur van TOV
In het bestuur van Stichting TOV draait Jacqueline
Verhagen mee als potentieel bestuurslid. Voor de
andere bestuursleden zie www.tovwonen.nl
(Stichting/ANBI informatie). Er is nog steeds een
vacature voor penningmeester. Mocht iemand een
geschikte penningmeester voor Stichting TOV kennen,
stuur svp een mailtje aan Monik@tovwonen.nl
Stichting TOV 06 44624497 info@TOVwonen.nl

Met deze geweldige ideeen van de jongeren in ons
achterhoofd zetten wij nu de activiteiten van de
Fondsenwervingscommissie in de spotlight.
De Fondsenwervingscommissie bestaat uit:
- Mirjam Kleijweg (moeder Menno)
- Sybella Koot (moeder Celine)
- Bert Roes (vader Anouschka)
- Rudi Westerveld (vader Tobias)
- Jurjen Bouwes (financieel deskundige/accountacy)
Doelstelling van deze commissie is om zoveel mogelijk
financiën bij elkaar te krijgen voor ons wooninitiatief.
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In het totaal hebben we namelijk € 118.000 nodig
voor: inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes
(keuken, woonkamer, berging, logeerkamer), de
aankoop van installaties (lift, zorgdomotica en alarm)
en de matchings- en afstemmingsprocedure
(groepsvormingstraject, bijeenkomsten potentiele
bewoners, inhuur begeleiding).

De commissie heeft een aanpak opgesteld, waarbij zij
gefaseerd verschillende partijen benaderen:
1. Fondsen voor subsidiering: elk fonds richt zich op
een specifieke doelgroep, thema of doel en als TOV
Wonen benaderen wij de fondsen die het beste bij
ons wooninitiatief passen.
2. Service clubs zoals Rotary, Lions Club,
vrouwenclubs.
3. Sponsors: bedrijven die willen sponsoren en geld
willen verstrekken in het kader van maatschappelijk
ondernemen.
Daarnaast zijn de “Vrienden van TOV” opgericht.
Hierbij kunnen we ieders hulp goed gebruiken.
Daarom het verzoek om eigen familie en vrienden te
benaderen om aandacht te vragen voor ons
wooninitiatief, te verwijzen naar de website en een
financiële bijdrage te vragen.
Elk bedrag is welkom!!

Tegenprestatie
De bedoeling is dat iedereen die iets doneert ook een
leuke tegenprestatie ontvangt van de groep
bewoners. Afhankelijk van de grootte van de donatie
wordt daarbij gedacht aan een leuke kaart, een
workshop samen met de bewoners, een uitnodiging
voor een borrel, etentje of rondleiding t.z.t. in het
nieuwe TOV huis of zelfs eenVIP-Tour door Delft.

Wist u dat…?
- De Fondsenwervingscommissie in 2016 een totaal
bedrag van € 22.600 heeft opgehaald? We zijn dus
goed gestart!
- De keuken nu wordt vormgegeven en dat wij nog
vrijwilligers zoeken voor de keuken commissie?
- Het TOV bestuur weer vergadert op 14 februari a.s.?
- Eén van de potentiele bewoners (Anouschka)
overheerlijke lasagna schotels kan maken en daarom
zeker een grote oven in de keuken wilt?

Doneer knop
Op onze site www.tovwonen.nl is ook sinds kort
onder ‘sponsoren’ een doneerknop opgenomen,
zodat eenvoudig online een donatie kan worden
gedaan (zie de afbeelding hieronder).
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