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      Coöperatie Ouderen in Regie 

         Boxtel 

 

Coöperatie Ouderen in Regie Boxtel is voortgekomen uit de Stichting Ouderen 

in Regie Boxtel en is een zelfstandige ledenorganisatie die samenwerkt met 

voornoemde Stichting. 

Stichting Ouderen in Regie kan de Coöperatie ondersteunen, adviseren en 

faciliteren. 

Het eerste (oprichtings) bestuur van de Coöperatie Ouderen in Regie Boxtel 

wordt gevormd door bestuursleden en adviseurs van Stichting Ouderen in 

Regie Boxtel. In een latere fase wordt door de leden van de Coöperatie een 

definitief bestuur gekozen en benoemd. 

Concept Doelomschrijving Coöperatie Ouderen in Regie Boxtel 

Doel Coöperatie  

1. De coöperatie heeft tot doel:  

a. Bevorderen van een maximale ondersteuning van de zelfredzaamheid en 

het behoud van de eigen regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg. 

b. Het behouden en versterken van een goede kwaliteit van leven voor 

senioren in Boxtel binnen het woon-, welzijns- en zorg domein.  

c. Hierbij wordt gestreefd naar het bevorderen van maatschappelijke en 

technische innovaties en het stimuleren van de kennisontwikkeling op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg.  

d. Het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking tussen woon-, 

welzijns- en zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven.  

e. Het ondersteunen van initiatieven voor het opzetten van kleinschalige 

wooninitiatieven en woonzorgvoorzieningen de huur- en koopsector. 

f. Al datgene dat met het vorenstaande in direct of indirect verband staat, 

zonder winstoogmerk, alles in de meest ruime zin van het woord. 
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2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. Beleids- en visieontwikkeling en het aandragen van issues op diverse 

bestuurlijke niveaus ten behoeve van geïntegreerde aanpak binnen 

organisaties van wonen, welzijn en zorg. 

b. Het ondersteunen van leden bij hun streven naar zoveel mogelijk eigen 

regie en invloed op ontwikkelingen binnen de woon-, welzijns- en zorgsector 

door het verlenen van advies en bemiddeling. 

c. De leden in staat te stellen tot het realiseren van diverse projecten op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg en in het bijzonder de wijze waarop ze 

hun woonomgeving willen inrichten.  

d. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking met externe partijen 

waar dit tot voordeel van de betrokken leden kan leiden. 

e. Het aangaan van overeenkomsten met andere organisaties, inzake het 

verlenen van diensten van uiteenlopende aard ten behoeve van de leden. 

f. Het deelnemen in of samenwerken met organisaties of 

samenwerkingsverbanden met eenzelfde of soortgelijk doel.  

g. Het stimuleren van uitvoering van voor de doelgroep relevante projecten op 

het gebied van wonen, welzijn en zorg door derden. 

h. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in direct of 

indirect verband staan en dit alles in de meest ruime zin van het woord. 
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