Sociaal jaarverslag 2020 Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’
Het jaar 2020 was door de komst van Corona een ander jaar als anders.
Dit betekende dat vele activiteiten vanaf 13 maart 2020 in beperkte mate of in
zijn geheel vanwege overheidsmaatregelen niet uitgevoerd mochten en
konden worden. Veel meer dan andere jaren is er telefonisch contact geweest.
Hopelijk kunnen we medio 2021 weer de gebruikelijke activiteiten aanbieden.
Activiteiten die door Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ wél zijn uitgevoerd:

Beperkt aantal
bijeenkomsten
3 huizen
3 x per jaar
8 +10 januari
27 – 31 januari
30 januari
Voorjaar
In april
Beperkt aantal
bijeenkomsten
Beperkt aantal
bijeenkomsten
12 juni

Een welkomstboeketje voor nieuwe bewoners en bloemen
voor bewoners die 80, 85, 90 jaar en ouder zijn geworden.
Contactgroep Timanshof.
Aanschaf en vernieuwing van audiovisuele middelen in de drie
huizen.
Uitgifte van Het Paasspecial, Zomerspecial en het
winternummer VFN.
Nieuwjaarslunches gehouden in de Aleidahof en de
Roosebrink.
Vakantie week ‘Alle Goeds’ te Lunteren.
Met de bewoners van de Roosebrink : 1 dag naar Allegoeds
geweest .
Een piano aan de Aleidahof geschonken.
Alle bewoners een paasstukje met kaart ‘Hoop een
Vertrouwen’ overhandigd.
Gymnastiek in de Aleidahof en de Roosebrink.
In alle 3 de huizen gesprekskring ‘Levensfilosofie.’
Het geplande feest vanwege het 20 - jarige bestaan van de
Aleidahof is door Corona uitgesteld. Daarvoor in de plaats is in
samenwerking met de Bewonerscommissie gebak aan de deur
uitgedeeld, zodat iedereen thuis van zijn gebakje naar keuze
kon genieten.
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25 september

In december

Het geplande feest vanwege het 30 - jarige bestaan van de
Roosebrink is door Corona uitgesteld. Daarvoor in de plaats is
in samenwerking met de Bewonerscommissie gebak aan de
deur uitgedeeld, zodat iedereen thuis van zijn gebakje naar
keuze kon genieten.
Alle bewoners een kerstpakket met kerstkaart aangeboden.

Activiteiten die door Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ werden ondersteund:
Beperkt
Lezingen, filmavonden, muziekavonden,
gehouden
gemeenschappelijke maaltijden georganiseerd door de
Activiteitencommissie en Bewonerscommissies.
Beperkt aantal
Vergaderingen van de Bewonerscommissies, de
bijeenkomsten
Activiteitencommissie en van de werkgroep Boekelozaal
voorjaar
Bibliotheek Roosebrink heeft een nieuwe look gekregen
December/januari Kerstbomen en versieringen
*) Ondersteuning hield in: maken van posters, maken en kopiëren van
uitnodigingen, zorgen dat de zaal gereed was, e.d.
**) Ondersteuning hield in: bijwonen van alle vergaderingen van de
bewonerscommissie: hen adviseren, verslagen + uitnodigen kopiëren, ruimtes
klaar zetten, e.d.
Mutaties over 2020:
In 2020 zijn 24 huurcontracten afgesloten.
In 2019: 18, in 2018: 29, in 2017: 32, in 2016: 28, in 2015: 26, in 2014: 18, in
2013: 22, in 2012: 30, in 2011: 26.
De Timanshof
In De Timanshof waren 13 huuropzeggingen, 6 bewoners zijn vertrokken,
9 bewoners zijn overleden en 13 nieuwe bewoners.
De Roosebrink
In De Roosebrink waren 4 huuropzeggingen, 3 bewoners zijn vertrokken, 5
bewoners zijn overleden en 5 nieuwe bewoners.
De Aleidahof
In De Aleidahof waren 7 huuropzeggingen, 4 bewoners zijn vertrokken,
9 bewoners zijn overleden en 11 nieuwe bewoners.
De gemiddelde leeftijd in 2020:
 De Aleidahof: 81
 De Timanshof: 82
 De Roosebrink: 79
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