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1. Onze identiteit
1. Wie zijn wij
Eureka is een huis bestemd voor ouderen van 65 jaar of ouder die op enigerlei wijze
verbonden zijn met de plaats Otterlo en omgeving. Naast het wonen biedt Eureka een veilige
woonomgeving met inpandig de mogelijkheden tot diverse (sociale) activiteiten. Hierbij is
het huis niet gebonden aan een bepaalde religieuze stroming; de signatuur van het huis is
van een neutrale aard. Respect voor en naar elkaar staat daarbij hoog in het vaandel.
Eureka is op 12 juli 1955 begonnen aan de Edeseweg te Otterlo als hotel-pension. In 1963 is
Eureka in het beheer gekomen van de familie Boonzaaijer1 en vervolgens omgevormd tot
een verzorgingshuis.2 De visie van het huis is om ouderen van Otterlo een veilige plaats te
bieden waarbij de kracht en de zelfbeschikking van de mens centraal staat. In maart 1995 is
Eureka verhuisd naar de huidige nieuwbouwlocatie aan de Brummelweg.
Vrijwilligersorganisatie Stichting Steunfonds Eureka is verbonden met het huis. Zij en haar
commissies en vrijwilligers dragen zorg voor de activiteiten en de inzameling van gelden ten
behoeve van het huis en deze activiteiten.

2. Wat ons inspireert
We ambiëren een samenleving waarin we voor ouderen een vertrouwde en veilige
leefomgeving willen bieden. Waarin we een plek kunnen bieden waar ouderen zich thuis
voelen, zich kunnen ontwikkelen en veilig kunnen wonen, zodat ze in hun eigen vertrouwde
omgeving kunnen blijven. Eureka staat voor openheid, vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid en respectvol met elkaar omgaan. Kortom dat iedereen gezond en
gelukkig oud kan worden in het eigen dorp, dichtbij familie, vrienden en met professionele
zorg in de buurt. Het gaat daarbij niet alleen over zorg, maar over alles wat nodig is om je
prettig, vitaal en gelukkig te voelen. Het gaat om zorg en om welbevinden.

3. Wat we doen
In de praktijk is Eureka middels de Stichting Steunfonds Eureka verantwoordelijk voor de
voordracht van kandidaat-huurders voor een woning op Eureka die beschikbaar komt. Zij
werkt hierbij nauw samen met Woonstede uit Ede. Daarnaast verzorgt de stichting diverse
activiteiten voor de bewoners op Eureka, zowel in huis als met uitjes. Er wordt door de
1
2

https://www.archieval.nl/detail.php?id=1267189
https://www.archieval.nl/detail.php?id=55109878
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stichting geld ingezameld om alle activiteiten te kunnen bekostigen en organiseert zij jaarlijks
een snuffelmarkt. De belangen van de bewoners worden vertegenwoordigd door een
klankbordgroep.
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2. Onze identiteit geborgd
1. Stichting Steunfonds Eureka
De stichting heeft als doel het verlenen van financiële en materiële steun aan de bewoners
van Eureka. De stichting bestaat uit minimaal 3 bestuursleden met in ieder geval een
voorzitter, secretaris en een penningmeester. De hoofdtaken van de stichting zijn:
-

Het verkrijgen van gelden door middel van o.a. subsidies, donaties, schenkingen en
activiteiten georganiseerd door vrijwilligers (zoals de snuffelmarkt en de streekmarkten).
Het organiseren van activiteiten voor de bewoners van Eureka.
Het voordragen van kandidaat-huurders.
Het registreren en coördineren van de vrijwilligers die actief zijn voor Eureka.

De stichting heeft de volgende commissies:
Voordrachtcommissie
Deze commissie bestaat uit 3 personen en is belast met het beheer en de beoordeling van de
voordrachtlijst voor een woning in Eureka. Zij is verantwoordelijk voor het voordragen van
een kandidaat wanneer er een woning beschikbaar komt.
Snuffelmarktcommissie
Deze commissie bestaat uit minimaal 3 personen en organiseert jaarlijks een snuffelmarkt in
de maand maart. Daarnaast vindt er online verkoop plaats. Het gehele jaar door coördineert
de commissie de ontvangst van tweedehandsspullen.
Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit minimaal 3 personen. Zij verzorgt maandelijks een grote
activiteit voor de bewoners van Eureka en andere ouderen uit het dorp.

2. Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit minimaal 3 personen en is een comité van en voor de
bewoners van Eureka. Zij behartigt de belangen van de bewoners. De leden van de
klankbordgroep bestaan uit bewoners en/of zijn/haar mantelzorgers. De klankbordgroep is
een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle bewoners van Eureka, maar ook voor de
vrijwilligers, de stichting, zorgorganisatie, Woonstede en Malkander. Men kan contact op
nemen met deze groep over vragen, hulp en suggesties. Ook wordt er vanuit de
klankbordgroep naar de bewoners mededelingen gedaan over zaken betreffende Eureka.
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3. Onze identiteit in uitvoering
1. Vrijwilligersbeleid
Eureka stelt de vrijwilliger in staat werkzaamheden te verrichten zonder dat hier betaling
tegenover staat. Het gaat om werkzaamheden die niet door beroepskrachten behoren te
worden gedaan. De vrijwilliger geeft in geen geval bindende adviezen, maar beperkt zich tot
het geven van informatie en aanbevelingen. Tevens wordt hij/zij verplicht tot geheimhouding
van hetgeen hem/haar uit hoofde van de werkzaamheden ter kennis komt. Deze verplichting
geldt ook na beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden.
Voordat een nieuwe vrijwilliger aan de slag kan op Eureka zal er eerst een intakegesprek
volgen. In dit gesprek worden de verwachtingen en wensen van de mogelijk nieuwe
vrijwilliger besproken. Daarnaast wordt in dit gesprek doorgenomen wat er van een
vrijwilliger wordt verwacht en wat de mogelijkheden zijn.
Een nieuwe vrijwilliger zal vervolgens ingewerkt en wegwijs gemaakt worden door één van
de vrijwilligers. Er is eventueel de mogelijkheid tot proefdraaien. Hij/zij zal een
overeenkomst ondertekenen met de stichting (zie Bijlage 2). Hierbij kan gevraagd worden
naar een VOG-verklaring wanneer dit nodig wordt geacht.

2. Huisregels
Geluid
Tussen 22.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's morgens en op erkende zon- en feestdagen zijn
lawaai veroorzakende activiteiten zoals boren, timmeren en zagen, en het storend gebruik
van geluidsapparatuur, tv's en muziekinstrumenten verboden, zulks onverlet de plicht van
elke bewoner om ook buiten die tijdstippen het veroorzaken van lawaai dat tot overlast leidt
zo veel mogelijk te voorkomen.
Gemeenschappelijke ruimten
De gemeenschappelijke ruimten (zoals gangen, ontmoetingsruimten en trap) dienen te allen
tijde schoon, veilig en volledig vrij te worden gehouden. Het is niet toegestaan daar zaken
van welke aard ook te plaatsen, te stallen, op te slaan of op te hangen, zoals meubilair,
(brom-)fietsen, scootmobiels, kasten, planten, kranten, apparaten, (airco-)installaties, geluiden beeldregistratieapparatuur, kunstvoorwerpen, winkelwagentjes en dergelijke.
Scootmobiels mogen gestald worden in de gezamenlijke scootmobielruimte. Daarnaast
mogen scootmobiels én (elektrische) fietsen gestald worden in het gezamenlijke fietsenhok
of eigen schuurtje.
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Bewoners onthouden zich van het bevuilen of beschadigen van de gemeenschappelijke
ruimten in welke vorm ook, zulks met inbegrip van het plaatsen van kennisgevingen of
andere afbeeldingen.
Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke ruimten.
Afval
Huishoudelijk afval dient uitsluitend op de daartoe bestemde plaatsen en op de daartoe
bestemde tijdstippen te worden aangeboden op de door Eureka te bepalen wijze. Grof vuil
en (klein) chemisch afval dient door de bewoner zelf te (laten) worden afgevoerd naar het
grof vuil depot. Het is niet toegestaan vetten in het riool te lozen of in een open verpakking
bij het afval te plaatsen. (zie Bijlage 3)
Veiligheid
Iedere bewoner is gehouden ramen en deuren steeds bij afwezigheid afgesloten te doen zijn
en ziet erop toe dat de toegang tot het gebouw aan onbevoegden wordt ontzegd.
Het is niet toegestaan veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsaanduidingen in en om het
gebouw aan te passen, te blokkeren, te verwijderen of anderszins hun functie te wijzigen.
Iedere bewoner onthoudt zich van elk gebruik van noodvoorzieningen, behoudens ingeval
van nood.
Toegangsdeuren van gemeenschappelijke ruimten mogen alleen onder toezicht geopend
zijn.

3. Activiteiten
Dagelijkse activiteiten
Dagelijks wordt er ‘s ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur koffie gedronken in de
ontmoetingsruimte. Deze wordt verzorgd door een vrijwilliger. Ouderen uit Otterlo die niet
in Eureka wonen zijn ook welkom.
Wekelijkse activiteiten
Er zijn een aantal wekelijkse activiteiten. Zo is er een spelmiddag, zangmiddag,
handwerkmiddag en een filmmiddag met bruincafé, allen onder begeleiding van 1 of meer
vrijwilligers.
Overige activiteiten
Maandelijks wordt er vanuit de activiteitencommissie een uitje georganiseerd onder de
noemer van “Vakantiedag”. Dit kan een bezoek zijn aan een museum, een tuin of een
rondrit. Ook is er dan weleens een gastoptreden van een zangkoor of een theatergezelschap.
Vier keer per jaar is er een modeshow met kledingverkoop, speciaal voor senioren.
Daarnaast is er een avonds4daagse, sinterklaasviering, kerstdiner, kerstviering, paasbrunch,
grote bingo en heidedag.
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Jaarlijks is er in maart een snuffelmarkt met verkoop van gebruikte spullen, spullen die door
bewoners zijn gemaakt, gebak en andere etenswaren. Ook zijn er spellen (zoals rad van
fortuin, sjoelen, inschrijven op een huis in Eureka enz.) voor jong en oud. Dit wordt
georganiseerd door de snuffelmarktcommissie met de inzet van diverse vrijwilligers en
bewoners.

4. Beheer van de voordrachtlijst
Samen met woningcorporatie Woonstede uit Ede is Stichting Steunfonds Eureka
verantwoordelijk voor de toewijzing van de woningen. Hierbij heeft Stichting Steunfonds
Eureka recht van voordracht. Dat betekent dat zij het beheer voert over de voordrachtlijst (in
de volksmond ook wel wachtlijst genoemd) en het aanspreekpunt is. Stichting Steunfonds
Eureka heeft vervolgens het recht om een kandidaat-bewoner van deze lijst voor te dragen.
De voordrachtlijst is een lijst met namen van ouderen uit Otterlo en omgeving die in de
(nabije) toekomst in aanmerking willen komen voor een woning in Eureka. Het beheer en de
uitvoering van deze lijst ligt bij de voordrachtcommissie. De verhuur van een woning
geschiedt via Woonstede en na een voordracht vanuit deze lijst vindt door hen een
inkomenstoetsing plaats, want de woningen vallen in de sociale huursector. Dit houdt in dat
het (gezamenlijk) belastbaar inkomen (voor 90 % van de voorgedragen kandidaten) niet
hoger mag zijn dan € 39.055,- (prijspeil 2020).
Voor de criteria en procedure van de voordrachtlijst zie Bijlage 1.
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4. In verbinding met
1. Het dorp Otterlo
Stichting Steunfonds Eureka zoekt nadrukkelijk samenwerking met alle bewoners van
Otterlo. Zo werken wij samen met het Otterlo’s Belang, ondernemersvereniging O2 (intocht
Sinterklaas en Koningsdag), Dorpsloket Otterlo voor bijvoorbeeld vervoer van bewoners naar
activiteiten in het dorp en klusjes, het dorpshuis (zoals de uitwisseling van de belevenistafel),
maar ook met de fysiotherapeuten, huisartsenpraktijk, de plaatselijke kerk (maandsluiting)
en andere verenigingen en welzijns-/zorgorganisaties (bijvoorbeeld zorgboerderijen).

2. Woonstede
Woonstede is eigenaar van het pand en van de woningen in Eureka. Heeft een bewoner
bijvoorbeeld schade of een reparatieverzoek, dan dient dit bij Woonstede gemeld te worden.
Stichting Steunfonds Eureka heeft nauw overleg met Woonstede over de toewijzing van
beschikbare woningen aan nieuwe bewoners. Stichting Steunfonds Eureka draagt middels de
voordrachtcommissie een kandidaat-bewoner voor van de voordrachtlijst zodra een woning
beschikbaar komt (zie 3.4 Beheer van de voordrachtlijst).

3. Malkander
Malkander is de welzijnsorganisatie van de gemeente Ede en ondersteunt, versterkt en
verbindt mensen en groepen mensen in de gemeente. Stichting Steunfonds Eureka werkt
nauw samen met Malkander en zij voorziet de stichting van advies en ondersteuning.

4. Icare
Thuiszorgorganisatie Icare, afdeling Otterlo, Wekerom en Harskamp, opereert vanuit Eureka.
De stichting werkt nauw samen met Icare. Zowel voor de invulling van de voordrachtlijst als
voor advies en ondersteuning op het gebied van professionele (thuis)zorg.
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Bijlage 1: Voordracht
1. Procedure aanmelden voor voordrachtlijst
Beheer: voordrachtcommissie
Naast dat een kandidaat zichzelf kan aanmelden, kan een kandidaat ook aangedragen
worden door: thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en
welzijnsorganisaties.
Na het aandragen/aanmelden van iemand zal een lid van de voordrachtcommissie contact
opnemen met de beoogde persoon en volgt er een kennismakingsgesprek waarbij gekeken
wordt of de kandidaat voldoet aan de criteria.

2. Criteria om voor woning in Eureka in aanmerking te komen
1.
2.
3.
4.

Leeftijd: 65 jaar of ouder
Binding met Otterlo3
Behoefte aan een veilige leefomgeving en/of (thuis)zorg
Geen inwonende kinderen

Uitzonderingsbeleid
In het geval van een kandidaat, dan wel kandidaten, die niet aan de criteria voldoet(n) dan
bestaat er alleen nog de mogelijkheid tot voordracht in overleg met het bestuur waarbij
zowel alle leden van de voordrachtcommissie, als alle leden van het bestuur unaniem over
de voordracht beslissen met een goed onderbouwde verantwoording.

3

Binding met Otterlo houdt in dat er enigerlei sprake is van een maatschappelijke connectie met
Otterlo. Dit kan zijn dat de betreffende kandidaat, dan wel kandidaten, geboren én getogen zijn in
Otterlo. Het kan ook zijn dat de kandidaat, dan wel kandidaten, in de afgelopen 20 jaar langer dan 5
jaar heeft/hebben gewoond in Otterlo. Ook kan het zijn dat er familieleden in de eerste graad langer
dan 5 jaar in Otterlo wonen en mantelzorger kunnen zijn of kunnen worden zodra de betreffende
kandidaat, dan wel kandidaten, hulpbehoevend wordt(en). In het geval van een kandidaat uit een
buurdorp (Wekerom, Harskamp en Hoenderloo) en er wordt aan geen van deze drie criteria voldaan
dan zal er individueel gekeken worden of een plaats op de voordrachtlijst haalbaar is. Er wordt dan
gekeken naar een enig ander maatschappelijke connectie met Otterlo. Met andere woorden, of de
kandidaat, dan wel kandidaten, een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang
heeft/hebben.
Bronnen ter ondersteuning:
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/137340-wonen-in-nederland-wanneer-isregionale-binding-verplicht.html
https://www.woningneteemvallei.nl/nl-NL/Help%20en%20uitleg/PersoonlijkProfiel/LokaleBinding
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Ede/CVDR426158.html
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Koppel
In het geval van een koppel waarbij slechts één van de twee aan de criteria voldoet dan is
degene die aan de criteria voldoet leidend in de voordracht. Zij vallen hierdoor niet onder
het uitzonderingsbeleid. Nota bene, in het geval dat bij het overlijden van een partner de
nabestaande niet (meer) voldoet aan de criteria dan behoud hij/zij het recht tot wonen.

3. Procedure toewijzing woning
Bij beschikbaar komen van een woning, zal de voordrachtcommissie nagaan wie er op de
voordrachtslijst staan, wie op dat moment in aanmerking komen en bij meerdere kandidaten
een afweging maken wie het eerst in aanmerking komt voor een woning op basis van
urgentie4 en datum van inschrijving.

4

Van een urgentie is sprake als door dringende omstandigheden (medische en/of psychosociale
problemen) noodzakelijk is dat de kandidaat, dan wel kandidaten, verhuist(zen) naar een beschermde
woonvoorziening. Onder medische en/of psychosociale problemen worden zaken verstaan als het
moeilijk of niet meer kunnen traplopen (mobiliteit is beperkt), een chronische ziekte waardoor een
beschermde woonomgeving is gewenst, het verkeren in een sociaalisolement en/of eenzaamheid met
als gevolg psychosociale klachten, zoals depressie, en lichte dementieproblemen. Het huis is niet
geschikt voor kandidaten met ernstige psychologische problemen.
Bronnen ter ondersteuning:
- https://www.dewoningstichting.nl/1/Sociale-huursector-regles-gegevens-inkomsten/Urgentie.html
- https://hollandrijnland.nl/leefomgeving/wonen/urgentie/
- https://www.woonstede.nl/snel-woning

11

Bijlage 2: Registratieformulier vrijwilliger
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Bijlage 3: Afvalreglement

Huisregels Afval (ACV)
Restafval
Ondergrondse restafvalcontainer buiten bij de uitgang van de scootmobielruimte. Om deze
te openen heeft u uw afvalpas nodig. Om de hoek, naast het fietspad staat ook een
container voor incontinentiemateriaal.

Groente-, Fruit- en Tuinafval
In de kliko buiten bij de hoofdingang.

Glasafval
In de glascontainer op de hoek Mosselsepad/Edeseweg. Hier staat ook een container voor
textiel.

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken-afval
ACV zamelt bij de ondergrondse afvalcontainer wekelijks op de donderdag het pmd-afval in.
U kunt daar de zakken woensdagavond na 8 uur neerleggen. Gebruik hiervoor de speciale
inzamelzakken. Deze liggen onder de trap bij de hoofdingang. Wanneer deze op zijn dient u
contact op te nemen met de klankbordgroep.

Papier en kranten
Dit kunt u naar de containerruimte brengen. Deze ruimte bevindt zich op de begane grond
aan het einde van de gang tegenover de scootmobielruimte. U kunt het oud-papier daar in
de container deponeren. In de container waarop staat “Papier Hier”.

Chemisch afval
Chemisch afval kunt u inleveren bij de milieubus. Deze staat een aantal keer per jaar bij de
Waldhoorn. Er staat daar een bord met de tijd en datum. Anders contact opnemen met
ACV. Batterijen, lampen, frituurvet e.d. kunnen ook bij de Spar ingeleverd worden.

Grofvuil en Overig afval
U dient bij grofvuil zelf voor de afvoering te zorgen. Neem contact op met ACV.
Voor alle vragen betreft afval kunt u terecht bij ACV Ede: 0318 - 648 160, 06 - 230 11 370,
info@acv-groep.nl, www.acv-groep.nl.
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