Jaarverslag
Stichting ASTA 2020

Stichting ASTA
Jos Bouwmans (bestuurder)
Sleutelbloem 13
5754 SC Deurne
T 0493-841116
M 06-20979768
E info@asta-deurne.nl
Fiscaal nummer: 8178.58.763

1

Inhoud
Voorwoord van de voorzitter .................................................................................................................. 3
1.

Verslag van het bestuur .................................................................................................................. 4

1.2 Activiteiten....................................................................................................................................... 5
2.

Toekomst ......................................................................................................................................... 6

2.2 Activiteiten....................................................................................................................................... 6
3.

Organisatie ....................................................................................................................................... 6

3.1 Bestuur............................................................................................................................................. 6
3.1.2 Vergoedingen ................................................................................................................................. 6
3.2 Werknemers .................................................................................................................................... 7
3.3 Raad van Toezicht ............................................................................................................................ 7
4.

Jaarrekening..................................................................................................................................... 7

5.

Begroting ......................................................................................................................................... 7

Bijlage 1 Uitganspunten en Doelstelling ASTA ...................................................................................... 8

2

Voorwoord van de voorzitter

Stichting ASTA is een zorgaanbieder die is voortgekomen uit een ouderinitiatief voor (jong)
volwassenen met een aan autisme verwante stoornis. Zij richt zich op de ondersteuning van autisme
spectrum stoornis en /of lichte verstandelijke beperking bij het zelfstandig wonen. De transitie naar
zorgaanbieder hebben wij gemaakt om de visie en missie van het initiatief te borgen voor als ouders
er niet meer zijn.
Wat is kenmerkend voor de dienstverlening van ASTA?
✓ De dienstverlening van ASTA richt zich niet alleen op de cliënt maar versterkt en gebruikt
tevens het netwerk rondom hem of haar. Dit leidt ertoe dat de professionele zorg geleidelijk
aan meer op afstand komt en plaats maakt voor meer zelfstandigheid aangevuld door sociale
hulp vanuit de nabije omgeving.
✓ Eigen initiatief en eigen regie is voorwaardelijk voor onze dienstverlening. Daar waar dit in
onvoldoende mate aanwezig is wordt hier met voorrang aan gewerkt. De cliënt wordt, voor
zover het binnen de mogelijkheden ligt, eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling. Hierbij
staat leren, ontwikkeling, fouten mogen maken en groei centraal.
✓ We sluiten aan bij wat kan, negeren datgene wat niet kan en realiseren succeservaringen
waardoor uitzicht wordt geboden op (nieuw) perspectief.
✓ De ondersteuning en begeleiding die we bieden aan onze cliënten is levensloopbestendig. Er
is aandacht voor de ondersteuningsvraagstukken in elke fase.
We waren een ouderinitiatief die het belang van en de zorg voor hun kinderen met een beperking
voor de toekomst zeker wilden stellen op een wijze die bij ons past. We wilden niet afhankelijk
worden van de (standaard) diensten van de traditionele zorgaanbieders. Om die reden hebben we
een transitie gemaakt en zijn we zelf zorgaanbieder geworden zodat we vanuit onze visie onze missie
kunnen blijven uitdragen.
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar i.v.m de covid maatregelen. Deze maatregelen hebben invloed
op het welzijn van de bewoner van ASTA. Vanuit ASTA blijven wij de bewoners en begeleiders
monitoren welk invloed deze maatregelen hebben gehad voor hen. We hebben vertrouwen in het
nieuwe jaar en dat ASTA daarin zich verder mag ontwikkelen passend bij het tempo van onze
bewoners en vertegenwoordigers.
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1.

Verslag van het bestuur

In 2019 was de wens dat ASTA als zorgaanbieder de begeleiding en zorg te kon leveren aan de
deelnemers die verbonden zijn aan ASTA In 2020 zijn wij gestart met de transitie van ouderinitiatief
naar professionele zorgaanbieder. Echter het DNA van ASTA blijft het DNA van ASTA, maar met een
andere organisatiestructuur en visie.
Als u naar het DNA van de Stichting ASTA kijkt dan zit zorg voor de cliënt vanuit ouderbetrokkenheid
nog steeds in het DNA. Dit is een pijler voor ASTA. De stichting kent geen winstgevend verdienmodel
en is daar ook niet naar op zoek. Het dient puur het belang van de doelgroep, het netwerk en de
ondersteuningsvraag en is zich er volledig van bewust dat het handelt vanuit de middelen die
voortkomen uit de samenleving. Dit is herkenbaar in de wijze waarop ASTA vorm en inhoud geeft aan
de organisatie en haar werkwijze.
•
•
•

•
•

De cliënten van ASTA wonen zelfstandig en hebben een eigen (koop)woning of hebben een
eigen huurovereenkomst afgesloten met verhuurder of corporatie. Hiervoor zijn ze niet
afhankelijk van de Stichting ASTA. (Scheiden van wonen en zorg)
De ondersteuning en begeleiding wordt bekostigd vanuit de WMO middelen van de
gemeente waarin de cliënt woont.
De diensten van ASTA zijn afgestemd op de actuele behoefte van de cliënt en kunnen dus
qua omvang fluctueren. Niet de geïndiceerde uren worden gedeclareerd maar uitsluitend de
werkelijk verleende diensten inclusief de kosten van de organisatie. Te veel verleende
vergoedingen worden teruggestort op basis van een door een register accountant
opgemaakte jaarrekening.
De stichting kent een Raad van Toezicht waarin statutair voor een deel een
vertegenwoordiging aanwezig is vanuit het netwerk van de cliënten. Zij houden toezicht op
de kwaliteit van dienstverlening en een verantwoord financieel beheer.
De stichting kent een bewonersraad ten behoeve van de monitoring van cliëntbelangen.

De Stichting ASTA heeft binnen de grenzen van de Peelgemeenten een maatschappelijke
verantwoording. We erkennen dat er burgers zijn die enigszins beperkt zijn in hun mogelijkheden om
zelfstandig te wonen en binnen hun eigen omgeving invulling kunnen geven aan hun leven. Hun
beperking mag hen niet belemmeren in hun recht op een eigen woonplek. Sterker nog, misschien is
het wel een argument dat hun recht juist meer legitimeert. Een eigen woonplek, waar ze veiligheid
en geborgenheid ervaren, met passende ondersteuning biedt meer kans op zelfontplooiing dan een
situatie waarin dit alles niet voorhanden is.
Vanuit deze erkenning stelt de stichting ASTA zich ten doel om haar leden een passende woonplek en
passende levensloopbegeleiding en ondersteuning te bieden.
ASTA erkent dat zij in haar missie is aangewezen op de samenwerking met andere instanties en doet
derhalve een eerste beroep hierop bij de gemeente Deurne en de woningbouwvereniging
Bergopwaarts door de huidige samenwerking te verbreden en vast te leggen voor de toekomst. Dit
achten wij wenselijk omdat we zien dat er een toenemende behoefte is aan passende ondersteuning
van mensen met een autistisch spectrum bij het zelfstandig wonen. Tot en met de adolescentie zien
we in de standaard hulpverlening veelal intensieve begeleiding m.b.t. het leren om zelfstandig te
wonen en invulling van een passende dagbesteding. Stichting ASTA richt zich op volwassene en stelt
zich ten doel om deze intensieve begeleiding geleidelijk aan af te schalen naar een meer
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toezichthoudende begeleiding en ondersteuning waarbij de volwassen deelnemer zelf meer regie
neemt in de eigen ontwikkeling.
1.2
Activiteiten
Door de Covid-19 is het in 2020 niet mogelijk geweest om meerdere malen bij elkaar te komen met
de deelnemersberaad en deelnemers. In 2020 was juist de planning om met alle medewerkers bij
elkaar te komen om ASTA verder door te ontwikkelen. De bestuurder heeft met groot regelmaat alle
medewerkers gesproken om te vernemen hoe het met hen ging, maar ook vooral om de begeleiding
aan de bewoners van ASTA te evalueren. De bestuurder heeft daarnaast korte lijnen gehad met
vertegenwoordigers van bewoners en bewoners zelf. Dit heeft geresulteerd dat er in 2020 geen
vraagstukken voorgevallen zijn die voorafgaand niet waren ingecalculeerd.
A. Ledenvergaderingen
In 2020 hebben er 2 ledenvergaderingen plaats gevonden.
Hierbij waren aanwezig bestuur en vertegenwoordigers van de deelnemers
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:
- Missie en visie Stichting ASTA
- Personeelsbeleid/ functieprofiel/ detachering/inhuren personeel
- Herindicatie
- Financiering
- Evaluatie begeleiding aan bewoners
- Raad van Toezicht
- Overleg met de gemeente Deurne
B Vergadering RvT
Totaal hebben er 2 bijeenkomsten plaats gevonden. De onderwerpen waren:
− Financiën
− Missie en visie ASTA
− Doorontwikkeling ASTA
− Overleg externe partners.
− Werving en selectieprocedure lid raad van toezicht.
− Jaarverslag 2019
C Afstemming overleggen externe partners.
- Een afstemming overleg heeft er plaats gevonden met de bestuurders van ASTA,
beleidsmedewerkers van de gemeente Deurne
- Voorzitter van ASTA en de projectadviseur van WOONLINK hebben 8 afstemming overleggen
gehad om de volgende onderwerpen te bespreken:
a. Voorbereiding betreffende inhoud en actiepunten voor de ledenvergadering.
b. Overleg gemeente
c. Deelnemersberaad
D Collectieve activiteiten
- Er hebben geen collectieve activiteiten plaats gevonden waar de deelnemers aan deel
genomen hebben.
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2.
Toekomst
Voor de toekomst van ASTA is de wens om onze dienstverlening ook meer profileren in de overige
Peelgemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Tevens is de wens om meer bewoners
aan te trekken bij ASTA.
2.2

Activiteiten

Planning 2021 - 2022
Bestuurder zal alle activiteiten uitvoeren om te blijven voldoen aan de eisen van de peelgemeente
om als zorgaanbieder te functioneren.
-

Overleg met gemeente Deurne en Bergopwaarts m.b.t mogelijkheden uitbreiding ASTA
Profilering ASTA binnen de peelgemeenten
Samenwerking begeleiders ASTA

3.
Organisatie
Stichting ASTA is opgericht op 28-06-2007 notariële akte opgesteld door MR Jan Joseph Magdalena
Borghstijn in de gemeente Deurne
Stichting ASTA heeft een ANBI Status geregistreerd bij de kamer van koophandel. Statuten van ASTA
zijn in: aangepast i.v.m de nieuwe functie van ASTA als zorgaanbieder.

3.1

Bestuur

Voorzitter:

Dhr Bouwmans

3.1.2 Vergoedingen
De voorzitter heeft voor zijn diensten een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
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3.2
Werknemers
Stichting ASTA heeft geen werknemers in dienst. ASTA is onderaannemer van Stichting Zorg oké en
Stichting ORO.
Elke deelnemer die verbonden is aan Stichting ASTA heeft een begeleider vanuit deze organisaties.
3.3

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht bestaat uit:
Voorzitter: Jeroen van Lierop.
Lid:
Gerard van der Kant
Lid:
Barbara – Anne Maiburg
4.

Jaarrekening

Staat gepubliceerd op de website van Stichting ASTA

5.

Begroting
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Bijlage 1
Uitganspunten en Doelstelling ASTA
1. Onze uitgangspunten.
Onze deelnemers hebben, net als ieder ander, het recht om
zelfstandig te wonen op basis van een individuele koop of
huurovereenkomst in een woning waarin ze zich veilig en
geborgen voelen. Waar mogelijk en nodig helpen we hen hierbij.

In onze dienstverlening is niets
vanzelfsprekend. We werken vanuit de
principes van de maakbaarheid waarbij we
ons niet richten op datgene wat niet kan,
maar ons juist richten op wat wél kan,
mogelijk is en haalbaar is.

We waarderen fouten die gemaakt worden omdat we oprecht geloven
dat we kunnen leren van fouten maken en juist voldoening kunnen
vinden in het herstellen hiervan. Fouten maken is een natuurlijk element
in het proces van zelfrealisatie.
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We verwachten van de bewoner eigen initiatief en
zelfverantwoording, met andere woorden
“eigenaarschap van je eigen ontwikkeling” en
waar mogelijk eigen regie. Uiteraard erkennen we
dat deze eigenschappen niet vanzelfsprekend in
voldoende omvang bij iedere bewoner aanwezig
zijn. Maar waar het kan en voor zover het kan,
doen we hier een beroep op of is het voor ons een
voorwaardelijk doel waar we prioriteit aan geven.
2. Doelen.
− Onze deelnemers beleven hun directe omgeving als een plek waar ze zich veilig en
geborgen voelen.
− We streven naar meer zelfstandigheid van de bewoner en meer onafhankelijkheid
van professionele zorg en ondersteuning, door:
o Persoonlijke groei in de vorm van meer eigen initiatief, zelfregie en eigen
verantwoording
o Versteviging van het eigen sociale netwerk om de bewoner
o Adequate daginvulling
o Interactie met de directe leefomgeving
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