Stichting Woonvorm Kooikamp te Glimmen

Het doel van onze stichting is om op De Kooikamp woonruimte te bieden aan mensen die graag met
anderen samenwonen. Daaronder zijn ook mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, met
name vluchtelingen en asielzoekers. Ook bieden we ruimte aan groepen, zoals van Gered
Gereedschap, Amnesty International, de Franciscaanse Beweging en een breiclub, om bij elkaar te
komen. We proberen bewust om te gaan met energie en milieu.
Wie op zoek is naar woonruimte of andere vragen heeft kan contact met ons opnemen.

Contactgegevens:
Rijksstraatweg 15
9756 AA Glimmen
Email: struijs@kooikamp.nl

Bestuur:
Petra Struijs, voorzitter
Corette Wissink, secretaris
Karin Neutel, penningmeester

Commissarissen:
Jan van Splunder, lid van de Raad van Toezicht
Vacature
Het bestuur en de commissarissen ontvangen geen bezoldiging.

Overige gegevens:
RSIN/Fiscaal nummer: 805137300
KvK:

41011570

Triodos Bank:

198308779

Toelichting op de financiën:
Onze inkomsten worden gevormd door de huur die de bewoners betalen en daarnaast door giften,
beheerd in het Wennie Los Fonds. Hieruit wordt met name de opvang van vluchtelingen
ondersteund. De belangrijkste uitgave is het onderhoud van De Kooikamp. Ons doel is een kleine
reserve aan te houden voor onderhoud en daarnaast de huren laag te houden.

De financiële balans van de Kooikamp over 2014:
Balanstotaal van de activa:

€ 37.024,-

Balanstotaal van de pasiva:

€ 37.024,-

De staat van baten en lasten van de Kooikamp over 2014:
Totaal baten:

€ 41.375,-

Totaal lasten: € 42.049,Batig resultaat: €

-674,-

Beleidsplan 2015
Ons beleid is erop gericht te zorgen dat De Kooikamp een prettige plek is om te wonen voor de
huidige en voor toekomstige bewoners, met name voor vluchtelingen en mensen die tijdelijk in een
moeilijke situatie zitten. Het onderhoud van het huis is een voordurend punt van aandacht. In de
afgelopen jaren zijn de keuken en de badkamer vernieuwd. In 2015 is het dak van het Achterhuis
gerenoveerd. Voor het lopende onderhoud is een post gereserveerd in de jaarlijkse begroting. In
2014 is er leegstand geweest. Ruim een half jaar heeft er een kamer leeggestaan. Ook in 2015 is er
leegstand geweest. Er zijn een aantal bewonerwisselingen geweest. Op dit moment staan er geen
woonruimte leeg.

Geschiedenis
Stichting Woonvorm De Kooikamp is in 1972 begonnen met twee gezinnen. In de loop der jaren werd
deze woongroep uitgebreid. In 1988 werd een tweede woongroep gestart op loopafstand van De
Kooikamp. De oude Sparwinkel, op Rijksstraatweg 3, werd omgebouwd tot Woonvorm De Vijzel. In
1989 werd Stichting Woonvorm Kooikamp en Vijzel opgericht. In het bestuur zaten leden van beide
bewonersverenigingen en leden van buiten de Woonvorm. Bij beide groepen woonden mensen
samen, werd dagelijks samen gegeten en werden vluchtelingen en mensen die tijdelijk onderdak
nodig hadden opgevangen. Eind jaren negentig werd De Vijzel verkocht en gingen de overige
bewoners op De Kooikamp wonen. Er ontstond een nieuwe, vrijere vorm van samenwonen, met
dezelfde doelstellingen, gericht op zorg voor elkaar.

