Verslag activiteiten Stichting Terp
Algemeen
Stichting Terp heeft ten doel het bevorderen, realiseren en in stand houden van zelfstandige
woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met verhoogde psychotische kwetsbaarheid
(schizofrenie). De stichting verleent ook bemiddeling bij het verwerven van de nodige
zorgverlening op medisch en sociaal gebied en, indien relevant bij het afsluiten van de
huurcontracten van de woonvoorziening.
De woonvoorziening Terp in de Sint Laurenslaan in Breda is operationeel een succes en een
voorbeeld voor nieuwe initiatieven. In zijn algemeenheid is het beleid van de stichting erop
gericht zeker te stellen dat de woon- en zorgcondities voor de bewoners optimaal blijven. Dit
gebeurt onder andere door middel van regelmatige contacten met de ouders van bewoners
en door blijvende, structurele betrokkenheid van Terp bij de activiteiten van de
zorgaanbieder en woningcorporatie. Ook draagt de stichting haar steentje bij aan de
gezamenlijke activiteiten en speciale projecten van en voor de bewoners.
De zorg op Terp wordt geleverd als Zorg in Natura. Stichting Terp is dus niet direct betrokken
bij de financiële in- en outputs van de woonzorg per individuele bewoner zoals in het geval
van financiering via Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s). Wel ziet bestuur Terp het als
een van zijn hoofdtaken nauw samen te werken met ASVZ om zeker te stellen dat woon-en
zorgcondities op het huidige hoge niveau blijven. Dit is mede vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomsten tussen Terp, ASVZ en WonenBreburg.
De leden van het bestuur van de stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Stichting Terp is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de maatschappelijke en politieke
discussies over de mogelijke overgang van personen met een GGZ achtergrond van de
gemeentelijke financiering WMO- Beschermd Wonen naar de Wet Langdurige Zorg. Wij zijn
verheugd dat alle bewoners deze overgang hebben gemaakt op 1 januari 2021 na het
verkrijgen van de nieuwe indicaties, omdat hiermee de financiering van het woonzorgproject
langdurig is gewaarborgd. Zorgaanbieder ASVZ heeft hiervoor succesvol het benodigde,
uitgebreide voorwerk verricht in nauwe samenwerking met de bewoners, ouders en
psychiaters.
2020
De reguliere inkomsten van de stichting bestonden het afgelopen jaar uit de jaarlijkse
gebruikelijke ouderbijdragen en uit bijdragen van de Vrienden van Terp. Als in de toekomst
de slijtage van elementen van de gemeenschappelijke ruimte het nodig zou maken opnieuw
fors te investeren, dan zal de stichting via grotere acties hier de aandacht op vestigen bij de
Vrienden van Terp en anderen die ons een warm hart toedragen.
In 2020 zijn er geen grotere, speciale gezamenlijke activiteiten geweest. Dit verklaart het
lage peil van de uitgaven vergeleken met het vorige jaar en de kleine vermogenstoename.

