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ANBI gegevens Stichting Stiphoudt 
 
 
 
Beleidsplan Stichting Stiphoudt 2021-2023 
 
 
Een aantal jaren geleden is door een paar ouders het initiatief genomen om in Helmond-
Stiphout een woonvoorziening te gaan realiseren. Na een lange zoektocht naar een 
geschikte locatie is uiteindelijk in samenwerking met de gemeente Helmond en 
woningbouwvereniging Compaen een locatie in Stiphout gevonden. De bestaande woningen 
op deze locatie stonden al op de lijst om gesloopt te worden. Op deze plek gaat nu een 
complex gebouwd worden waar 18 mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen 
wonen en waar zij 24-uurs zorg krijgen. Naast dit complex verrijst ook nog een gebouw 
specifiek bestemd voor jongeren die daar maar een aantal jaren mogen wonen. De sloop van 
de bestaande woningen is gerealiseerd en de bouw zal binnenkort gaan starten. De 
oplevering wordt eind 2022 verwacht. 
 
Doelstelling 
Om dit kunnen gaan realiseren is Stichting Stiphoudt opgericht op 3 juli 2019 en de stichting 
heeft als doelstelling: 
 
Het realiseren en in stand houden van een woonvoorziening voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking alsmede het bieden van zorg en begeleiding voor de bewoners van 
de woonvoorziening op grond van hun ondersteuningsvraag. 
 
De stichting tracht dit doel te realiseren door het bieden van regelmaat, structuur en een 
veilige woonomgeving voor de bewoners van de woonvoorziening, het bieden van warmte 
en huislijkheid aan de bewoners, het bieden van 24 uurs zorg door zorgprofessionals en het 
bieden van dagbesteding of het organiseren van andere evenementen en activiteiten. 
Naast de zorgprofessionals zullen vele vrijwilligers ingezet worden om het doel te 
verwezenlijken. 
 
Uitvoering 
Stichting Stiphoudt is in overleg met zorgaanbieders voor het verzorgen van 24 uurs zorg. 
Begin 2022 zal een contract worden afgesloten. De bewoners sluiten met Stichting Stiphoudt 
een contract voor de 24 uurs zorgverlening. 
 
De 18 bewoners gaan rechtstreeks van Compaen huren.  Deze kosten voor de zorg alsmede 
de exploitatiekosten van het pand (energie, verzekering, (tuin)onderhoud etc.) worden 
bekostigd uit de PGB budgetten van de bewoners. De appartementen worden door de 
bewoners zelf ingericht.  
 
 
Het te bouwen pand bestaat uit drie verdiepingen. Op iedere verdieping zijn 6 
appartementen alsmede een keuken annex woonkamer voor de 6 bewoners. Daarnaast is er 
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ook een kleine algemene ruimte en is er in het gebouw een kamer voor de zorgverleners, die 
daar ook slapen. Deze drie keukens/woonkamers, algemene ruimte, zorgkamer en de tuin 
moeten worden ingericht door Stichting Stiphoudt. Voor de financiering van deze 
investeringen worden vele sponsoren aangeschreven.  
 
Voor het koken voor de bewoners, het tuinonderhoud, de boodschappen, klein onderhoud 
etc. zullen bewoners, ouders en vrijwilligers ingezet worden. 
 
Wij bieden de 18 mensen huisvesting in een zeer duurzaam te bouwen pand, geven hun 
mogelijkheden om via dagbesteding o.a. mee te werken in de tuin en te helpen met 
verantwoord eten te koken. Door deze voorziening ontlasten we ook de ouders gedeeltelijk 
van hun zorgtaak en is bij wegvallen van de ouders een woonvoorziening voor hun kind 
geregeld. Daarnaast is meedoen aan de samenleving heel belangrijk. Midden in de 
woonwijk.  
 
Betrokkenheid ouders 
Om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het wel en wee van de stichting is statutair 
een Verwantenraad in het leven geroepen. 
Ouders zullen zoveel als mogelijk ingeschakeld worden bij: huishoudelijk reglement, 
kleurkeuzes, inrichting gemeenschappelijke ruimten, beheer pand, dagbesteding, koken etc. 
 
Middelen/vermogensbeheer 
Verwacht wordt dat de investeringen volledig gesponsord worden zodat er geen 
afschrijvingen ten laste van de exploitatie zullen komen. De PGB uitkeringen zullen volledig 
aangewend worden voor de 24 uurs zorg alsmede direct gerelateerde kosten. De overige 
kosten zullen omgeslagen worden over de bewoners. Verwacht wordt dat de jaarlijkse 
exploitatie nihil dan wel licht positief zal zijn. De stichting heeft nu nagenoeg geen Eigen 
vermogen en er zal geen groot positief vermogen ontstaan. Derhalve is er nog geen beleid 
geformuleerd voor beheer van het vermogen. Zodra dat aan de orde is zal er hiervoor beleid 
geformuleerd worden.  
 
 
Naamswijziging 
Op 16 december 2021 is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting Stiphoudt Leefhuis. 
Hiermee komt in de naam van de stichting tot uiting wat de stichting doet.  
 
 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning (zero strijkstok beleid).  
 
 
RSIN: 860217772 
 
Bestuursleden: 
Dolf Bremmers voorzitter, Pieter Kusters penningmeester, Marieke Burgers-Thomassen 
secretaris, Ad van den Brand en Toon Dingen 


