
Vaste bijdrage Vereniging De Vroon

Vaste bijdrage voor het Fit en Vitaal concept 
Huurders worden bij ondertekening van de huurovereenkomst automatisch lid van Vereniging De 
Vroon. Het bestuur zal bestaan uit - en gekozen worden door - huurders zelf. 

Voor de basis van het Fit en Vitaalconcept doen de leden van de vereniging een verplichte vaste
bijdrage per huishouden. Hierdoor worden de volgende onderdelen mogelijk gemaakt: 

• De aanwezigheid van host(ess) gemiddeld 1 dag (8 uur) per week; 
• Gerust Gevoel abonnement: 24/7 (telefonische) bereikbaarheidsdienst;
• De vaste basiskosten voor het reilen en zijlen van de vereniging.

Huidige indicatie van de vaste bijdrage is € 65,- per maand per huishouden (hoofdhuurder).  
Deze bijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld door de vereniging en verhuurder. 

In de bijdrage is niet begrepen: 

• De verbruikslasten van de collectieve ruimten zoals water en elektra;
• Onderhoudskosten van de collectieve ruimten (zoals vervanging van lampen);
• Onderhoudskosten van de collectieve ruimten zoals schoonmaak en glasbewassing. 

Deze kosten zullen door de leden van de vereniging gedragen en verrekend worden (bijdrage aan de 
vereniging). De leden bepalen zelf welke onderdelen zij liever zelf doen en welke zij liever uitbesteden.

Alle extra invulling die huurders willen geven aan de collectieve ruimten, programmering en 
activiteiten, bekostigen zij zelf aan de hand van afspraken die zij daarover samen maken. 

Toelichting op de basisonderdelen
Host(ess)
In de basis is de host(ess) minimaal gemiddeld 1 dag per week (8 uur) inzetbaar voor Vereniging De 
Vroon en de bewoners van De Vroon. De hoofdtaken van de host(ess) zijn:

• Het zijn van een vraagbaak voor bewoners;
• Het zijn van een vraagbaak voor het bestuur van de vereniging; 

(exclusief bijvoorbeeld het notuleren van vergaderingen en verspreiding notulen).
• Het (in)roosteren van het gebruik van de collectieve ruimten voor gebruik door de huurders en 

door derden;
• Het regelen van ‘verhuur’ van ruimtes aan partijen die deze bijvoorbeeld gebruiken voor lessen aan 

(buiten)leden of bewoners uit de buurt. Tevens afsluiten van gebruiksovereenkomsten op basis van 
door verhuurder goedgekeurde documenten;

• Afspraken maken rond het gebruik van de collectieve ruimten door derden en buitenleden en
• controle op agenda en naleving afspraken en ordentelijk gebruik.
• Het bewerkstelligen van collectieve en/of individuele afspraken en (zorg)diensten vanuit de 

bewoners en/of vereniging met (zorg)leveranciers. Denk hierbij aan ondersteunende zaken zoals 
contact leggen met thuiszorg, begeleiding naar ziekenhuis of specialist, boodschappendienst en 
welzijnsdiensten bemiddelen.



• Coördineren entertainment en vermaak. 
• Afstemming in het kader van de 24/7 bereikbaarheidsdienst en eventueel aanvullende diensten, 

zo mogelijk collectieve afspraken vanuit de bewoners;

Prioritering van deze werkzaamheden (in relatie tot de beschikbare uren) wordt in overleg met het 
bestuur van Vereniging De Vroon afgestemd. 

Gerust Gevoel abonnement: 24/7 telefonische bereikbaarheid
De 24/7 bereikbaarheidsdienst wordt aangeboden aan alle bewoners van De Vroon. Hieronder worden 
de volgende services en diensten verstaan:

• Kennismakingsgesprek met dienstverlener om eventuele service-/ zorgvraag vast te stellen;
• 24/7 bereikbaarheidsdienst voor het activeren van hulp;
• Persoonlijk en betrouwbaar advies en begeleiding in de wereld van ouderenzorg,  

wet- en regelgeving.
• PGB-regelhulp voor advies bij aanvragen.
• Altijd een vast aanspreekpunt vanuit de centrale organisatie van de dienstverlener.

Het Gerust Gevoel abonnement maakt het mogelijk dat er direct kan worden geschakeld en geadvi-
seerd op eventuele behoeften, zoals thuiszorg. Het gaat hier om het in gang zetten van vervolgstap-
pen, niet om de verstrekking van de thuiszorg zelf, die is aanvullend (w.b. tarief, wensen, invulling etc.) 
en verloopt via de gangbare processen. Ook even sparren met de bereikbaarheidsdienst over twijfels 
bij de aanpak of aanvraag van bijvoorbeeld (thuis)zorg is mogelijk. Een Gerust Gevoel. 

In de basis van dit product is niet inbegrepen: 

• Opvolging via een alarmcentrale.
• Opvolging na telefonisch contact d.m.v. het in gang zetten van een zogenaamde bellijst.

Wanneer deze services gewenst zijn zullen de dienstverlener en bewoners gezamenlijk bekijken of en 
op welke wijze hier verder invulling aan wordt gegeven en maken hierover separaat aanvullende con-
tractuele afspraken, al dan niet collectief via Vereniging De Vroon of particulier.

De vaste basiskosten voor het reilen en zijlen van de vereniging
In de begroting van Vereniging De Vroon is rekening gehouden met ‘vaste’ basiskosten in de exploitatie 
zoals de administratie van leden en financiën, een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur en 
bijvoorbeeld kosten voor een boekhouder/ accountant voor de jaarlijkse aangiften.


