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Beknopt Jaarverslag 2016 van het SOL 
 

Inleiding 
De laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) werd op 25 febr. 2016 gehouden. Toen is er in het kort 

verslag gedaan van de activiteiten van het SOL in 2014 en 2015 en over de financiële huishouding in 2014. 

In dit korte jaarverslag gaat het over de activiteiten in 2016 en de financiële situatie in 20151. 

 

Organisatie 
Het bestuur van het SOL bestaat aan het eind van 2016 nog uit drie personen, Wim de Heer (voorzitter en 

penningmeester), Gerard Jochems en Jos Willems. Jeanne Hendrix heeft zich onlangs terug getrokken om 

zich helemaal op het SOL-platform Noord-Limburg te richten. Het bestuur wordt bijgestaan door een 

zogeheten Klankbordgroep, waarvan Boy van Deurse, Joyce Meens, Ton Rous, Jan Stam en Harry Visser 

deel uit maken. 

Naast bestuur en klankbordgroep kent het SOL de volgende werkverbanden:   

 SOL-platform Noord-Limburg 

 SOL-platform Midden-Limburg 

 SOL-platform Oostelijk Zuid-Limburg 

 Werkgroep Intramuraal 

 Werkgroep Extramuraal 

In totaal nemen bijna 50 mensen op deze wijze deel aan de activiteiten van het SOL, waarvoor in 2016 

ongeveer 40 officiële bijeenkomsten werden georganiseerd, eventuele voorbereidende bijeenkomsten in 

kleiner verband en deelname namens het SOL aan andere bijeenkomsten en vergaderingen niet meegeteld.  

Die 50 actieve leden vertegenwoordigen ca. 50 grotere en kleinere organisaties die zorg en ondersteuning 

bieden aan onze doelgroep. 

Het SOL wordt ondersteund door het Huis voor de Zorg. Drie medewerkers zijn hierbij betrokken voor in 

totaal ca. 40 uren/week ofwel ca. 1 fte. 

 

Financiële situatie 2015  
De inkomsten bedroegen in 2015 €18.034,- en de uitgaven €16.558,- zodat er een batig saldo van € 1.476,- 

overbleef. De inkomsten ontvangt het SOL van het Huis voor de Zorg. Dat is bij de oprichting van Huis voor 

de Zorg zo vast gelegd als vervanging van de provinciale subsidies die het SOL voordien ontving. Het eigen 

vermogen bedraagt eind 2015 € 49.869,-.   

 

Activiteiten en Thema’s 
In 2016 is door het bestuur, de platforms en de werkgroepen aandacht besteed aan de volgende activiteiten 

en thema’s: 

 Vernieuwen Missie, Visie en Doelstellingen SOL, dit heeft als voorlopig resultaat een project 

opgeleverd in het kader van de Sociale Agenda Limburg, dat in 2017 en 2018 zal worden 

uitgevoerd. 

 Jeugd resp. schoolverlaters, m.n. wat betreft licht verstandelijk beperkte jongeren die zijn 

aangewezen op de Participatiewet en waarvoor de gemeenten een adequaat vervolgtraject moeten 

bieden. De bedoeling is om een goed overzicht te krijgen van de wijze waarop de gemeenten in 

Limburg dit georganiseerd hebben, hoeveel jongeren ermee te maken hebben en of er knelpunten 

zijn. Inventarisatie loopt nog. 

 Eigen regie en eigen keuze, mantelzorg, proberen hiervoor meer aandacht te krijgen en initiatieven 

te stimuleren. Bij een aantal instellingen zijn hiertoe speciale projecten opgestart. 

 Zorg Verandert, in het kader van de het landelijk project lokaal en regionaal voorlichtings- resp. 

informatiebijeenkomsten organiseren. 

 Wlz-zorg, knelpunten m.b.t. waskosten en financiële situatie bewoners instellingen in beeld brengen, 

coördineren inbreng cliëntorganisaties m.b.t. zorginkoop, afstemming Zorgkantoren. 

 Website vernieuwen, is gerealiseerd. 

                                                 
1 Dit jaarverslag is begin 2017 opgesteld voor de ALV. Cijfers over 2016 waren nog niet voorhanden. 


