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Het doel van Stichting Logeerplezier is het bieden van vakantie

gehandicapte kinderen en hun familieleden. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvesti

voorzieningen en hulpmiddelen. De stichting stelt haar faciliteiten ter beschikking voor het bieden 

van logeeropvang en vakanties.
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Het doel van Stichting Logeerplezier is het bieden van vakantie- en logeerhuisvesting voor 

gehandicapte kinderen en hun familieleden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten

van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, 

voorzieningen en hulpmiddelen. De stichting stelt haar faciliteiten ter beschikking voor het bieden 

van logeeropvang en vakanties. 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2009. 
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Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Logeerplezier. 20

mooi jaar voor de stichting. Het chalet is veel gebruikt en we hebben veel positieve reacties mogen 

ontvangen. De stichting kan echter niet

dankwoord naar iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt en

Op welke manier dan ook. Velen hebben geholpen met de collecte, anderen hebben een 

sponsoractie georganiseerd, weer anderen hebben geholpen met 

donatie gedaan. Het is fantastisch om steeds weer op iedereen te 

De logeeropvang gaat in 2010 veranderen. De stichting gaat deze namelijk zelf verzorgen. In 2009 is 

hiervoor de basis gelegd en is aan de randvoorwaarden gewerkt om dat in 2010 goed te kunnen 

starten. Inmiddels zit het eerste (maandelijkse) logeerweekend

verwachten we na de zomer waarschijnlijk al met een derde logeerweekend te k

Daarmee komen we al snel op capaciteitsproblemen

om aan alle vraag te kunnen voldoen. De ambitie van de stichting is dan ook om in 2010 de financiën 

bij elkaar te krijgen voor een tweede chalet. Dat zal niet eenvoudig worden, maar met hulp van 

fondsen en financiers hopen we dat het lukt

doelen-fonds’ ingediend. 

Op 19 en 20 maart 2010 zullen we samen met Park Ackersate een aangepast s

bij het chalet. Dankzij een schenking van Fonds1818

plaatsen die erg geschikt zijn voor gehandicapte kinderen. Dat wordt 

Ook een korte update rond de financiële

werving van donaties en herfinanciering van de len

donaties mogen ontvangen, met daarnaast ook nog

Daarmee hebben we een deel van de lening 

kunnen verlagen. De lening die we in 2008 mo

hebben we in de eerste helft van 2009 kunnen herfinancieren. Ook daardoor zijn de kosten 

teruggedrongen. Zodoende hebben we een 

Stichting Logeerplezier heeft in 2009 wederom

2010 gaan we dat succes verder uitbouwen

We willen iedereen die ons geholpen heeft nogmaals heel hartelijk danken voor alle hulp. 

hopen we ook in 2010 weer volop op iedereen te 

Zoetermeer, 20 februari 2010 

Marc Gill’ard, Rini van Solingen en Martijn Deurloo

	
��	 -.�/0

) ! �1,, !234536789

ag van Stichting Logeerplezier. 2009 was op alle fronten een heel 

mooi jaar voor de stichting. Het chalet is veel gebruikt en we hebben veel positieve reacties mogen 

niet succesvol zijn zonder alle hulptroepen. Een enorm 

dankwoord naar iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt en ons in 2009 heeft 

Velen hebben geholpen met de collecte, anderen hebben een 

rd, weer anderen hebben geholpen met het onderhoud of een mooie 

. Het is fantastisch om steeds weer op iedereen te mogen rekenen! 

De logeeropvang gaat in 2010 veranderen. De stichting gaat deze namelijk zelf verzorgen. In 2009 is 

basis gelegd en is aan de randvoorwaarden gewerkt om dat in 2010 goed te kunnen 

eerste (maandelijkse) logeerweekend vol, is een tweede al vol gepland en 

verwachten we na de zomer waarschijnlijk al met een derde logeerweekend te kunnen starten.

op capaciteitsproblemen. Eén chalet wordt zo langzamerhand te weinig 

om aan alle vraag te kunnen voldoen. De ambitie van de stichting is dan ook om in 2010 de financiën 

bij elkaar te krijgen voor een tweede chalet. Dat zal niet eenvoudig worden, maar met hulp van 

het lukt. In 2009 is hiervoor reeds een aanvraag bij een 

2010 zullen we samen met Park Ackersate een aangepast speeltuin

bij het chalet. Dankzij een schenking van Fonds1818 in 2009 kunnen we een aantal speel

plaatsen die erg geschikt zijn voor gehandicapte kinderen. Dat wordt een mooi project!

financiële situatie van de stichting. 2009 stond in het teken van 

werving van donaties en herfinanciering van de lening. We hebben een heel mooi bedrag

et daarnaast ook nog opbrengsten van sponsoracties en de collecte

van de lening kunnen aflossen en daardoor de kosten van de stichting 

verlagen. De lening die we in 2008 moesten afsluiten tegen een hoog rentepercentage 

hebben we in de eerste helft van 2009 kunnen herfinancieren. Ook daardoor zijn de kosten 

hebben we een goede basis gelegd voor 2010. 

9 wederom aangetoond duidelijk in een behoefte te voorzien.

dat succes verder uitbouwen. 

We willen iedereen die ons geholpen heeft nogmaals heel hartelijk danken voor alle hulp. 

k in 2010 weer volop op iedereen te mogen rekenen! 

en Martijn Deurloo 
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was op alle fronten een heel 

mooi jaar voor de stichting. Het chalet is veel gebruikt en we hebben veel positieve reacties mogen 

n enorm 

in 2009 heeft geholpen! 

Velen hebben geholpen met de collecte, anderen hebben een 

of een mooie 

De logeeropvang gaat in 2010 veranderen. De stichting gaat deze namelijk zelf verzorgen. In 2009 is 

basis gelegd en is aan de randvoorwaarden gewerkt om dat in 2010 goed te kunnen 

vol, is een tweede al vol gepland en 

unnen starten. 

. Eén chalet wordt zo langzamerhand te weinig 

om aan alle vraag te kunnen voldoen. De ambitie van de stichting is dan ook om in 2010 de financiën 

bij elkaar te krijgen voor een tweede chalet. Dat zal niet eenvoudig worden, maar met hulp van 

bij een ‘goede-

peeltuin realiseren vlak 

ntal speelmiddelen 

een mooi project! 

n het teken van 

en heel mooi bedrag aan 

opbrengsten van sponsoracties en de collecte. 

de kosten van de stichting 

rentepercentage 

hebben we in de eerste helft van 2009 kunnen herfinancieren. Ook daardoor zijn de kosten 

duidelijk in een behoefte te voorzien. In 

We willen iedereen die ons geholpen heeft nogmaals heel hartelijk danken voor alle hulp. Daarnaast 
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Stichting Logeerplezier stelt aangepaste 

beschikbaar. Deze worden verhuurd aan particuliere gezinnen met een gehandicapt kind en 

bedrijven/instellingen die logeeropvang b����
 �������

De stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit:

• Ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter

• Dr. Ir. Rini van Solingen, secretaris/

• Ir. Martijn Deurloo RC, bestuurslid bijzondere zaken

Het bestuur is belast met alle bestuurlijke én uitvoerende taken van de stichting. Daartoe behoren 

onder meer: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, communicatie en pr, 

doelgroepcontact en operationele taken.

In september 2009 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. 

toegetreden tot het bestuur en heeft die rol van Rini overgenomen. 

bestuurslid teruggetreden en heeft haar taken 

Uiteraard blijft Patricia wel zeer actief 

dat voor de fondsenwerving het noodzakelijk 

Patricia en Rini getrouwd zijn wordt door deze fondsen niet als onafhankelijk aangemerkt. Daarom 

heeft Patricia zich teruggetrokken uit het bestuur en legt haar focus 

contact met gezinnen en ouders, de 	
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Er is een verandering aanstaande in de

2009 verhuurden we het chalet aan een bedrijf dat logeeropvang verzorg

geëindigd. Vanaf 2010 gaan we dan ook zelf logeerweekenden verzorgen. We hebben daarvoor een 

vrij unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben 

meestal 6-8 kinderen met twee begel

vaak zelfs in een weekend ook nog wisselen.

Onze logeerweekenden hebben 2 vaste begeleiders op 2 kinderen. Veel aandacht voor een kind dus 

en elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met

duidelijkheid en een vast gezicht. Hiermee helpen we onze doelgroep nog beter en deze verandering 

is dus een versterking van de stichting. Het betekent wel meer werk qua organisatie, maar dat 

hebben we er graag voor over. 

Financieel betekent dit dat de inkomsten uit de logeeropvang in 2010 lager zullen zijn dan in 2009. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat het huurcontract met het bedrijf voor 3 weekenden per maand 

was. Het is de doelstelling om eind 2010 weer op minimaa

����� �����

� !"#$ $  !% &'(&)*+,

aangepaste vakantiewoningen met voorzieningen voor gehandicapten 

beschikbaar. Deze worden verhuurd aan particuliere gezinnen met een gehandicapt kind en 

bedrijven/instellingen die logeeropvang bieden aan gehandicapte kinderen. 

De stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

Ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter 

secretaris/penningmeester 

, bestuurslid bijzondere zaken 

last met alle bestuurlijke én uitvoerende taken van de stichting. Daartoe behoren 

onder meer: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, communicatie en pr, 

doelgroepcontact en operationele taken. Het werk van de bestuursleden is onbetaald.

2009 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Marc Gill’ard is als voorzitter 

en heeft die rol van Rini overgenomen. Patricia van Solingen 

heeft haar taken als secretaris/penningmeester overgedragen aan Rini. 

zeer actief betrokken bij de stichting. De belangrijkste reden 

et noodzakelijk is dat de stichting een onafhankelijk bestuu

Patricia en Rini getrouwd zijn wordt door deze fondsen niet als onafhankelijk aangemerkt. Daarom 

heeft Patricia zich teruggetrokken uit het bestuur en legt haar focus op de uitvoerende taken

 reserveringen, de logeeropvang en de fondsenwerving.��- ./ �����0 1�2 .��
een verandering aanstaande in de manier waarop we de logeeropvang organiseren

we het chalet aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract 

gaan we dan ook zelf logeerweekenden verzorgen. We hebben daarvoor een 

vrij unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben 

8 kinderen met twee begeleiders die elk weekend weer anders zijn en waar de begeleiders 

nog wisselen. 

hebben 2 vaste begeleiders op 2 kinderen. Veel aandacht voor een kind dus 

en elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een beperking is dat ideaal: veel 

Hiermee helpen we onze doelgroep nog beter en deze verandering 

is dus een versterking van de stichting. Het betekent wel meer werk qua organisatie, maar dat 

Financieel betekent dit dat de inkomsten uit de logeeropvang in 2010 lager zullen zijn dan in 2009. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat het huurcontract met het bedrijf voor 3 weekenden per maand 

Het is de doelstelling om eind 2010 weer op minimaal drie logeerweekenden te zitten. 345�64 7 846 �9

met voorzieningen voor gehandicapten 

beschikbaar. Deze worden verhuurd aan particuliere gezinnen met een gehandicapt kind en 

last met alle bestuurlijke én uitvoerende taken van de stichting. Daartoe behoren 

onder meer: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, communicatie en pr, 

nbetaald. 

als voorzitter 

van Solingen is als 

overgedragen aan Rini. 

De belangrijkste reden hiervoor is 

een onafhankelijk bestuur heeft. Dat 

Patricia en Rini getrouwd zijn wordt door deze fondsen niet als onafhankelijk aangemerkt. Daarom 

e uitvoerende taken: het 

reserveringen, de logeeropvang en de fondsenwerving. 

organiseren. Tot einde 

t. Dit contract is eind 2009 

gaan we dan ook zelf logeerweekenden verzorgen. We hebben daarvoor een 

vrij unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben 

waar de begeleiders 

hebben 2 vaste begeleiders op 2 kinderen. Veel aandacht voor een kind dus 

een beperking is dat ideaal: veel 

Hiermee helpen we onze doelgroep nog beter en deze verandering 

is dus een versterking van de stichting. Het betekent wel meer werk qua organisatie, maar dat 

Financieel betekent dit dat de inkomsten uit de logeeropvang in 2010 lager zullen zijn dan in 2009. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat het huurcontract met het bedrijf voor 3 weekenden per maand 

l drie logeerweekenden te zitten. 
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Vakantieverhuur in 2009 verliep goed. Veel gezinnen hebben met groot plezier gebruik gemaakt van 

het chalet. Hun ervaringen staan opgetekend op de website van de stichting. Hier een voorbeeld van 

één van die verhalen: 

Wij zijn te gast geweest in het prachtige chalet op park Ackersate. We zijn er geweest 

van (goede) vrijdag tot paasmaandag.

wel kunnen vinden? En zou er wel een sleutel zijn? Maar alles ging goed. We 

in een keer naar toe en de sleutel kregen we gewoon bij de receptie. Even zoeken welk 

huisje het was en toen hebben wij het maar eens even bewonderd. Prachtig vonden we 

het. alles was aanwezig. En het oogt allemaal heel gezellig en huiselijk.

Het mooiste was dat we er ook zulk mooi weer bij hadden. We konden bijna alle dagen 

lekker buiten zitten. We hebben de vrijdagavond lekker voor aan het park bij de bistro 

Het Karrewiel gegeten. 's Avonds om half acht en lekker buiten eten. Geweldig toch? 

We hebben zaterdagmiddag Voorthuizen eens bekeken en verder eens wat rondgetourd 

in de omgeving. We vonden de mensen hier allemaal erg vriendelijk.

Wij hebben genoten met ons drietjes. We kunnen het

Groetjes Piet, Hilly en Kevin 

Met name in de vakantieweken en het hoogseizoen in de zomervakantie is het chalet volop geb

Echter, gedurende de mid-weken en weekenden in de rest van het jaar wordt het chalet nog te 

weinig gebruikt. 

Kijkend naar de tarieven die we in rekening brenge

plaatsvinden voor 2010 ten opzichte van 2009

gegaan (waar we het chalet theoretisch wel 3 keer kwijt kunnen). Hierdoor hebben

de perioden dat het chalet meestal beschikbaar is, 

voor 2010 laten zien dat we daarmee een juist	
"
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Promotie in 2009 heeft zich (net als in 2008) 

1. Bekendheid van de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een gehandicapt kind. De 

doelstelling van deze promotionele activiteiten is om de

hun vakanties en/of logeeropvang

2. Bekendheid van de stichting bij het algemene publiek

stichting met financiële middelen of andersoortige hulp te 
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Vakantieverhuur in 2009 verliep goed. Veel gezinnen hebben met groot plezier gebruik gemaakt van 

het chalet. Hun ervaringen staan opgetekend op de website van de stichting. Hier een voorbeeld van 

Wij zijn te gast geweest in het prachtige chalet op park Ackersate. We zijn er geweest 

van (goede) vrijdag tot paasmaandag. Wat vond Kevin het spannend. Zouden we het 

wel kunnen vinden? En zou er wel een sleutel zijn? Maar alles ging goed. We 

in een keer naar toe en de sleutel kregen we gewoon bij de receptie. Even zoeken welk 

huisje het was en toen hebben wij het maar eens even bewonderd. Prachtig vonden we 

het. alles was aanwezig. En het oogt allemaal heel gezellig en huiselijk. 

mooiste was dat we er ook zulk mooi weer bij hadden. We konden bijna alle dagen 

lekker buiten zitten. We hebben de vrijdagavond lekker voor aan het park bij de bistro 

Het Karrewiel gegeten. 's Avonds om half acht en lekker buiten eten. Geweldig toch? 

bben zaterdagmiddag Voorthuizen eens bekeken en verder eens wat rondgetourd 

in de omgeving. We vonden de mensen hier allemaal erg vriendelijk. 

Wij hebben genoten met ons drietjes. We kunnen het iedereen van harte aanbevelen!

 

et name in de vakantieweken en het hoogseizoen in de zomervakantie is het chalet volop geb

weken en weekenden in de rest van het jaar wordt het chalet nog te 

in rekening brengen hebben we daarom een verandering laten 

ten opzichte van 2009. Daarbij zijn de hoogseizoenweken in prijs 

(waar we het chalet theoretisch wel 3 keer kwijt kunnen). Hierdoor hebben we de prijzen in 

alet meestal beschikbaar is, behoorlijk kunnen verlagen. De reserveringen 

voor 2010 laten zien dat we daarmee een juiste beslissing hebben genomen. �./
(net als in 2008) geconcentreerd op twee aandachtspunten:

Bekendheid van de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een gehandicapt kind. De 

doelstelling van deze promotionele activiteiten is om deze doelgroep te laten overwegen 

vakanties en/of logeeropvang via Logeerplezier plaats te laten vinden. 

Bekendheid van de stichting bij het algemene publiek zodat zij kunnen overwegen om de 

met financiële middelen of andersoortige hulp te ondersteunen. 

345�64 � 846 �9

Vakantieverhuur in 2009 verliep goed. Veel gezinnen hebben met groot plezier gebruik gemaakt van 

het chalet. Hun ervaringen staan opgetekend op de website van de stichting. Hier een voorbeeld van 

Wij zijn te gast geweest in het prachtige chalet op park Ackersate. We zijn er geweest 

Wat vond Kevin het spannend. Zouden we het 

reden er 

in een keer naar toe en de sleutel kregen we gewoon bij de receptie. Even zoeken welk 

huisje het was en toen hebben wij het maar eens even bewonderd. Prachtig vonden we 

mooiste was dat we er ook zulk mooi weer bij hadden. We konden bijna alle dagen 

lekker buiten zitten. We hebben de vrijdagavond lekker voor aan het park bij de bistro 

Het Karrewiel gegeten. 's Avonds om half acht en lekker buiten eten. Geweldig toch? 

bben zaterdagmiddag Voorthuizen eens bekeken en verder eens wat rondgetourd 

iedereen van harte aanbevelen! 

et name in de vakantieweken en het hoogseizoen in de zomervakantie is het chalet volop gebruikt. 

weken en weekenden in de rest van het jaar wordt het chalet nog te 

hebben we daarom een verandering laten 

in prijs omhoog 

we de prijzen in 

De reserveringen 

op twee aandachtspunten: 

Bekendheid van de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een gehandicapt kind. De 

overwegen om 

kunnen overwegen om de 
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In 2009 zijn hiervoor de volgende activiteiten 

• Verder uitbreiden van de website 

stichting ook alle mogelijkheden voor logeeropvang en voor vakanties 

Daarnaast staan op de website veel foto’s, alle nieuwsbrieve

staan een aantal ervaringsverhalen van gebrui

wordt prima bezocht. In 2009 hebben we op de site meer dan 4.500 bezoekers gehad en 

mogen we inmiddels rekenen op 15 bezoekers per da

• Herzien van de brochure waar de doelen en faciliteiten van de stichting met tekst en foto

zijn uitgewerkt. Deze brochure wordt gebruikt om rond te sturen of mee te geven

(potentiële) donateurs en aan geïnteresseerde

• Artikelen in media voor de doelgroep. 

IPSE/DeBruggen magazine. 

• Artikelen in lokale media. Hierbij 

stichting). Doel van deze publiciteit is 

belang van fondsenwerving. 

van de collecte in de week voor kerst 200	
�
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Het verwerven dan gelden in 2009 heeft zich geconcentreerd op benaderen van 

sponsoracties en de collecte. De belangrijkste 

• Verkrijgen van 1.500 euro van het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) 

voor de aanschaf van het elektrische hoog/laagbed

• Donatie van 500 euro van basisschool De Hofvijver 

• Donatie van het 8-ste elftal van Stompwijk ’92 van 250 euro voor de duo

• Donatie van 670 euro van de Bruna

verbouwingsheropening aan Logeerplezier heeft geschonken

• Donatie van 2.000 euro van basisschool de Pirami

• Donatie van stichting Multifun uit Zoetermeer van 600 euro 

• Bedrag van 3.293 euro vanuit de collecte 

• Daarnaast hebben we voor een bedrag van ruim 

en bedrijven mogen ontvangen
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hiervoor de volgende activiteiten uitgevoerd: 

website www.logeerplezier.nl, waar naast informatie over de 

stichting ook alle mogelijkheden voor logeeropvang en voor vakanties staan uitgewerkt.

Daarnaast staan op de website veel foto’s, alle nieuwsbrieven, jaarverslagen, etc. Bovendien 

staan een aantal ervaringsverhalen van gebruikers van het chalet op de site. De

prima bezocht. In 2009 hebben we op de site meer dan 4.500 bezoekers gehad en 

mogen we inmiddels rekenen op 15 bezoekers per dag. In 2008 waren dat er nog 10.

brochure waar de doelen en faciliteiten van de stichting met tekst en foto

uitgewerkt. Deze brochure wordt gebruikt om rond te sturen of mee te geven

aan geïnteresseerde gezinnen. 

Artikelen in media voor de doelgroep. Een promotioneel stuk is bijvoorbeeld geplaatst 

 

Artikelen in lokale media. Hierbij lag de focus vooralsnog op Zoetermeer (thuisbasis van de 

stichting). Doel van deze publiciteit is naamsbekendheid te verzorgen voor de stichting in het 

 In Zoetermeer heeft deze publiciteit vooral in het teken gestaan 

in de week voor kerst 2009 en de sponsorloop van basisschool De Piramide������&/.�./�./��
Het verwerven dan gelden in 2009 heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

. De belangrijkste opbrengsten hiervan in 2009 waren: 

Verkrijgen van 1.500 euro van het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) 

an het elektrische hoog/laagbed 

Donatie van 500 euro van basisschool De Hofvijver uit Zoetermeer vanuit de oud

ste elftal van Stompwijk ’92 van 250 euro voor de duo-tandem

70 euro van de Bruna in Seghwaert die alle opbrengsten rond de 

verbouwingsheropening aan Logeerplezier heeft geschonken 

Donatie van 2.000 euro van basisschool de Piramide uit Zoetermeer van de sponsorloop

Donatie van stichting Multifun uit Zoetermeer van 600 euro uit de klaverjasweekenden

Bedrag van 3.293 euro vanuit de collecte in Zoetermeer tijdens de week voor kerst 

Daarnaast hebben we voor een bedrag van ruim 9.000 euro aan donaties van privépersonen 

en bedrijven mogen ontvangen 
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, waar naast informatie over de 

uitgewerkt. 

n, jaarverslagen, etc. Bovendien 

Deze website 

prima bezocht. In 2009 hebben we op de site meer dan 4.500 bezoekers gehad en 

g. In 2008 waren dat er nog 10. 

brochure waar de doelen en faciliteiten van de stichting met tekst en foto’s in 

uitgewerkt. Deze brochure wordt gebruikt om rond te sturen of mee te geven aan 

geplaatst in het 

de focus vooralsnog op Zoetermeer (thuisbasis van de 

voor de stichting in het 

in het teken gestaan 

9 en de sponsorloop van basisschool De Piramide. 

fondsen, 

Verkrijgen van 1.500 euro van het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) 

uit de oud-papier-actie 

tandem 

die alle opbrengsten rond de 

de uit Zoetermeer van de sponsorloop 

de klaverjasweekenden 

de week voor kerst  

an donaties van privépersonen 
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In het kader van de profilering van de stichting zijn we 

een comité van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend en represent

bekende Nederlanders die een affiniteit hebben met Zoetermeer en/of met de doelgroep van de 

stichting. Wij zijn erg trots dat in 2009, Ernst & Bobbie, 

Haarhuis hun naam aan Logeerplezier heb���� ����	�
�
 

Vaak denken we dat we ons leven helemaal zelf in de hand hebben. 

Echter, niet alles is te plannen. Voor een gehandicapt kind kies je niet, 

dat plan je niet, het overkomt je. Vervolgens zul je 

moeten richten, of je nu wilt of niet.

Vakantie met het hele gezin is daarin ook erg belangrijk. Een 

gehandicapt kind vraagt bijzondere aandacht en in veel gevallen een 

bijzondere vakantieplek. Stichting Logeerplezier biedt zo'n bijzond

vakantiebestemming die volledig is aangepast voor gezinnen met een 

gehandicapt kind. Graag verbind ik dan ook mijn naam aan deze 

stichting.

Ik weet als geen ander hoe belangrijk hun werk is.

Paul Haarhuis��� ��� ����
Ieder mens heeft op zijn tijd

nodig. Stichting Logeerplezier maakt dat voor veel kinderen en 

gezinnen mogelijk, juist voor hen waar dit zo belangrijk voor is.

Daarom steun ik Stichting Logeerplezier.

Bert van Leeuwen
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1.�
In het kader van de profilering van de stichting zijn we in 2009 bezig geweest met de oprichting van 

een comité van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend en representatief karakter. Leden zijn 

bekende Nederlanders die een affiniteit hebben met Zoetermeer en/of met de doelgroep van de 

in 2009, Ernst & Bobbie, Bert van Leeuwen, Reni de Boer

Haarhuis hun naam aan Logeerplezier hebben verbonden. Hun motivatie staat hier onder.

Vaak denken we dat we ons leven helemaal zelf in de hand hebben. 

Echter, niet alles is te plannen. Voor een gehandicapt kind kies je niet, 

dat plan je niet, het overkomt je. Vervolgens zul je daar je leven op in 

moeten richten, of je nu wilt of niet. 

Vakantie met het hele gezin is daarin ook erg belangrijk. Een 

gehandicapt kind vraagt bijzondere aandacht en in veel gevallen een 

bijzondere vakantieplek. Stichting Logeerplezier biedt zo'n bijzond

vakantiebestemming die volledig is aangepast voor gezinnen met een 

gehandicapt kind. Graag verbind ik dan ook mijn naam aan deze 

stichting. 

Ik weet als geen ander hoe belangrijk hun werk is. 

Paul Haarhuis 

eder mens heeft op zijn tijd een periode van rust en ontspanning 

nodig. Stichting Logeerplezier maakt dat voor veel kinderen en 

gezinnen mogelijk, juist voor hen waar dit zo belangrijk voor is.

Daarom steun ik Stichting Logeerplezier. 

Bert van Leeuwen 
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met de oprichting van 

atief karakter. Leden zijn 

bekende Nederlanders die een affiniteit hebben met Zoetermeer en/of met de doelgroep van de 

, Reni de Boer en Paul 

hier onder. 

Vaak denken we dat we ons leven helemaal zelf in de hand hebben. 

Echter, niet alles is te plannen. Voor een gehandicapt kind kies je niet, 

daar je leven op in 

Vakantie met het hele gezin is daarin ook erg belangrijk. Een 

gehandicapt kind vraagt bijzondere aandacht en in veel gevallen een 

bijzondere vakantieplek. Stichting Logeerplezier biedt zo'n bijzondere 

vakantiebestemming die volledig is aangepast voor gezinnen met een 

gehandicapt kind. Graag verbind ik dan ook mijn naam aan deze 

een periode van rust en ontspanning 

nodig. Stichting Logeerplezier maakt dat voor veel kinderen en 

gezinnen mogelijk, juist voor hen waar dit zo belangrijk voor is. 
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Vakantie! Wie h

zussen op vakantie. Of, nog leuker, een weekendje logeren zonder je 

ouders.  

Handicap of niet, vakantie is de leukste tijd van het jaar. Stichting 

Logeerplezier zorgt ervoor dat de handicap geen beperking

En dat er allemaal dingen mogelijk in plaats van onmogelijk zijn. En 

daar houd ik van!

Daarom steun ik de Stichting Logeerplezier.

Reni de Boer����� � ����

De opzet van Stichting Logeerplezier is simpel, helder 

vakantie vieren in een aangepast chalet. Aangepast op een 

een gehandicapt kind. 

dit soort vakantiewoningen te vinden waar zoveel faciliteiten voor het 

gehandicapte

Patricia en Rini snappen zelf heel goed hoe het is om met een 

gehandicapt kind op vakantie te gaan: waar loop je tegen aan, wat 

moet je allemaal regelen, wat moet je allemaal meenemen. Hun 

initiatief om met Stichting Logeerplezier daadwerkelijk

vakantietijd te hebben met een gehandicapt kind, juichen we dan ook 

van harte toe!

Ernst en Bobbie	
�

 ���1���0 &�$$.��.�

Voor het goed aansluiten van de vakantie

eisen en wensen van de doelgroep: gehandicapte kinderen en dus ook de gezinnen met een 

gehandicapt kind. Daarom heeft Stichting Logeerplezier een doelgroepcommissie

Het doel van deze commissie is het bestuur te helpen bij 

te maken hebben met de faciliteiten van de stichting. De leden in deze commissie bestaan uit ouders 

met een gehandicapt kind die gebruik hebben gemaakt van het vakantiechalet en/of uit 

vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die logeeropv

Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee ouderstellen die in 2009 gebruik hebben 

gemaakt van het chalet. 
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Vakantie! Wie houdt er niet van? Lekker met je ouders en broers of 

zussen op vakantie. Of, nog leuker, een weekendje logeren zonder je 

 

Handicap of niet, vakantie is de leukste tijd van het jaar. Stichting 

Logeerplezier zorgt ervoor dat de handicap geen beperking

En dat er allemaal dingen mogelijk in plaats van onmogelijk zijn. En 

daar houd ik van! 

Daarom steun ik de Stichting Logeerplezier. 

Reni de Boer (Mis(s) Nederland 2007) 

De opzet van Stichting Logeerplezier is simpel, helder en doeltreffend: 

vakantie vieren in een aangepast chalet. Aangepast op een 

een gehandicapt kind. Het klinkt zo simpel. Toch zijn er nauwelijks 

dit soort vakantiewoningen te vinden waar zoveel faciliteiten voor het 

gehandicapte kind standaard te vinden zijn. 

Patricia en Rini snappen zelf heel goed hoe het is om met een 

gehandicapt kind op vakantie te gaan: waar loop je tegen aan, wat 

moet je allemaal regelen, wat moet je allemaal meenemen. Hun 

initiatief om met Stichting Logeerplezier daadwerkelijk 

vakantietijd te hebben met een gehandicapt kind, juichen we dan ook 

van harte toe! 

Ernst en Bobbie 

Voor het goed aansluiten van de vakantie- en logeerfaciliteiten is het essentieel dat deze past bij de 

de doelgroep: gehandicapte kinderen en dus ook de gezinnen met een 

gehandicapt kind. Daarom heeft Stichting Logeerplezier een doelgroepcommissie opgericht in 2009

Het doel van deze commissie is het bestuur te helpen bij bestuurlijke of operationele besli

te maken hebben met de faciliteiten van de stichting. De leden in deze commissie bestaan uit ouders 

met een gehandicapt kind die gebruik hebben gemaakt van het vakantiechalet en/of uit 

vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die logeeropvang bieden via stichting logeerplezier.

Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee ouderstellen die in 2009 gebruik hebben 
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oudt er niet van? Lekker met je ouders en broers of 

zussen op vakantie. Of, nog leuker, een weekendje logeren zonder je 

Handicap of niet, vakantie is de leukste tijd van het jaar. Stichting 

Logeerplezier zorgt ervoor dat de handicap geen beperking hoeft te zijn. 

En dat er allemaal dingen mogelijk in plaats van onmogelijk zijn. En 

en doeltreffend: 

vakantie vieren in een aangepast chalet. Aangepast op een gezin met 

Het klinkt zo simpel. Toch zijn er nauwelijks 

dit soort vakantiewoningen te vinden waar zoveel faciliteiten voor het 

Patricia en Rini snappen zelf heel goed hoe het is om met een 

gehandicapt kind op vakantie te gaan: waar loop je tegen aan, wat 

moet je allemaal regelen, wat moet je allemaal meenemen. Hun 

 een plezierige 

vakantietijd te hebben met een gehandicapt kind, juichen we dan ook 

en logeerfaciliteiten is het essentieel dat deze past bij de 

de doelgroep: gehandicapte kinderen en dus ook de gezinnen met een 

opgericht in 2009.  

beslissingen die 

te maken hebben met de faciliteiten van de stichting. De leden in deze commissie bestaan uit ouders 

met een gehandicapt kind die gebruik hebben gemaakt van het vakantiechalet en/of uit 

ang bieden via stichting logeerplezier. 

Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee ouderstellen die in 2009 gebruik hebben 
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Activa 

Materiële vaste activa 

 Chalet 

 

Vlottende activa 

 Nog te ontvangen BTW 

 Girorekening 

 Plusrekening 

 Kas 

 

Totaal Activa 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

 

Reserveringen 

 Rolstoelbus 

 Speeltuin 

 Te betalen rente over 2009 

 

Langlopende schulden 

 Lening 5,5% 

 Lening 7,9% 

 Lening 5,0% 

 

Kortlopende schulden 

 

Totaal Passiva 
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� �� � ����
��
• ��	 �����	 �� ������ �
��
	����� ��
����
������ �� ���� �� ���������
� ��
���
�����
  � �	 �
 !""# 
��	 ���

• $� ��%&�� ' ����
 ���
 �����������$���
���	 �	��
 ��%&�� ' ����
 ��(�(""  ��)� �� ����������� &�	 � ��� �����	&�
  ��)� ����	)�' 	 &�	 � 
• $� ���&�����	�� �� �
 !""* ' �	 +&�� ��� ����&  �
 �����
��
 ��� 	 �� 
 

����� �����

� !"#$ $  !% &'(&)*+,

%�� 	, , -
31-12-2008 31-12-2009 

 € 57.000  € 50.000 

 € 57.000  € 50.000 

 €   4.508  € 9.982 

 €       174  € 163 

 €   4.334  € 4.269 

 €           0  € 5.450 

 €           0  € 100 

 € 61.508  € 59.982 

31-12-2008 31-12-2009 

 € -166  € 3.644 

 €           0  € 9.575 

 €           0  € 3.300 

 €           0  € 5.450 

 €           0  €    825 

 € 58.763  € 46.763 

 € 15.000  € 35.000 

 € 43.763  €           0   

  €           0  € 11.763 

 € 2.910    €           0 

 € 61.508  € 59.982 ����� 	 ���� +&�� �.�"""� +�
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

onderscheid gemaakt op het operationeel resultaat (exclusief giften) en het totale resultaat

daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staan tevens de begrootte bedragen én de daadwerkelijke 

cijfers van het jaar er voor (2008) opgenomen.

Operationele uitgaven 

 Park, faciliteiten + G/W/L 

 Rentekosten lening 

 Administratiekosten 

 Inventaris en onderhoudskosten

 Logeerkosten 

 Promotiekosten 

Totaal 

 

Operationele Inkomsten 

 Inkomsten logeeropvang 

 Inkomsten vakantiehuisvesting

Totaal 

 

Operationeel Resultaat 

 �
�

 ��/�1� - ./���� �� .�

Incidentele uitgaven/investeringen 

 Hulpmiddelen 

 Reservering gehandicaptenbus

 Aflossing lening 

Totaal 

 

Incidentele Inkomsten 

 Inkomsten donateurs 

 Inkomsten collecte 

 Inkomsten sponsoring 

Totaal 

 

Subtotaal Incidentele inkomsten/uitgaven

Operationeel Resultaat 

Totaal Resultaat 

 

                                                           
1
 Bedragen in 2008 gelden slechts voor een half jaar ivm start van de stichting

2
 De rentekosten 2009 waren in feite 825 hoger, namelijk 3.125 euro. Uitbetaling van deze rente vindt plaats 

juni 2010. Hiervoor is wel reeds een reservering gedaan op de balans.
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samenvatting van de operationele inkomsten en uitgaven. 

onderscheid gemaakt op het operationeel resultaat (exclusief giften) en het totale resultaat

daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staan tevens de begrootte bedragen én de daadwerkelijke 

opgenomen. 

   2009 Begroot 2009 

€   3.600 €   3.700 

€   2.300
2
 €   3.500 

€   1.100 €      250 

Inventaris en onderhoudskosten €   2.369 €   2.000 

€       400 €           0 

€       600 + €      550 + 

€ 10.369 € 10.000 

   2009 Begroot 2009 

€   6.100 €   7.000 

vakantiehuisvesting €   3.300 + €   4.000 + 

€   9.400 € 11.000 

€ -/-969 €   1.000 ���$�/�� 	, , -
    2009 Begroot 2009 

€   2.400 €           0 

Reservering gehandicaptenbus €   3.300 €           0 

€ 12.000+ €   8.000+ 

€ 17.700 €   8.000 

   2009 Begroot 2009 

€   6.000 €   3.000 

€   3.293 €   3.000 

€   9.123 + €   1.000 + 

€ 18.416 €   7.000 

inkomsten/uitgaven €      716 €-/-1.000 

€  -/-969+ €     1.000+ 

€ -/- 253 €             0 

Bedragen in 2008 gelden slechts voor een half jaar ivm start van de stichting 

De rentekosten 2009 waren in feite 825 hoger, namelijk 3.125 euro. Uitbetaling van deze rente vindt plaats 

juni 2010. Hiervoor is wel reeds een reservering gedaan op de balans. 345�64 �� 846 �9

de operationele inkomsten en uitgaven. Er is 

onderscheid gemaakt op het operationeel resultaat (exclusief giften) en het totale resultaat. Naast de 

daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staan tevens de begrootte bedragen én de daadwerkelijke 

    2008
1
 

€   1.650 

€   2.300 

€      600 

€   6.316 

€           0 

€           0 + 

€ 10.866 

    2008 

€   4.800 

€       400 + 

€   5.200 

€ - 5.666 

    2008 

€           0 

€           0 

€           0+ 

€           0 

    2008 

€   3.000 

€   1.330 

€   1.170 + 

€   5.500 

€     5.500 

€-/-5.666+ 

€ -/-   166 

De rentekosten 2009 waren in feite 825 hoger, namelijk 3.125 euro. Uitbetaling van deze rente vindt plaats 
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Onderstaande begroting toont de verwachte 

Operationele uitgaven 

 Park, faciliteiten + G/W/L 

 Rentekosten lening 

 Administratiekosten 

 Inventaris en onderhoudskosten

 Logeerkosten 

 Kosten Gehandicaptenbus 

 Promotiekosten 

Totaal 

 

Operationele Inkomsten 

 Inkomsten logeeropvang 

 Inkomsten vakantiehuisvesting

Totaal 

 

Operationeel Resultaat 

 

 

Incidentele uitgaven/investeringen 

 Aflossing lening 

Totaal 

 

Inkomsten Giften 

 Inkomsten donateurs 

 Inkomsten collecte 

 Inkomsten sponsoring 

Totaal 

 

Subtotaal Incidentele inkomsten/uitgaven

Operationeel resultaat 

Totaal Resultaat 

 

In 2010 verwachten we een klein operationeel 

verwachten we in 2010 break-even te 

                                                           
3
 Kosten voor logeeropvang zijn nieuwe kosten op de begroting voor logeerplezi

gaan organiseren. De begrootte kosten bedragen 15.000 euro, de verwachte opbrengsten 18.000 euro. Het 

resultaat uit de logeerweekenden in 2010 wordt dus begroot op 3.000 euro. Dat is een daling met 50% ten 

opzichte van 2009. Het is de doelstelling om hier in een groei in te bewerkstelligen zodanig dat deze in 2011 

weer op niveau van 2009 terug zullen zijn.
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Onderstaande begroting toont de verwachte operationele uitgaven en inkomsten voor 20

   2010 

€   3.700 

€   2.500 

€      300 

Inventaris en onderhoudskosten €   1.500 

€ 15.000
3
 

€   1.500 

€       500 + 

€ 25.000 

   2010 

€ 18.000 

Inkomsten vakantiehuisvesting €   5.500 + 

€ 23.500 

€ -/- 1.500 

    2010 

€ 10.000+ 

€ 10.000 

   2010 

€   4.500 

€   4.000 

€   3.000+ 

€ 11.500 

Incidentele inkomsten/uitgaven €    1.500 

€-/-1.500+ 

€            0 

operationeel verlies te draaien. Na aflossing van de lening 

even te draaien. 

Kosten voor logeeropvang zijn nieuwe kosten op de begroting voor logeerplezier, aangezien we dit nu zelf 

gaan organiseren. De begrootte kosten bedragen 15.000 euro, de verwachte opbrengsten 18.000 euro. Het 

resultaat uit de logeerweekenden in 2010 wordt dus begroot op 3.000 euro. Dat is een daling met 50% ten 

t is de doelstelling om hier in een groei in te bewerkstelligen zodanig dat deze in 2011 

weer op niveau van 2009 terug zullen zijn. 345�64 �� 846 �9

voor 2010. 

. Na aflossing van de lening 

er, aangezien we dit nu zelf 

gaan organiseren. De begrootte kosten bedragen 15.000 euro, de verwachte opbrengsten 18.000 euro. Het 

resultaat uit de logeerweekenden in 2010 wordt dus begroot op 3.000 euro. Dat is een daling met 50% ten 

t is de doelstelling om hier in een groei in te bewerkstelligen zodanig dat deze in 2011 
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De aanschaf en inrichting van het chalet is gefinancierd met een lening. D

vorige jaar werd gevormd door de lening (in 2008: 4.600 euro rente op jaarbasis).

In 2009 hebben we deze lening kunnen her

aanzienlijk lager (3.100 euro). Door de aflossing van Euro 12.000 in 2009 en deze herfinanciering 

kunnen we de rentekosten voor 2010 op 2.500 euro begroten.

Ten opzichte van de lening uit 2008 hebben we 

Op 31 december 2009 bedroeg de hoogte van de lening 

2010 een bedrag van 10.000 euro te kunnen aflossen.

Restant lening Begroot 

 

Totaal uitstaande lening 
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De aanschaf en inrichting van het chalet is gefinancierd met een lening. De grootste kostenpost in het 

vorige jaar werd gevormd door de lening (in 2008: 4.600 euro rente op jaarbasis). 

In 2009 hebben we deze lening kunnen herfinancieren. De rentekosten in 2009 waren dan ook al 

aanzienlijk lager (3.100 euro). Door de aflossing van Euro 12.000 in 2009 en deze herfinanciering 

kunnen we de rentekosten voor 2010 op 2.500 euro begroten. 

Ten opzichte van de lening uit 2008 hebben we in 2009 de rentekosten dus bijna weten te halveren.

Op 31 december 2009 bedroeg de hoogte van de lening 46.763 euro. We hopen op deze lening in 

2010 een bedrag van 10.000 euro te kunnen aflossen. 

Begroot 31/12/2010 31/12/2009 31/12/

     € 36.763 € 46.763 

345�64 �� 846 �9

e grootste kostenpost in het 

financieren. De rentekosten in 2009 waren dan ook al 

aanzienlijk lager (3.100 euro). Door de aflossing van Euro 12.000 in 2009 en deze herfinanciering 

in 2009 de rentekosten dus bijna weten te halveren. 

euro. We hopen op deze lening in 

31/12/2008 

€ 58.763 
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Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier 

nieuwsbrief. Deze wordt ongeveer elke 3 maanden verstuurd aan iedereen die op één of andere 

manier bij de stichting betrokken of geïnteresseerd is."
�

 �.�- ��%�.�� �/.&!/.�

Hier is de derde nieuwsbrief van Stichting Log

succesvol voor de stichting. Het begon met het goede nieuws van de belastingdienst dat we officieel 

zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat financiële donaties 

(deels) aftrekbaar zijn voor de belasting. Dat betekent in het kort dat iedereen die bijvoorbeeld een 

periodieke schenking doet van Euro 100,= per jaar, de belastingdienst in het hoogste belastingtarief 

daarvoor Euro 52,= per jaar terugstort. Op de website van Log

over hoe e.e.a. exact in elkaar steekt.

Daarnaast hebben we met een aantal vrienden en vriendinnen in de week voor kerst de 

Zoetermeerse kou getrotseerd tijdens de collecte. In een aantal wijken zijn we langs de deur

geweest, maar ook bij de Passage in het Stadshart en op de kerstmarkt in de Dorpstraat was 

Logeerplezier druk aan het collecteren. En met succes. In totaal hebben we ruim Euro 1.300,= 

opgehaald! Een doel voor dit geld was al meteen gevonden. Immers, er 

toch echt een fatsoenlijk rolstoelbaan nodig voor het chalet. We hadden zelf 

in augustus al een soort van rolstoeloprit gemaakt, maar die was toch wel 

erg steil en we wilden toch eigenlijk al langer een betere aanleggen. 

Hoveniersbedrijf G.v Middendorp

in de week voor de kerst. Zij hebben een ontwerp gemaakt en alleen de 

materiaalkosten in rekening gebracht. In totaal zijn ze daar toch twee volle dagen met twee man aan 

bezig geweest. Ook Michel en Frans hebben 

Ook de Rotary heeft een donatie gedaan in december. Hiermee 

hebben we de noodzakelijke verbouwing in de badkamer gefinancierd. 

We hadden namelijk een douchestretcher gedoneerd gekregen van de 

Familie Noord uit Drachten en Bode Scholten heeft deze kosteloos 

voor ons vervoerd. Echter, dit betekende wel dat er grondig in de 

badkamer verbouwd diende te worden. Immers, het badmeubel 

moest vervangen worden omdat het aanwezige te groot was in combinatie met de douchestretcher

Rotary Zoetermeer: hartelijk dank! 

Daarnaast hebben we ook nog een prachtige donatie van basisschool de Hofvijver gekregen. Hun 

Oud Papier Actie schenkt regelmatig aan goede doelen. Een bedrag van Euro 500,= hebben we 

mogen ontvangen!! 
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Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier is (naast de website) de 

ongeveer elke 3 maanden verstuurd aan iedereen die op één of andere 

manier bij de stichting betrokken of geïnteresseerd is. Deze staan ook op de website.  �����0 1�2 .�� ���� �%�- ��. 	, , -�
Hier is de derde nieuwsbrief van Stichting Logeerplezier. De laatste maanden van 2008 waren heel 

succesvol voor de stichting. Het begon met het goede nieuws van de belastingdienst dat we officieel 

zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat financiële donaties 

aftrekbaar zijn voor de belasting. Dat betekent in het kort dat iedereen die bijvoorbeeld een 

periodieke schenking doet van Euro 100,= per jaar, de belastingdienst in het hoogste belastingtarief 

daarvoor Euro 52,= per jaar terugstort. Op de website van Logeerplezier staan de details uitgewerkt 

over hoe e.e.a. exact in elkaar steekt. 

Daarnaast hebben we met een aantal vrienden en vriendinnen in de week voor kerst de 

Zoetermeerse kou getrotseerd tijdens de collecte. In een aantal wijken zijn we langs de deur

geweest, maar ook bij de Passage in het Stadshart en op de kerstmarkt in de Dorpstraat was 

Logeerplezier druk aan het collecteren. En met succes. In totaal hebben we ruim Euro 1.300,= 

opgehaald! Een doel voor dit geld was al meteen gevonden. Immers, er 

toch echt een fatsoenlijk rolstoelbaan nodig voor het chalet. We hadden zelf 

in augustus al een soort van rolstoeloprit gemaakt, maar die was toch wel 

erg steil en we wilden toch eigenlijk al langer een betere aanleggen. 

Hoveniersbedrijf G.v Middendorp uit Voorthuizen heeft ons hierbij geholpen 

in de week voor de kerst. Zij hebben een ontwerp gemaakt en alleen de 

materiaalkosten in rekening gebracht. In totaal zijn ze daar toch twee volle dagen met twee man aan 

bezig geweest. Ook Michel en Frans hebben geholpen. Heel erg bedankt allemaal! 

Ook de Rotary heeft een donatie gedaan in december. Hiermee 

hebben we de noodzakelijke verbouwing in de badkamer gefinancierd. 

We hadden namelijk een douchestretcher gedoneerd gekregen van de 

n en Bode Scholten heeft deze kosteloos 

voor ons vervoerd. Echter, dit betekende wel dat er grondig in de 

badkamer verbouwd diende te worden. Immers, het badmeubel 

moest vervangen worden omdat het aanwezige te groot was in combinatie met de douchestretcher

Daarnaast hebben we ook nog een prachtige donatie van basisschool de Hofvijver gekregen. Hun 

Oud Papier Actie schenkt regelmatig aan goede doelen. Een bedrag van Euro 500,= hebben we 

345�64 �� 846 �9

(naast de website) de 

ongeveer elke 3 maanden verstuurd aan iedereen die op één of andere 

 

eerplezier. De laatste maanden van 2008 waren heel 

succesvol voor de stichting. Het begon met het goede nieuws van de belastingdienst dat we officieel 

zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat financiële donaties 

aftrekbaar zijn voor de belasting. Dat betekent in het kort dat iedereen die bijvoorbeeld een 

periodieke schenking doet van Euro 100,= per jaar, de belastingdienst in het hoogste belastingtarief 

eerplezier staan de details uitgewerkt 

Daarnaast hebben we met een aantal vrienden en vriendinnen in de week voor kerst de 

Zoetermeerse kou getrotseerd tijdens de collecte. In een aantal wijken zijn we langs de deuren 

geweest, maar ook bij de Passage in het Stadshart en op de kerstmarkt in de Dorpstraat was 

Logeerplezier druk aan het collecteren. En met succes. In totaal hebben we ruim Euro 1.300,= 

opgehaald! Een doel voor dit geld was al meteen gevonden. Immers, er was 

toch echt een fatsoenlijk rolstoelbaan nodig voor het chalet. We hadden zelf 

in augustus al een soort van rolstoeloprit gemaakt, maar die was toch wel 

erg steil en we wilden toch eigenlijk al langer een betere aanleggen. 

uit Voorthuizen heeft ons hierbij geholpen 

in de week voor de kerst. Zij hebben een ontwerp gemaakt en alleen de 

materiaalkosten in rekening gebracht. In totaal zijn ze daar toch twee volle dagen met twee man aan 

moest vervangen worden omdat het aanwezige te groot was in combinatie met de douchestretcher. 

Daarnaast hebben we ook nog een prachtige donatie van basisschool de Hofvijver gekregen. Hun 

Oud Papier Actie schenkt regelmatig aan goede doelen. Een bedrag van Euro 500,= hebben we 
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Logeerplezier was ook ruimschoots aanwezig in diverse media. AD, Postiljon en Streekblad hebben 

veel aandacht gegeven aan de collecte voor Logeerplezier. Bovendien mocht Logeerplezier 

langskomen in de studio van Omroep West voor een uitgebreid interview met Dieuwertje Blok.

interview staat inmiddels met een fotocollage op YouTube. Ook de website van Logeerplezier staat 

een link naar dit filmpje. 

Wat staat er nog op stapel voor de komende tijd? Ten eerste, hebben we de toezegging van 

www.ons-team.nl

Hier hebben we een voorschot op genomen en een ouder

Wel een opknappertje, maar ook daar hebben we al twee vrijwilligers voor. Het 

echte megaproject

sponsorloop. En niet zo maar een sponsorloop, maar in combinatie met de 

Avondvierdaagse. We hebben toestemming van de Zoetermeerse Avondvierdaagse om 

scholen/verenigingen die als groep meedoen, zich voor het lopen va

door familie en vrienden. Meer hierover zullen we melden in een volgende nieuwsbrief.

Het allermooiste nieuws is, echter, dat het heel goed loopt met reserveringen. Op de website staat 

een agenda waarin te zien is welke weken 

van 10 dagen helemaal volgeboekt! De twee herfstvakantieweken zijn wel nog vrij, maar voor de rest 

loopt het dus storm. Fijn om te merken dat we dus duidelijk in een behoefte voorzien!

Tot slot, is de website bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s: "
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De zomer staat voor de deur. We zijn dan ook erg blij dat het chalet bijna de 

volgeboekt. Een bevestiging dat we met Logeerplezier duidelijk in een behoefte voorzien. Hier en 

daar is nog een plekje vrij (vooral de midweken), maar al met al mogen we heel tevreden zijn. De 

eerste gezinnen hebben inmiddels gebruik gemaakt

op de website. We vragen ook iedereen om aanbevelingen en verbetervoorstellen. Deze proberen 

we allemaal zo goed mogelijk op te volgen. Hierdoor wordt het chalet steeds beter in het gebruik. 

Voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van een tillift en dat we momenteel bezig zijn met het kijken 

naar een hoog/laag-bed met hoge beschermingshekken. Zo’n bed kost echter 5.000 euro: hiervoor 

zoeken we nog één of meer sponsoren….

Op 21 maart hebben we een dag groot onde

zijn de kamerdeur en beide slaapkamer deuren voorzien van een draaiknop zodat deze afgesloten 

kunnen worden. Daarnaast zijn de tv

afsluitbaar gemaakt. Verder is er een deur geplaatst achter het chalet waarde ouder

komt te staan en is er een deur geplaatst naast het schuurtje. Daar is ook een overkapping geplaatst 

zodat de kinderfietsen droog staan en het makkelijker is om bij de waterk

geluk met het weer want de zon scheen de hele dag. Daardoor konden we ook het schuurtje weer 

een verfje geven. Iedereen hartelijk dank voor jullie hulp!

����� �����

� !"#$ $  !% &'(&)*+,

ook ruimschoots aanwezig in diverse media. AD, Postiljon en Streekblad hebben 

veel aandacht gegeven aan de collecte voor Logeerplezier. Bovendien mocht Logeerplezier 

langskomen in de studio van Omroep West voor een uitgebreid interview met Dieuwertje Blok.

interview staat inmiddels met een fotocollage op YouTube. Ook de website van Logeerplezier staat 

Wat staat er nog op stapel voor de komende tijd? Ten eerste, hebben we de toezegging van 

team.nl dat de jaaropbrengst van de jaar-DVD voor Logeerplezier is. 

Hier hebben we een voorschot op genomen en een ouder-kind-tandem gekocht. 

Wel een opknappertje, maar ook daar hebben we al twee vrijwilligers voor. Het 

megaproject voor 2009 dat we aan het organiseren zijn is een 

sponsorloop. En niet zo maar een sponsorloop, maar in combinatie met de 

Avondvierdaagse. We hebben toestemming van de Zoetermeerse Avondvierdaagse om 

scholen/verenigingen die als groep meedoen, zich voor het lopen van de route te laten sponsoren 

door familie en vrienden. Meer hierover zullen we melden in een volgende nieuwsbrief.

Het allermooiste nieuws is, echter, dat het heel goed loopt met reserveringen. Op de website staat 

een agenda waarin te zien is welke weken nog vrij zijn. De zomervakantieweken zijn op één periode 

van 10 dagen helemaal volgeboekt! De twee herfstvakantieweken zijn wel nog vrij, maar voor de rest 

loopt het dus storm. Fijn om te merken dat we dus duidelijk in een behoefte voorzien!

e website bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s: www.logeerplezier.nl �����0 1�2 .�� �	� $�. 	, , -�
De zomer staat voor de deur. We zijn dan ook erg blij dat het chalet bijna de hele zomer is 

volgeboekt. Een bevestiging dat we met Logeerplezier duidelijk in een behoefte voorzien. Hier en 

daar is nog een plekje vrij (vooral de midweken), maar al met al mogen we heel tevreden zijn. De 

eerste gezinnen hebben inmiddels gebruik gemaakt van het chalet. Hun reacties en ervaringen staan 

op de website. We vragen ook iedereen om aanbevelingen en verbetervoorstellen. Deze proberen 

we allemaal zo goed mogelijk op te volgen. Hierdoor wordt het chalet steeds beter in het gebruik. 

rvan zijn de aanschaf van een tillift en dat we momenteel bezig zijn met het kijken 

bed met hoge beschermingshekken. Zo’n bed kost echter 5.000 euro: hiervoor 

zoeken we nog één of meer sponsoren…. 

Op 21 maart hebben we een dag groot onderhoud gedaan (foto’s staan op de site). Tijdens deze dag 

zijn de kamerdeur en beide slaapkamer deuren voorzien van een draaiknop zodat deze afgesloten 

kunnen worden. Daarnaast zijn de tv-kast, openslaande deuren en de snoezelruimte ook beter 

maakt. Verder is er een deur geplaatst achter het chalet waarde ouder-kind tandem 

komt te staan en is er een deur geplaatst naast het schuurtje. Daar is ook een overkapping geplaatst 

zodat de kinderfietsen droog staan en het makkelijker is om bij de waterkraan te komen. We hadden 

geluk met het weer want de zon scheen de hele dag. Daardoor konden we ook het schuurtje weer 

een verfje geven. Iedereen hartelijk dank voor jullie hulp! 345�64 �7 846 �9

ook ruimschoots aanwezig in diverse media. AD, Postiljon en Streekblad hebben 

veel aandacht gegeven aan de collecte voor Logeerplezier. Bovendien mocht Logeerplezier 

langskomen in de studio van Omroep West voor een uitgebreid interview met Dieuwertje Blok. Dit 

interview staat inmiddels met een fotocollage op YouTube. Ook de website van Logeerplezier staat 

Wat staat er nog op stapel voor de komende tijd? Ten eerste, hebben we de toezegging van 

DVD voor Logeerplezier is. 

tandem gekocht. 

Wel een opknappertje, maar ook daar hebben we al twee vrijwilligers voor. Het 

dat we aan het organiseren zijn is een 

sponsorloop. En niet zo maar een sponsorloop, maar in combinatie met de 

Avondvierdaagse. We hebben toestemming van de Zoetermeerse Avondvierdaagse om 

n de route te laten sponsoren 

door familie en vrienden. Meer hierover zullen we melden in een volgende nieuwsbrief. 

Het allermooiste nieuws is, echter, dat het heel goed loopt met reserveringen. Op de website staat 

nog vrij zijn. De zomervakantieweken zijn op één periode 

van 10 dagen helemaal volgeboekt! De twee herfstvakantieweken zijn wel nog vrij, maar voor de rest 

loopt het dus storm. Fijn om te merken dat we dus duidelijk in een behoefte voorzien! 

www.logeerplezier.nl.  

hele zomer is 

volgeboekt. Een bevestiging dat we met Logeerplezier duidelijk in een behoefte voorzien. Hier en 

daar is nog een plekje vrij (vooral de midweken), maar al met al mogen we heel tevreden zijn. De 

van het chalet. Hun reacties en ervaringen staan 

op de website. We vragen ook iedereen om aanbevelingen en verbetervoorstellen. Deze proberen 

we allemaal zo goed mogelijk op te volgen. Hierdoor wordt het chalet steeds beter in het gebruik. 

rvan zijn de aanschaf van een tillift en dat we momenteel bezig zijn met het kijken 

bed met hoge beschermingshekken. Zo’n bed kost echter 5.000 euro: hiervoor 

rhoud gedaan (foto’s staan op de site). Tijdens deze dag 

zijn de kamerdeur en beide slaapkamer deuren voorzien van een draaiknop zodat deze afgesloten 

kast, openslaande deuren en de snoezelruimte ook beter 

kind tandem 

komt te staan en is er een deur geplaatst naast het schuurtje. Daar is ook een overkapping geplaatst 

raan te komen. We hadden 

geluk met het weer want de zon scheen de hele dag. Daardoor konden we ook het schuurtje weer 
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Wat het megaproject voor 2009 had moeten worden: een sponsorloop tijdens de Avondvierdaagse, 

blijkt niet het succes te brengen wat we hadden gehoopt. We hadden toestemming van de 

Zoetermeerse Avondvierdaagse om scholen/verenigingen zich voor he

sponsoren door familie en vrienden. We hebben daarvoor brieven uit laten gaan. Tot onze spijt 

kwam hier eigenlijk geen reactie op terug. De reden hiervoor lijkt dat de meeste scholen zelf al 

sponsorevenementen organiseren en d

logisch/praktisch vinden. Wel ziet het er naar uit dat sommige scholen wellicht apart iets voor 

Logeerplezier gaan betekenen. Hierover zullen we dan tzt berichten.

Wel hebben we in de afgelopen periode sponsorg

bedrijven SYSQA en Mavim die de activiteiten van Logeerplezier een warm hart 

toedragen. Wij zijn hier heel erg blij mee en hopen dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen.

De activiteiten voor de komende periode zullen zic

Zoetermeer van 14 december tot en met 22 december (we zoeken nog collectanten, al is het maar 

voor één avondje: alle hulp is meer dan welkom!), en het invullen van een comité van aanbeveling. 

Dit comité van aanbeveling heeft voornamelijk een stimulerend en representatief karakter. Beoogde 

leden zijn gerenommeerde personen die een duidelijke relatie hebben met Zoetermeer en/of de 

doelgroep van Logeerplezier. Wij vragen hen om hun naam aan de stichting te verbi

ondersteuning te geven in promotie en fondsenwerving.

Tot slot, is de website wederom vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s, 

neem even een kijkje op: www.logeerplezier.nl
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Op 19 april werd het achtste elftal van 

Stompwijk’92 kampioen. De opbrengst 

jaarlijkse DvD van dit elftal is geschonken aan 

Logeerplezier in de vorm van een ouder

tandem. Dit soort tandems is doorgaans 

behoorlijk prijzig; dit was echter een 

“opknappertje”. Sieb en Jan hebben geholpen 

met een volledige renovatie van d

voor 2009 had moeten worden: een sponsorloop tijdens de Avondvierdaagse, 

blijkt niet het succes te brengen wat we hadden gehoopt. We hadden toestemming van de 

Zoetermeerse Avondvierdaagse om scholen/verenigingen zich voor het lopen van de route te laten 

sponsoren door familie en vrienden. We hebben daarvoor brieven uit laten gaan. Tot onze spijt 

kwam hier eigenlijk geen reactie op terug. De reden hiervoor lijkt dat de meeste scholen zelf al 

sponsorevenementen organiseren en de combinatie met de avondvierdaagse niet heel 

logisch/praktisch vinden. Wel ziet het er naar uit dat sommige scholen wellicht apart iets voor 

Logeerplezier gaan betekenen. Hierover zullen we dan tzt berichten. 

Wel hebben we in de afgelopen periode sponsorgelden mogen ontvangen van twee 

en Mavim die de activiteiten van Logeerplezier een warm hart 

toedragen. Wij zijn hier heel erg blij mee en hopen dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen.

De activiteiten voor de komende periode zullen zich richten op het voorbereiden van de collecte in 

Zoetermeer van 14 december tot en met 22 december (we zoeken nog collectanten, al is het maar 

voor één avondje: alle hulp is meer dan welkom!), en het invullen van een comité van aanbeveling. 

aanbeveling heeft voornamelijk een stimulerend en representatief karakter. Beoogde 

leden zijn gerenommeerde personen die een duidelijke relatie hebben met Zoetermeer en/of de 

doelgroep van Logeerplezier. Wij vragen hen om hun naam aan de stichting te verbinden en 

ondersteuning te geven in promotie en fondsenwerving. 

Tot slot, is de website wederom vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s, 

www.logeerplezier.nl. 
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Op 19 april werd het achtste elftal van 

Stompwijk’92 kampioen. De opbrengst van de 

jaarlijkse DvD van dit elftal is geschonken aan 

Logeerplezier in de vorm van een ouder-kind 

doorgaans 

behoorlijk prijzig; dit was echter een 

“opknappertje”. Sieb en Jan hebben geholpen 

met een volledige renovatie van de tandem. 

voor 2009 had moeten worden: een sponsorloop tijdens de Avondvierdaagse, 

blijkt niet het succes te brengen wat we hadden gehoopt. We hadden toestemming van de 

t lopen van de route te laten 

sponsoren door familie en vrienden. We hebben daarvoor brieven uit laten gaan. Tot onze spijt 

kwam hier eigenlijk geen reactie op terug. De reden hiervoor lijkt dat de meeste scholen zelf al 

e combinatie met de avondvierdaagse niet heel 

logisch/praktisch vinden. Wel ziet het er naar uit dat sommige scholen wellicht apart iets voor 

toedragen. Wij zijn hier heel erg blij mee en hopen dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen. 

h richten op het voorbereiden van de collecte in 

Zoetermeer van 14 december tot en met 22 december (we zoeken nog collectanten, al is het maar 

voor één avondje: alle hulp is meer dan welkom!), en het invullen van een comité van aanbeveling. 

aanbeveling heeft voornamelijk een stimulerend en representatief karakter. Beoogde 

leden zijn gerenommeerde personen die een duidelijke relatie hebben met Zoetermeer en/of de 

nden en 

Tot slot, is de website wederom vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s, 
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We zitten midden in de zomervakantie. Een spannende tijd voor de stichting. Immers, dit is de eerste 

echte vakantieperiode waarin een groot aantal gezinnen het chalet gebruikt. We zijn dan 

horen dat de eerste gezinnen zeer tevreden zijn. Hun reacties en ervaringen staan al op de website.

In de vorige nieuwsbrief meldden we reeds dat er vooral behoefte i

hoog/laag-bed met hoge beschermingshekken. Echter, met een behoorlijk 

kostenplaatje. Toevallig kwamen we op de BOSK

gebruikt exemplaar tegen. We hebben contact opgenomen en we waren de 

eerste (binnen 4 uur waren er al 10 men

hadden daarnaast al een aanvraag gedaan bij het NSGK (Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte Kind) voor een bed. Patricia heeft meteen 

met hen gebeld en al na twee dagen kregen we groen licht: het NSGK gaat het bed 

Met het chalet op orde, zijn we nu met de omgeving van het chalet bezig. Daarin 

hebben we een eerste succes geboekt. De eigenaar van de camping heeft een 

aparte ruimte in het zwembad beschikbaar gesteld voor een ruime 

aankleedruimte. Samen met Jowanna heeft Patricia deze ruimte ‘opgepimpt’. 

Voor deze ruimte hebben we ook van een hele lieve mevrouw uit Delfgauw een 

aankleedtafel gekregen.  

In december staat de collecte weer voor de deur. We zijn nog steeds op zoek naar collectanten. Al 

help je maar één avondje, of doe je alleen je eigen straat: alle hulp is welkom. Dus, als je wilt helpen: 

neem dan svp even contact met ons op. En als je het een beetje ‘eng’ vindt om alleen te collecteren: 

er zijn ook genoeg mogelijkheden om met een aantal s

op: wij regelen de rest. 

Op 8 juli heeft basisschool De Piramide een sponsorloop 

gehouden. We hebben een cheque van wel 1.000 euro in 

ontvangst mogen nemen!

in Winkelcentrum Seghwaer

opbrengst van de ballonnenactie is aan Logeerplezier 

gedoneerd: een bedrag van 450 euro!

De activiteiten voor de komende periode zullen zich richten op de collecte in Zoetermeer van 14 

december tot en met 22 december, verdere fond

van aanbeveling.  
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We zitten midden in de zomervakantie. Een spannende tijd voor de stichting. Immers, dit is de eerste 

ntieperiode waarin een groot aantal gezinnen het chalet gebruikt. We zijn dan 

horen dat de eerste gezinnen zeer tevreden zijn. Hun reacties en ervaringen staan al op de website.

In de vorige nieuwsbrief meldden we reeds dat er vooral behoefte i

bed met hoge beschermingshekken. Echter, met een behoorlijk 

kostenplaatje. Toevallig kwamen we op de BOSK-website een heel mooi 

gebruikt exemplaar tegen. We hebben contact opgenomen en we waren de 

eerste (binnen 4 uur waren er al 10 mensen die het bed wilden hebben!). We 

hadden daarnaast al een aanvraag gedaan bij het NSGK (Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte Kind) voor een bed. Patricia heeft meteen 

met hen gebeld en al na twee dagen kregen we groen licht: het NSGK gaat het bed volledig betalen!

Met het chalet op orde, zijn we nu met de omgeving van het chalet bezig. Daarin 

hebben we een eerste succes geboekt. De eigenaar van de camping heeft een 

aparte ruimte in het zwembad beschikbaar gesteld voor een ruime 

en met Jowanna heeft Patricia deze ruimte ‘opgepimpt’. 

Voor deze ruimte hebben we ook van een hele lieve mevrouw uit Delfgauw een 

In december staat de collecte weer voor de deur. We zijn nog steeds op zoek naar collectanten. Al 

p je maar één avondje, of doe je alleen je eigen straat: alle hulp is welkom. Dus, als je wilt helpen: 

neem dan svp even contact met ons op. En als je het een beetje ‘eng’ vindt om alleen te collecteren: 

er zijn ook genoeg mogelijkheden om met een aantal samen te lopen. Neem gewoon even contact 

Op 8 juli heeft basisschool De Piramide een sponsorloop 

gehouden. We hebben een cheque van wel 1.000 euro in 

ontvangst mogen nemen! Op zaterdag 11 juli is de Bruna 

in Winkelcentrum Seghwaert feestelijk heropend. De 

opbrengst van de ballonnenactie is aan Logeerplezier 

gedoneerd: een bedrag van 450 euro! 

De activiteiten voor de komende periode zullen zich richten op de collecte in Zoetermeer van 14 

december tot en met 22 december, verdere fondsenwerving en het verder invullen van het comité 
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We zitten midden in de zomervakantie. Een spannende tijd voor de stichting. Immers, dit is de eerste 

ntieperiode waarin een groot aantal gezinnen het chalet gebruikt. We zijn dan blij om te 

horen dat de eerste gezinnen zeer tevreden zijn. Hun reacties en ervaringen staan al op de website. 

In de vorige nieuwsbrief meldden we reeds dat er vooral behoefte is aan een 

bed met hoge beschermingshekken. Echter, met een behoorlijk 

website een heel mooi 

gebruikt exemplaar tegen. We hebben contact opgenomen en we waren de 

sen die het bed wilden hebben!). We 

hadden daarnaast al een aanvraag gedaan bij het NSGK (Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte Kind) voor een bed. Patricia heeft meteen 

volledig betalen! 

In december staat de collecte weer voor de deur. We zijn nog steeds op zoek naar collectanten. Al 

p je maar één avondje, of doe je alleen je eigen straat: alle hulp is welkom. Dus, als je wilt helpen: 

neem dan svp even contact met ons op. En als je het een beetje ‘eng’ vindt om alleen te collecteren: 

amen te lopen. Neem gewoon even contact 

De activiteiten voor de komende periode zullen zich richten op de collecte in Zoetermeer van 14 

senwerving en het verder invullen van het comité 
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In het kader van de profilering van de stichting zijn we namelijk bezig met de oprichting van een comité 

van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend en representatief karakter. Lede

Nederlanders die een affiniteit hebben met Zoetermeer en/of met de doelgroep van de stichting. Wij 

zijn erg trots dat Bert van Leeuwen en Paul Haarhuis inmiddels hun naam aan Logeerplezier hebben 

verbonden. Hun motivering staat op de website

kunnen voegen. 

Ook de website is wederom bijgewerkt. Dus neem gerust even een kijkje op: 

Tot slot: in oktober passeert een akte bij Notaris vd Bijl in Zoetermeer voor periodiek donaties. 

Een periodieke donatie doe je voor 5 jaar op een rij. Door de ANBI verklaring voor Logeerplezier mag 

je deze donaties volledig aftrekken van de be

invulformulier voor de notaris, vindt je op de website."
"
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Het jaar loopt weer ten einde. Over vier weken is het al weer kerst. Dat betekent dus ook dat de

jaarlijkse collecte weer voor de deur staat. Van 14 t/m 22 december hebben we een 

collectevergunning in Zoetermeer. De voorbereidingen

en vandaag hebben we de legitimatiebewijzen voor de collectanten laten afs

hebben 32 collectanten zich beschikbaar gesteld. Vorig jaar waren dat er 8, dus we hopen op een 

hele mooie opbrengst voor de stichting. Het startschot voor de collecte wordt verricht door Bert van 

Leeuwen, bekend van “Get the picture” e

Bert is lid van ons comité van aanbeveling. Met dat comité loopt het overigens ook goed. Naast Bert 

en Paul zijn Reni de Boer (Mis(s) Nederland 2007 en Ambassadeur Onbeperkt Nederland 2007) en 

Ernst & Bobbie toegetreden. We zijn 

Het loopt al storm met de reserveringen voor 2010. Bijna alle vakantieweken zijn inmiddels al 

volgeboekt. Enerzijds heel mooi. Tegelijkertijd hebben we nu ook al veel mensen moeten 

teleurstellen. Fijn dat we in een behoefte voorzien; minder fijn om gezinnen niet te kunnen helpen. 

We zijn dan ook nog steeds van plan om te proberen een tweede chalet aan te schaffen. Maar onze 

financiële middelen zijn beperkt. We zijn nog bezig om het h

eerst afronden alvorens geld te lenen voor een tweede chalet. We zijn wel bezig om diverse fondsen 

aan te schrijven met het verzoek om een bijdrage. Hopelijk kunnen we begin volgend jaar hierover 

mooi nieuws melden. 
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In het kader van de profilering van de stichting zijn we namelijk bezig met de oprichting van een comité 

van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend en representatief karakter. Leden zijn bekende 

Nederlanders die een affiniteit hebben met Zoetermeer en/of met de doelgroep van de stichting. Wij 

zijn erg trots dat Bert van Leeuwen en Paul Haarhuis inmiddels hun naam aan Logeerplezier hebben 

verbonden. Hun motivering staat op de website. We hopen binnenkort nog een aantal leden toe te 

Ook de website is wederom bijgewerkt. Dus neem gerust even een kijkje op: www.logeerp

Tot slot: in oktober passeert een akte bij Notaris vd Bijl in Zoetermeer voor periodiek donaties. 

Een periodieke donatie doe je voor 5 jaar op een rij. Door de ANBI verklaring voor Logeerplezier mag 

je deze donaties volledig aftrekken van de belasting. Meer informatie hierover, inclusief het 

invulformulier voor de notaris, vindt je op de website.  �����0 1�2 .�� �	� ����$%�� 	, , -
Het jaar loopt weer ten einde. Over vier weken is het al weer kerst. Dat betekent dus ook dat de

jaarlijkse collecte weer voor de deur staat. Van 14 t/m 22 december hebben we een 

collectevergunning in Zoetermeer. De voorbereidingen zitten er op. Alle collectebussen staan klaar 

en vandaag hebben we de legitimatiebewijzen voor de collectanten laten afstempelen. In totaal 

hebben 32 collectanten zich beschikbaar gesteld. Vorig jaar waren dat er 8, dus we hopen op een 

hele mooie opbrengst voor de stichting. Het startschot voor de collecte wordt verricht door Bert van 

Leeuwen, bekend van “Get the picture” en “Het familiediner”. 

Bert is lid van ons comité van aanbeveling. Met dat comité loopt het overigens ook goed. Naast Bert 

en Paul zijn Reni de Boer (Mis(s) Nederland 2007 en Ambassadeur Onbeperkt Nederland 2007) en 

Ernst & Bobbie toegetreden. We zijn heel trots dat zij hun naam aan Logeerplezier willen verbinden.

Het loopt al storm met de reserveringen voor 2010. Bijna alle vakantieweken zijn inmiddels al 

volgeboekt. Enerzijds heel mooi. Tegelijkertijd hebben we nu ook al veel mensen moeten 

teleurstellen. Fijn dat we in een behoefte voorzien; minder fijn om gezinnen niet te kunnen helpen. 

We zijn dan ook nog steeds van plan om te proberen een tweede chalet aan te schaffen. Maar onze 

financiële middelen zijn beperkt. We zijn nog bezig om het huidige chalet af te betalen en willen dat 

eerst afronden alvorens geld te lenen voor een tweede chalet. We zijn wel bezig om diverse fondsen 

aan te schrijven met het verzoek om een bijdrage. Hopelijk kunnen we begin volgend jaar hierover 
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In het kader van de profilering van de stichting zijn we namelijk bezig met de oprichting van een comité 

n zijn bekende 

Nederlanders die een affiniteit hebben met Zoetermeer en/of met de doelgroep van de stichting. Wij 

zijn erg trots dat Bert van Leeuwen en Paul Haarhuis inmiddels hun naam aan Logeerplezier hebben 

. We hopen binnenkort nog een aantal leden toe te 

www.logeerplezier.nl. 

Tot slot: in oktober passeert een akte bij Notaris vd Bijl in Zoetermeer voor periodiek donaties.  

Een periodieke donatie doe je voor 5 jaar op een rij. Door de ANBI verklaring voor Logeerplezier mag 

Meer informatie hierover, inclusief het -�
Het jaar loopt weer ten einde. Over vier weken is het al weer kerst. Dat betekent dus ook dat de 

zitten er op. Alle collectebussen staan klaar 

tempelen. In totaal 

hebben 32 collectanten zich beschikbaar gesteld. Vorig jaar waren dat er 8, dus we hopen op een 

hele mooie opbrengst voor de stichting. Het startschot voor de collecte wordt verricht door Bert van 

 

Bert is lid van ons comité van aanbeveling. Met dat comité loopt het overigens ook goed. Naast Bert 

en Paul zijn Reni de Boer (Mis(s) Nederland 2007 en Ambassadeur Onbeperkt Nederland 2007) en 

heel trots dat zij hun naam aan Logeerplezier willen verbinden. 

Het loopt al storm met de reserveringen voor 2010. Bijna alle vakantieweken zijn inmiddels al 

volgeboekt. Enerzijds heel mooi. Tegelijkertijd hebben we nu ook al veel mensen moeten 

teleurstellen. Fijn dat we in een behoefte voorzien; minder fijn om gezinnen niet te kunnen helpen. 

We zijn dan ook nog steeds van plan om te proberen een tweede chalet aan te schaffen. Maar onze 

uidige chalet af te betalen en willen dat 

eerst afronden alvorens geld te lenen voor een tweede chalet. We zijn wel bezig om diverse fondsen 

aan te schrijven met het verzoek om een bijdrage. Hopelijk kunnen we begin volgend jaar hierover 
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Daarnaast is er een verandering aanstaande in de logeeropvang. Tot nu toe verhuren we het chalet 

aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract eindigt echter aan het einde van dit jaar. 

Vanaf 1 januari gaan we dan ook zelf logeerweekenden verzo

unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben 

meestal 6-8 kinderen met twee begeleiders die elk weekend weer anders zijn en vaak zelfs in een 

weekend ook nog wisselen. Wij hebben 2 vaste begeleiders op 2 kinderen. Veel aandacht voor een 

kind dus en elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een beperking is dat ideaal: veel 

duidelijkheid en een vast gezicht. 

gedaan en met hulp van de campingeigenaar gaan we een hele mooie speeltuin aanleggen. In deze 

speeltuin willen we onder meer plaatsen: plateauschommel, kuipscho

buiten-speelpanelen en een rolstoel-

ook weer aangepakt. De belangrijkste verandering zal zijn dat er een ouderslaapkamer wordt 

aangelegd en in de kleine kamer een sta

Met de financiële situatie van de stichting is het prima gesteld. We hebben in 2009 een groot aantal 

donaties mogen ontvangen. We zijn daarvoor heel dankbaar!! Met dit geld kunnen we de kosten van 

de stichting drastisch terugdringen. Van Stichting Multifun uit Zoetermeer hebben we eind november 

een cheque van 500 euro mogen ontvangen (en op de avond zelf van de aanwezigen nog eens 300 

euro extra). Binnen het elftal van Stompwijk 8 is bovendien een oliebollenactie gestart: 10 oliebol

voor 7,50. De volledige opbrengst gaat naar Logeerplezier. De oliebollen worden gebakken door 

Peter en André die in het Zoetermeerse 

smakelijke, oliebollen. Interesse? Stuur ons dan even een mailtje; w

door. 

Tot slot hebben we binnen de stichting een bestuurswisseling gehad. Marc Gill’ard is 

toegetreden tot het bestuur en Patricia heeft haar bestuurstaken overgedragen aan Rini. 

Uiteraard blijft ze zeer actief voor de 

fondsenwerving was het noodzakelijk dat er een onafhankelijk bestuur is voor de 

stichting. Dat Patricia en Rini getrouwd zijn wordt door deze fondsen niet als onafhankelijk 

aangemerkt. Daarom heeft Patricia zich te

contact met ouders, de reserveringen, de logeeropvang en de fondsenwerving.

Tot slot is ook de website wederom vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s, 

neem even een kijkje op: www.logeerplezier.nl
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Daarnaast is er een verandering aanstaande in de logeeropvang. Tot nu toe verhuren we het chalet 

aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract eindigt echter aan het einde van dit jaar. 

Vanaf 1 januari gaan we dan ook zelf logeerweekenden verzorgen. We hebben daarvoor een vrij 

unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben 

8 kinderen met twee begeleiders die elk weekend weer anders zijn en vaak zelfs in een 

bben 2 vaste begeleiders op 2 kinderen. Veel aandacht voor een 

kind dus en elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een beperking is dat ideaal: veel 

De aangepaste speeltuin in de 

buurt van het chalet wordt

voorjaar 2010 geplaatst. Zoals 

gezegd heeft fonds1818 een 

bijdrage van bijna 6.000 euro 

gedaan en met hulp van de campingeigenaar gaan we een hele mooie speeltuin aanleggen. In deze 

speeltuin willen we onder meer plaatsen: plateauschommel, kuipschommel, zandtafel op hoogte, 

-picknicktafel. Het chalet zelf wordt tussen kerst en oud&nieuw 

ook weer aangepakt. De belangrijkste verandering zal zijn dat er een ouderslaapkamer wordt 

aangelegd en in de kleine kamer een stapelbed wordt geplaatst.  

Met de financiële situatie van de stichting is het prima gesteld. We hebben in 2009 een groot aantal 

donaties mogen ontvangen. We zijn daarvoor heel dankbaar!! Met dit geld kunnen we de kosten van 

n. Van Stichting Multifun uit Zoetermeer hebben we eind november 

een cheque van 500 euro mogen ontvangen (en op de avond zelf van de aanwezigen nog eens 300 

euro extra). Binnen het elftal van Stompwijk 8 is bovendien een oliebollenactie gestart: 10 oliebol

voor 7,50. De volledige opbrengst gaat naar Logeerplezier. De oliebollen worden gebakken door 

Peter en André die in het Zoetermeerse ������������� zijn om hun extra goed gevulde, zeer 

smakelijke, oliebollen. Interesse? Stuur ons dan even een mailtje; wij sturen je bestelling dan aan hen 

Tot slot hebben we binnen de stichting een bestuurswisseling gehad. Marc Gill’ard is 

toegetreden tot het bestuur en Patricia heeft haar bestuurstaken overgedragen aan Rini. 

Uiteraard blijft ze zeer actief voor de stichting, echter, met het oog op diverse 

fondsenwerving was het noodzakelijk dat er een onafhankelijk bestuur is voor de 

stichting. Dat Patricia en Rini getrouwd zijn wordt door deze fondsen niet als onafhankelijk 

aangemerkt. Daarom heeft Patricia zich teruggetrokken uit het bestuur en legt haar focus nu op het 

contact met ouders, de reserveringen, de logeeropvang en de fondsenwerving. 

Tot slot is ook de website wederom vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s, 

www.logeerplezier.nl. 
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Daarnaast is er een verandering aanstaande in de logeeropvang. Tot nu toe verhuren we het chalet 

aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract eindigt echter aan het einde van dit jaar. 

rgen. We hebben daarvoor een vrij 

unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben 

8 kinderen met twee begeleiders die elk weekend weer anders zijn en vaak zelfs in een 

bben 2 vaste begeleiders op 2 kinderen. Veel aandacht voor een 

kind dus en elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een beperking is dat ideaal: veel 

De aangepaste speeltuin in de 

buurt van het chalet wordt in het 

voorjaar 2010 geplaatst. Zoals 

gezegd heeft fonds1818 een 

bijdrage van bijna 6.000 euro 

gedaan en met hulp van de campingeigenaar gaan we een hele mooie speeltuin aanleggen. In deze 

mmel, zandtafel op hoogte, 

picknicktafel. Het chalet zelf wordt tussen kerst en oud&nieuw 

ook weer aangepakt. De belangrijkste verandering zal zijn dat er een ouderslaapkamer wordt 

Met de financiële situatie van de stichting is het prima gesteld. We hebben in 2009 een groot aantal 

donaties mogen ontvangen. We zijn daarvoor heel dankbaar!! Met dit geld kunnen we de kosten van 

n. Van Stichting Multifun uit Zoetermeer hebben we eind november 

een cheque van 500 euro mogen ontvangen (en op de avond zelf van de aanwezigen nog eens 300 

euro extra). Binnen het elftal van Stompwijk 8 is bovendien een oliebollenactie gestart: 10 oliebollen 

voor 7,50. De volledige opbrengst gaat naar Logeerplezier. De oliebollen worden gebakken door 

zijn om hun extra goed gevulde, zeer 

ij sturen je bestelling dan aan hen 

Tot slot hebben we binnen de stichting een bestuurswisseling gehad. Marc Gill’ard is 

toegetreden tot het bestuur en Patricia heeft haar bestuurstaken overgedragen aan Rini. 

stichting, echter, met het oog op diverse 

fondsenwerving was het noodzakelijk dat er een onafhankelijk bestuur is voor de 

stichting. Dat Patricia en Rini getrouwd zijn wordt door deze fondsen niet als onafhankelijk 

ruggetrokken uit het bestuur en legt haar focus nu op het 

Tot slot is ook de website wederom vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor het laatste nieuws en foto’s, 


