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Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Logeerplezier. 

vele vrijwilligers heeft Logeerplezier 

voorgaande jaren. Het vakantiehuisje werd bijna elk weekend gebruikt en was in de zomermaanden 

zelfs volledig volgeboekt. We ontvangen heel veel positieve reacties van ouders en van de gezinnen 

die in het vakantiehuisje op vakantie gaan. Daarnaast zijn we dit jaar gestart 

de logeerweekenden en nemen we inmiddels drie weekenden per maand twee kinderen (in onze 

eigen logeerbus) mee op een minivakantie. 

De stichting kan niet succesvol zijn zonder alle hulptroepen. Een enorm dankwoord daarom voor 

iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt en ons in 2010 heeft geholpen! Op welke 

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

georganiseerd, weer anderen hebben geholpen met aanleg en onderhoud of hebben een moo

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

2010 heeft in het teken gestaan van drie grote veranderingen voor de stichting. Ten eerste, zijn we 

vanaf januari begonnen met logeerweekenden. Een impressie van deze logeer

gegeven in het filmpje dat deze zomer hierover is gemaakt (kijk maar eens op YouTube.com en zoek 

op: Logeerplezier). Ten tweede, hebben we aan het begin van het jaar een speeltuin kunnen 

aanleggen met diverse aangepaste speelmiddelen. Ten d

vakantiehuisje kunnen realiseren. De vraag naar het eerste huisje overtrof onze verwachtingen 

enorm. Dit jaar hebben we dan ook van diverse kanten sponsorgelden ontvangen voor dit project. 

Met als resultaat een prachtig nieuw vakantiehuisje. De leerervaringen van het eerste huisje hebben 

er voor gezorgd dat we veel aanpassingen al direct bij de bouw hebben kunnen realiseren. Voor een 

impressie verwijzen we graag naar Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag met een uitgebreide besc

van dit project. 

Een korte update rond de financiële situatie van de stichting: 2010 stond voornamelijk in het teken 

van werving van donaties en sponsoring voor het tweede vakantiehuisje. Desondanks zijn we er toch 

nog in geslaagd een deel van de lening op het eerste vakantiehuisje af te lossen. De verwachting is 

dat we in 2011 de stichting vrijwel schuldenvrij kunnen maken. Daarmee leggen we (ook financieel) 

een sterkere basis voor de toekomst.

Kortom: de stichting heeft ook in 2010 duidelijk aang

2011 gaan we hiermee verder en gaan we er voor zorgen dat nog meer gezinnen en kinderen een 

fijne tijd kunnen beleven bij Logeerplezier. We willen iedereen die ons direct of indirect geholpen 

heeft nogmaals heel erg hartelijk danken voor alle hulp!!

Zoetermeer, 28 maart 2011 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Rini van Solingen

  

Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Logeerplezier. Dankzij alle donaties en de inzet van 

 in 2010 nog meer voor haar doelgroep kunnen betekenen dan in 

Het vakantiehuisje werd bijna elk weekend gebruikt en was in de zomermaanden 

zelfs volledig volgeboekt. We ontvangen heel veel positieve reacties van ouders en van de gezinnen 

die in het vakantiehuisje op vakantie gaan. Daarnaast zijn we dit jaar gestart met het verzorgen van 

de logeerweekenden en nemen we inmiddels drie weekenden per maand twee kinderen (in onze 

eigen logeerbus) mee op een minivakantie.  

De stichting kan niet succesvol zijn zonder alle hulptroepen. Een enorm dankwoord daarom voor 

die onze stichting een warm hart toedraagt en ons in 2010 heeft geholpen! Op welke 

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

georganiseerd, weer anderen hebben geholpen met aanleg en onderhoud of hebben een moo

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

2010 heeft in het teken gestaan van drie grote veranderingen voor de stichting. Ten eerste, zijn we 

vanaf januari begonnen met logeerweekenden. Een impressie van deze logeerweekenden wordt 

gegeven in het filmpje dat deze zomer hierover is gemaakt (kijk maar eens op YouTube.com en zoek 

op: Logeerplezier). Ten tweede, hebben we aan het begin van het jaar een speeltuin kunnen 

aanleggen met diverse aangepaste speelmiddelen. Ten derde, hebben we in 2010 een tweede 

realiseren. De vraag naar het eerste huisje overtrof onze verwachtingen 

enorm. Dit jaar hebben we dan ook van diverse kanten sponsorgelden ontvangen voor dit project. 

ieuw vakantiehuisje. De leerervaringen van het eerste huisje hebben 

er voor gezorgd dat we veel aanpassingen al direct bij de bouw hebben kunnen realiseren. Voor een 

impressie verwijzen we graag naar Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag met een uitgebreide besc

Een korte update rond de financiële situatie van de stichting: 2010 stond voornamelijk in het teken 

van werving van donaties en sponsoring voor het tweede vakantiehuisje. Desondanks zijn we er toch 

lening op het eerste vakantiehuisje af te lossen. De verwachting is 

dat we in 2011 de stichting vrijwel schuldenvrij kunnen maken. Daarmee leggen we (ook financieel) 

een sterkere basis voor de toekomst. 

Kortom: de stichting heeft ook in 2010 duidelijk aangetoond in een grote behoefte te voorzien. In 

2011 gaan we hiermee verder en gaan we er voor zorgen dat nog meer gezinnen en kinderen een 

bij Logeerplezier. We willen iedereen die ons direct of indirect geholpen 

erg hartelijk danken voor alle hulp!! 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Rini van Solingen 
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Dankzij alle donaties en de inzet van 

meer voor haar doelgroep kunnen betekenen dan in 

Het vakantiehuisje werd bijna elk weekend gebruikt en was in de zomermaanden 

zelfs volledig volgeboekt. We ontvangen heel veel positieve reacties van ouders en van de gezinnen 

met het verzorgen van 

de logeerweekenden en nemen we inmiddels drie weekenden per maand twee kinderen (in onze 

De stichting kan niet succesvol zijn zonder alle hulptroepen. Een enorm dankwoord daarom voor 

die onze stichting een warm hart toedraagt en ons in 2010 heeft geholpen! Op welke 

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

georganiseerd, weer anderen hebben geholpen met aanleg en onderhoud of hebben een mooie 

2010 heeft in het teken gestaan van drie grote veranderingen voor de stichting. Ten eerste, zijn we 

weekenden wordt 

gegeven in het filmpje dat deze zomer hierover is gemaakt (kijk maar eens op YouTube.com en zoek 

op: Logeerplezier). Ten tweede, hebben we aan het begin van het jaar een speeltuin kunnen 

erde, hebben we in 2010 een tweede 

realiseren. De vraag naar het eerste huisje overtrof onze verwachtingen 

enorm. Dit jaar hebben we dan ook van diverse kanten sponsorgelden ontvangen voor dit project. 

ieuw vakantiehuisje. De leerervaringen van het eerste huisje hebben 

er voor gezorgd dat we veel aanpassingen al direct bij de bouw hebben kunnen realiseren. Voor een 

impressie verwijzen we graag naar Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag met een uitgebreide beschrijving 

Een korte update rond de financiële situatie van de stichting: 2010 stond voornamelijk in het teken 

van werving van donaties en sponsoring voor het tweede vakantiehuisje. Desondanks zijn we er toch 

lening op het eerste vakantiehuisje af te lossen. De verwachting is 

dat we in 2011 de stichting vrijwel schuldenvrij kunnen maken. Daarmee leggen we (ook financieel) 

etoond in een grote behoefte te voorzien. In 

2011 gaan we hiermee verder en gaan we er voor zorgen dat nog meer gezinnen en kinderen een 

bij Logeerplezier. We willen iedereen die ons direct of indirect geholpen 
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Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2010. Stichting Logeerplezier stelt aangepas

huisjes beschikbaar met voorzieningen voor gehandicapte kinderen. Het doel van Stichting 

Logeerplezier is het bieden van vakantie

familieleden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle i

voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen.

De stichting stelt haar faciliteiten ter beschikking voor het bieden van logeeropvang en vakanties. 

Deze worden verhuurd aan particuliere gezinnen met een gehandicapt kind en bedrijven/instellingen 

die logeeropvang bieden voor gehandicapte kinderen. Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier 

deze weekenden sinds 2010 ook zelf.

 

Stichting Logeerplezier wordt geleid door he

• ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter

• prof.dr.ir. Rini van Solingen, secretaris en penningmeester

• ir. Martijn Deurloo RC, bestuurslid bijzondere zaken

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

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

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

Aanvullend op het bestuur, is Patricia 

motor achter de stichting en voert alle operationele taken uit. Van contacten met ouders van 

logeerkinderen en het verwerken van vakantieboekingen tot en met het in ontvangst nemen van 

sponsorgelden en het inrichten en schoonmaken van de vakantiehuisjes. Zonder het enthousiasme 

en doorzettingsvermogen van Patricia zou de stichting niet zijn wat zij is!

 

Vakantieverhuur in 2010 verliep uitstekend. Twintig gezinnen hebben met groot plezier gebruik 

gemaakt van het chalet in een vakantie, midweek of weekend. Een aantal van deze gezinnen heeft 

hun ervaringen opgeschreven. Deze staan op de website van Logeerplezier. 

In de voorgaande jaren werd het vakantiehuisje met name in de vakantieweken en in de 

zomervakantie gebruikt. Echter, gedurende de midweken en weekenden in de rest van het jaar werd 

het chalet nog te weinig gebruikt. Om dit op te lossen zijn de prijzen in 2

weken zijn in prijs omhoog gegaan waardoor we de prijzen buiten de vakanties fors konden verlagen. 

Dit heeft uitstekend gewerkt: het gebruik in de mid

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2010. Stichting Logeerplezier stelt aangepaste vakantie

huisjes beschikbaar met voorzieningen voor gehandicapte kinderen. 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. 

particuliere gezinnen met een gehandicapt kind en bedrijven/instellingen 

die logeeropvang bieden voor gehandicapte kinderen. Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier 

deze weekenden sinds 2010 ook zelf. 

Stichting Logeerplezier wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter 

prof.dr.ir. Rini van Solingen, secretaris en penningmeester 

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. Het werk van de bestuursleden is onbetaald.

Patricia van Solingen als ‘manager’ betrokken bij de stichting. Zij is de 

motor achter de stichting en voert alle operationele taken uit. Van contacten met ouders van 

logeerkinderen en het verwerken van vakantieboekingen tot en met het in ontvangst nemen van 

schoonmaken van de vakantiehuisjes. Zonder het enthousiasme 

en doorzettingsvermogen van Patricia zou de stichting niet zijn wat zij is! 

Vakantieverhuur in 2010 verliep uitstekend. Twintig gezinnen hebben met groot plezier gebruik 

n het chalet in een vakantie, midweek of weekend. Een aantal van deze gezinnen heeft 

hun ervaringen opgeschreven. Deze staan op de website van Logeerplezier.  

In de voorgaande jaren werd het vakantiehuisje met name in de vakantieweken en in de 

zomervakantie gebruikt. Echter, gedurende de midweken en weekenden in de rest van het jaar werd 

het chalet nog te weinig gebruikt. Om dit op te lossen zijn de prijzen in 2010 aangepast: de drukke 

weken zijn in prijs omhoog gegaan waardoor we de prijzen buiten de vakanties fors konden verlagen. 

Dit heeft uitstekend gewerkt: het gebruik in de mid-weken neemt toe. 
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te vakantie-

huisjes beschikbaar met voorzieningen voor gehandicapte kinderen. Het doel van Stichting 

en logeerhuisvesting voor gehandicapte kinderen en hun 

nkomsten 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. 

particuliere gezinnen met een gehandicapt kind en bedrijven/instellingen 

die logeeropvang bieden voor gehandicapte kinderen. Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier 

aartoe behoren 

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

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

etrokken bij de stichting. Zij is de 

motor achter de stichting en voert alle operationele taken uit. Van contacten met ouders van 

logeerkinderen en het verwerken van vakantieboekingen tot en met het in ontvangst nemen van 

schoonmaken van de vakantiehuisjes. Zonder het enthousiasme 

Vakantieverhuur in 2010 verliep uitstekend. Twintig gezinnen hebben met groot plezier gebruik 

n het chalet in een vakantie, midweek of weekend. Een aantal van deze gezinnen heeft 

In de voorgaande jaren werd het vakantiehuisje met name in de vakantieweken en in de 

zomervakantie gebruikt. Echter, gedurende de midweken en weekenden in de rest van het jaar werd 

010 aangepast: de drukke 

weken zijn in prijs omhoog gegaan waardoor we de prijzen buiten de vakanties fors konden verlagen. 
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Vanaf 2010 organiseert logeerplezier zelf haar 

huisje aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract 

verzorgen we nu zelf de logeerweekenden

begonnen met één logeerweekend per maand en dit is langzaam gegroeid. Voor 2011 staan er 

momenteel 36 logeerweekenden ingepland.

We hebben voor de logeerweekenden

Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben meesta

begeleiders die elk weekend weer anders zijn en 

wisselen. Bij Logeerplezier gaan er daarom twee vaste kinderen met twee vaste begeleiders op 

logeerweekend mee. Veel aandacht voor een

kinderen met een beperking is dat ideaal: veel duidelijkheid en een vast gezicht.

onze doelgroep nog beter en deze verandering is dus een versterking van de stichting. Tijdens deze 

weekenden maken de begeleiders en kinderen gebruik van de logeerbus die we tevens in 2010 

hebben aangeschaft. Deze bus hebben we aangeschaft vanuit de opbrengst van de collecte uit 2009.

De organisatie rond de logeerweekenden is behoorlijk ingewikkeld. Elk kind

en noodzakelijke (medische) verzorging nodig. Daarnaast moeten de kinderen goed samen passen en 

is het belangrijk dat er twee goede en ingespeelde begeleiders mee gaan. Ook moeten de 

weekenden passen in de agenda’s van de ouders, k

heel gepuzzel. We kunnen hierin, tot onze spijt, niet altijd flexibel opereren. Even een weekend 

verzetten past zelden bij iedereen. We realiseren ons dat het van ouders, kinderen en begeleiders 

soms wel enig meebuigen verlangt. De voordelen van een kleine en betrokken stichting zijn groot, 

echter door onze kleinschaligheid zijn

Financieel zijn de opbrengsten uit de logeeropvang in 2010 aanzienlijk lager dan in 2009. De

belangrijkste reden hiervoor is dat we deze zelf aan het opbouwen waren in het afgelopen jaar. De 

verwachting is dan ook dat we in 2011 hierop een inhaalslag kunnen maken.

 

Promotie in 2010 heeft zich (net als in de voorgaande jaren

aandachtspunten. Ten eerste, bekendheid van de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een 

gehandicapt kind. Onze website staat daarin centraal. Ten tweede, bekendheid van de stichting bij 

het algemene publiek zodat zij kunnen ove

andersoortige hulp te ondersteunen.

Vanaf 2010 organiseert logeerplezier zelf haar logeerweekenden. Tot eind 2009 verhuurden

aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract is eind 2009 geëindigd. Vanaf 

logeerweekenden. in 2010 zijn er 16 logeerweekenden geweest. We zijn 

logeerweekend per maand en dit is langzaam gegroeid. Voor 2011 staan er 

momenteel 36 logeerweekenden ingepland. 

voor de logeerweekenden een vrij unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. 

Logeerweekenden van reguliere instellingen hebben meestal 6-8 kinderen met twee á drie

begeleiders die elk weekend weer anders zijn en waar de begeleiders in een weekend ook 

wisselen. Bij Logeerplezier gaan er daarom twee vaste kinderen met twee vaste begeleiders op 

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. Hiermee helpen we 

onze doelgroep nog beter en deze verandering is dus een versterking van de stichting. Tijdens deze 

nden maken de begeleiders en kinderen gebruik van de logeerbus die we tevens in 2010 

hebben aangeschaft. Deze bus hebben we aangeschaft vanuit de opbrengst van de collecte uit 2009.

De organisatie rond de logeerweekenden is behoorlijk ingewikkeld. Elk kind heeft zijn eigen wensen 

en noodzakelijke (medische) verzorging nodig. Daarnaast moeten de kinderen goed samen passen en 

is het belangrijk dat er twee goede en ingespeelde begeleiders mee gaan. Ook moeten de 

weekenden passen in de agenda’s van de ouders, kinderen, begeleiders en het huisje. Al met al een 

heel gepuzzel. We kunnen hierin, tot onze spijt, niet altijd flexibel opereren. Even een weekend 

verzetten past zelden bij iedereen. We realiseren ons dat het van ouders, kinderen en begeleiders 

ig meebuigen verlangt. De voordelen van een kleine en betrokken stichting zijn groot, 

zijn we soms qua flexibiliteit wat beperkt. 

Financieel zijn de opbrengsten uit de logeeropvang in 2010 aanzienlijk lager dan in 2009. De

belangrijkste reden hiervoor is dat we deze zelf aan het opbouwen waren in het afgelopen jaar. De 

verwachting is dan ook dat we in 2011 hierop een inhaalslag kunnen maken. 

Promotie in 2010 heeft zich (net als in de voorgaande jaren) geconcentreerd op twee 

aandachtspunten. Ten eerste, bekendheid van de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een 

gehandicapt kind. Onze website staat daarin centraal. Ten tweede, bekendheid van de stichting bij 

het algemene publiek zodat zij kunnen overwegen om de stichting met financiële middelen of 

andersoortige hulp te ondersteunen. 
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eind 2009 verhuurden we het 

. Vanaf 2010 

. in 2010 zijn er 16 logeerweekenden geweest. We zijn 

logeerweekend per maand en dit is langzaam gegroeid. Voor 2011 staan er 

een vrij unieke formule bedacht: 2 op 2 begeleiding. 

á drie 

in een weekend ook nog 

wisselen. Bij Logeerplezier gaan er daarom twee vaste kinderen met twee vaste begeleiders op 

kind dus en elk weekend dezelfde begeleiding. Voor 

Hiermee helpen we 

onze doelgroep nog beter en deze verandering is dus een versterking van de stichting. Tijdens deze 

nden maken de begeleiders en kinderen gebruik van de logeerbus die we tevens in 2010 

hebben aangeschaft. Deze bus hebben we aangeschaft vanuit de opbrengst van de collecte uit 2009. 

heeft zijn eigen wensen 

en noodzakelijke (medische) verzorging nodig. Daarnaast moeten de kinderen goed samen passen en 

is het belangrijk dat er twee goede en ingespeelde begeleiders mee gaan. Ook moeten de 

inderen, begeleiders en het huisje. Al met al een 

heel gepuzzel. We kunnen hierin, tot onze spijt, niet altijd flexibel opereren. Even een weekend 

verzetten past zelden bij iedereen. We realiseren ons dat het van ouders, kinderen en begeleiders 

ig meebuigen verlangt. De voordelen van een kleine en betrokken stichting zijn groot, 

Financieel zijn de opbrengsten uit de logeeropvang in 2010 aanzienlijk lager dan in 2009. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat we deze zelf aan het opbouwen waren in het afgelopen jaar. De 

aandachtspunten. Ten eerste, bekendheid van de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een 

gehandicapt kind. Onze website staat daarin centraal. Ten tweede, bekendheid van de stichting bij 

rwegen om de stichting met financiële middelen of 
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In 2010 zijn daarom de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Verder uitbreiden van onze website 

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

2010 is ook een filmpje over de logeerweekenden toegevoegd (met dank aan Hatsiekiedee.tv): 

Kijk op maar eens op www.youtube.com

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

er ervaringsverhalen van gebruikers van het vakantiehuisje op de site. Deze website wordt 

prima bezocht. In 2010 hebben we op de site meer dan 7.500 bezoekers gehad en krijgen nu 

zo’n 25 bezoekers per dag. In 2009 waren dat er 15 en in 2008: 10.

• Aanpassing van de beschrijving en actuele informatie op: 

een goede site waar bedrijven en particulieren zoeken op goede doelen die bij hen passen en 

die zij met een financiële donatie willen steunen. In 2010 heeft dit geleid tot een aantal 

donaties waarvan een van zeer significante omvang.

 

Het verwerven dan gelden in 2010 heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

sponsoracties en de collecte. De belangrijkste opbrengsten hiervan in 2010 waren:

• Donaties van veel particulieren met een totale omvang van meer dan

bedrag is het bewijs van het gezegde: “

ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Dankzij dit geld kan de stichting doen wat zij doet

• Donatie van 1.500 euro van basisschool de Springpl

hun sponsorloop 

• Donatie van 2.500 euro van stichting SpecSavers voor het werk van de stichting

• Donatie van 500 euro van het Oranjefonds voor de aanleg van de aangepaste speeltuin

• Donatie van een goede-doelen

• Donatie van Fonds1818 van 20.000 euro voor het tweede vakantiehuisje

• Donatie van het motorbegeleidingsteam van 1.500 euro voor het tweede vakantiehuisje

• Donatie van creagroep Violet uit Zoetermeer van 2.000 euro voor het tweede vakantiehuisje

• Donatie van Fonds NutsOhra van 15.000 euro voor het tweede vakantiehuisje

• Bedrag van 2.817 euro vanuit de collecte in Zoetermeer en gemeente Zuidplas (Moerkapelle 

en Zevenhuizen) tijdens de week voor kerst

In 2010 zijn daarom de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Verder uitbreiden van onze website www.logeerplezier.nl, waar naast informatie over de 

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

2010 is ook een filmpje over de logeerweekenden toegevoegd (met dank aan Hatsiekiedee.tv): 

ww.youtube.com en zoek op: “logeerplezier” 

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

er ervaringsverhalen van gebruikers van het vakantiehuisje op de site. Deze website wordt 

en we op de site meer dan 7.500 bezoekers gehad en krijgen nu 

zo’n 25 bezoekers per dag. In 2009 waren dat er 15 en in 2008: 10. 

Aanpassing van de beschrijving en actuele informatie op: www.allegoededoelen.nl

een goede site waar bedrijven en particulieren zoeken op goede doelen die bij hen passen en 

die zij met een financiële donatie willen steunen. In 2010 heeft dit geleid tot een aantal 

donaties waarvan een van zeer significante omvang. 

Het verwerven dan gelden in 2010 heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

sponsoracties en de collecte. De belangrijkste opbrengsten hiervan in 2010 waren: 

Donaties van veel particulieren met een totale omvang van meer dan 8.000 euro. Dit enorme 

bedrag is het bewijs van het gezegde: “
��	� �	����� � ����� ��� �����

”. Iedereen daarom: 

ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Dankzij dit geld kan de stichting doen wat zij doet

Donatie van 1.500 euro van basisschool de Springplank uit Zoetermeer uit de opbrengsten van 

Donatie van 2.500 euro van stichting SpecSavers voor het werk van de stichting 

Donatie van 500 euro van het Oranjefonds voor de aanleg van de aangepaste speeltuin

doelen-stichting die anoniem wil blijven ter omvang van 25.000 euro

Donatie van Fonds1818 van 20.000 euro voor het tweede vakantiehuisje 

Donatie van het motorbegeleidingsteam van 1.500 euro voor het tweede vakantiehuisje

Violet uit Zoetermeer van 2.000 euro voor het tweede vakantiehuisje

Donatie van Fonds NutsOhra van 15.000 euro voor het tweede vakantiehuisje 

Bedrag van 2.817 euro vanuit de collecte in Zoetermeer en gemeente Zuidplas (Moerkapelle 

de week voor kerst 
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ormatie over de 

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

2010 is ook een filmpje over de logeerweekenden toegevoegd (met dank aan Hatsiekiedee.tv): 

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

er ervaringsverhalen van gebruikers van het vakantiehuisje op de site. Deze website wordt 

en we op de site meer dan 7.500 bezoekers gehad en krijgen nu 

www.allegoededoelen.nl. Dit blijkt 

een goede site waar bedrijven en particulieren zoeken op goede doelen die bij hen passen en 

die zij met een financiële donatie willen steunen. In 2010 heeft dit geleid tot een aantal 

Het verwerven dan gelden in 2010 heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

8.000 euro. Dit enorme 

”. Iedereen daarom: 

ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Dankzij dit geld kan de stichting doen wat zij doet 

ank uit Zoetermeer uit de opbrengsten van 

 

Donatie van 500 euro van het Oranjefonds voor de aanleg van de aangepaste speeltuin 

ing die anoniem wil blijven ter omvang van 25.000 euro 

Donatie van het motorbegeleidingsteam van 1.500 euro voor het tweede vakantiehuisje 

Violet uit Zoetermeer van 2.000 euro voor het tweede vakantiehuisje 

Bedrag van 2.817 euro vanuit de collecte in Zoetermeer en gemeente Zuidplas (Moerkapelle 
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Logeerplezier is in 2009 gestart met 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 

Leeuwen, Reni de Boer en Paul Haarhuis 

 

 

 

 

 

Voor het goed aansluiten van de vakantie

eisen en wensen van de doelgroep: gezinnen met een gehand

Logeerplezier een doelgroepcommissie. Het doel van deze commissie is het bestuur te helpen bij 

bestuurlijke of operationele 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 vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die 

logeeropvang bieden via stichting logeerplezier. Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee 

ouderstellen die gebruik hebben gemaakt van het eerste vakantiehuisje. Dit jaar zijn zij van grote 

waarde geweest bij de keuzes die we moesten maken bij het ontwerp van het tweede huisje.

 

De vraag naar vakantiehuisvesting is groot

bevinden ons dan ook op een keuzemoment. Gaan we nog verder groeien en vergroten we hiermee 

onze daadkracht? Of houden we het klein en persoonlijk met als gevolg beperkte flexibiliteit?

Ook veranderingen in de AWBZ en de daar uit voorvloeiende beperkingen voor weekendopvang voor 

gehandicapte kinderen is een aspect om daar in mee te nemen. Een bijkomende overweging is dat 

we tot nu toe nog veel met vrijwilligers doen. Meer vakantiehuisjes en meer logeerwee

betekent echter ook: meer werk. Er zitten grenzen aan de vrije tijd die we als bestuur, management 

en vrijwilligers in de stichting kunnen steken. Echter, het aannemen van betaalde krachten is geen 

eenvoudige keuze. Immers, dit geeft verplichtingen 

In 2011 zullen we daarom als bestuur goed en kritisch met elkaar in gesprek gaan en het beleidsplan 

gaan opstellen voor de komende vijf jaar. We zullen daarbij een duidelijke keuze moeten maken over 

wie we zijn en welke rol we als stichting voor ‘onze’ gezinnen willen en kunnen vervullen.

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 Ernst & Bobbie, 

, Reni de Boer en Paul Haarhuis hun naam aan Logeerplezier verbinden.  

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

eisen en wensen van de doelgroep: gezinnen met een gehandicapt kind. Daarom heeft Stichting 

Logeerplezier een doelgroepcommissie. Het doel van deze commissie is het bestuur te helpen bij 

bestuurlijke of operationele beslissingen die te maken hebben met de faciliteiten van de stichting.

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 

erstellen die gebruik hebben gemaakt van het eerste vakantiehuisje. Dit jaar zijn zij van grote 

waarde geweest bij de keuzes die we moesten maken bij het ontwerp van het tweede huisje.

De vraag naar vakantiehuisvesting is groot en ook de interesse in onze logeeropvang groeit. We 

bevinden ons dan ook op een keuzemoment. Gaan we nog verder groeien en vergroten we hiermee 

onze daadkracht? Of houden we het klein en persoonlijk met als gevolg beperkte flexibiliteit?

in de AWBZ en de daar uit voorvloeiende beperkingen voor weekendopvang voor 

gehandicapte kinderen is een aspect om daar in mee te nemen. Een bijkomende overweging is dat 

we tot nu toe nog veel met vrijwilligers doen. Meer vakantiehuisjes en meer logeerwee

betekent echter ook: meer werk. Er zitten grenzen aan de vrije tijd die we als bestuur, management 

en vrijwilligers in de stichting kunnen steken. Echter, het aannemen van betaalde krachten is geen 

eenvoudige keuze. Immers, dit geeft verplichtingen die ook financieel te verantwoorden moeten zijn.

In 2011 zullen we daarom als bestuur goed en kritisch met elkaar in gesprek gaan en het beleidsplan 

gaan opstellen voor de komende vijf jaar. We zullen daarbij een duidelijke keuze moeten maken over 

ijn en welke rol we als stichting voor ‘onze’ gezinnen willen en kunnen vervullen.
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een comité van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend 

en representatief karakter. Leden zijn bekende Nederlanders die een affiniteit hebben met 
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en logeerfaciliteiten is het essentieel dat deze past bij de 
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bestuurlijke of operationele beslissingen die te maken hebben met de faciliteiten van de stichting. 

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 

erstellen die gebruik hebben gemaakt van het eerste vakantiehuisje. Dit jaar zijn zij van grote 

waarde geweest bij de keuzes die we moesten maken bij het ontwerp van het tweede huisje. 

en ook de interesse in onze logeeropvang groeit. We 

bevinden ons dan ook op een keuzemoment. Gaan we nog verder groeien en vergroten we hiermee 

onze daadkracht? Of houden we het klein en persoonlijk met als gevolg beperkte flexibiliteit? 

in de AWBZ en de daar uit voorvloeiende beperkingen voor weekendopvang voor 

gehandicapte kinderen is een aspect om daar in mee te nemen. Een bijkomende overweging is dat 

we tot nu toe nog veel met vrijwilligers doen. Meer vakantiehuisjes en meer logeerweekenden 

betekent echter ook: meer werk. Er zitten grenzen aan de vrije tijd die we als bestuur, management 

en vrijwilligers in de stichting kunnen steken. Echter, het aannemen van betaalde krachten is geen 

die ook financieel te verantwoorden moeten zijn. 

In 2011 zullen we daarom als bestuur goed en kritisch met elkaar in gesprek gaan en het beleidsplan 

gaan opstellen voor de komende vijf jaar. We zullen daarbij een duidelijke keuze moeten maken over 

ijn en welke rol we als stichting voor ‘onze’ gezinnen willen en kunnen vervullen. 
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Naar aanleiding van de grote vraag naar het eerste huisje in met name de zomerperiode, zijn we in 

2010 op zoek gegaan naar mogelijkheden voor 

niet is afbetaald, was het de intentie om de schuldpositie van de stichting slechts beperkt te laten 

groeien bij de aanschaf van een tweede huisje. Vandaar dat de focus in eerste instantie lag op het 

organiseren van donaties en sponsorgelden.

In juli waren we een behoorlijk eind maar hadden nog steeds een gat in onze begroting. Door zeer 

flexibel meedenken van Vakantiepark Ackersate en DuoCar chaletbouw, konden we het openstaande 

gat dichten en daarmee groen licht geven voor de nieuwbouw en plaatsing van het tweede huisje.
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 Chalet inclusief plaatsing en aanpassingskosten
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 Inventaris inclusief speciale hulpmiddelen

 Totale aanschafkosten chalet inclusief inventaris

 Fietsenschuurtje met fietsen en duotandem

 Tuinaanleg met hek en poort �����
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 Donatie FondsNutsOhra 

 Donatie Fonds1818 

 Donatie Motorbegeleidingsteam

 Donatie Creagroep Violet uit Zoetermeer

 Donatie Anonieme stichting 

 Eigen bijdrage Logeerplezier (vooralsnog te financieren�����
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Naar aanleiding van de grote vraag naar het eerste huisje in met name de zomerperiode, zijn we in 

2010 op zoek gegaan naar mogelijkheden voor een tweede huisje. Aangezien het eerste huisje nog 

niet is afbetaald, was het de intentie om de schuldpositie van de stichting slechts beperkt te laten 

groeien bij de aanschaf van een tweede huisje. Vandaar dat de focus in eerste instantie lag op het 

iseren van donaties en sponsorgelden. 

In juli waren we een behoorlijk eind maar hadden nog steeds een gat in onze begroting. Door zeer 

flexibel meedenken van Vakantiepark Ackersate en DuoCar chaletbouw, konden we het openstaande 

n licht geven voor de nieuwbouw en plaatsing van het tweede huisje.
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Chalet inclusief plaatsing en aanpassingskosten €   57.500) �,���
 �����	��

 
) *,���

 

Inventaris inclusief speciale hulpmiddelen €     6.900

Totale aanschafkosten chalet inclusief inventaris  

Fietsenschuurtje met fietsen en duotandem   

   

  

  

Donatie Motorbegeleidingsteam   

Creagroep Violet uit Zoetermeer   

   

vooralsnog te financieren via renteloze lening Fonds1818)
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Naar aanleiding van de grote vraag naar het eerste huisje in met name de zomerperiode, zijn we in 

een tweede huisje. Aangezien het eerste huisje nog 

niet is afbetaald, was het de intentie om de schuldpositie van de stichting slechts beperkt te laten 

groeien bij de aanschaf van een tweede huisje. Vandaar dat de focus in eerste instantie lag op het 

In juli waren we een behoorlijk eind maar hadden nog steeds een gat in onze begroting. Door zeer 

flexibel meedenken van Vakantiepark Ackersate en DuoCar chaletbouw, konden we het openstaande 

n licht geven voor de nieuwbouw en plaatsing van het tweede huisje. 

57.500 

6.900 

€   64.400 

€     1.500 

€     4.100 / 0121111

€   15.000 

€   20.000 

€     1.500 

€     2.000 

€   11.500 

via renteloze lening Fonds1818) €   20.000 / 0121112
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Begin oktober was het dan zo ver: het nieuwe chalet werd geplaatst.

Vervolgens moest de tuin worden aangelegd. We hebben er voor gekozen om (in tegenstelling tot 

het eerste chalet waar een rolstoelbaan in de tuin is 

Dat waren heel wat kubieke meters zand! Daarna de omheining aanleggen, bestrating leggen en 

poort plaatsen. 

Maar ook aan de binnenkant was er veel werk. Allereerst hebben we de keuken van IKEA gedoneerd

gekregen. Deze moesten we wel zelf plaatsen en aansluiten. Dat heeft, al met al, toch een weekend 

of drie geduurd voordat de gehele keuken stond. Daarnaast hebben we een aangepaste bedbox en 

aangepast hooglaagbed op maat laten maken voor het huisje en lat

Begin oktober was het dan zo ver: het nieuwe chalet werd geplaatst. 

Vervolgens moest de tuin worden aangelegd. We hebben er voor gekozen om (in tegenstelling tot 

het eerste chalet waar een rolstoelbaan in de tuin is aangelegd) de hele tuin op hoogte te brengen. 

Dat waren heel wat kubieke meters zand! Daarna de omheining aanleggen, bestrating leggen en 

Maar ook aan de binnenkant was er veel werk. Allereerst hebben we de keuken van IKEA gedoneerd

gekregen. Deze moesten we wel zelf plaatsen en aansluiten. Dat heeft, al met al, toch een weekend 

of drie geduurd voordat de gehele keuken stond. Daarnaast hebben we een aangepaste bedbox en 

aangepast hooglaagbed op maat laten maken voor het huisje en laten plaatsen. 
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Vervolgens moest de tuin worden aangelegd. We hebben er voor gekozen om (in tegenstelling tot 

aangelegd) de hele tuin op hoogte te brengen. 

Dat waren heel wat kubieke meters zand! Daarna de omheining aanleggen, bestrating leggen en 

 

 

Maar ook aan de binnenkant was er veel werk. Allereerst hebben we de keuken van IKEA gedoneerd 

gekregen. Deze moesten we wel zelf plaatsen en aansluiten. Dat heeft, al met al, toch een weekend 

of drie geduurd voordat de gehele keuken stond. Daarnaast hebben we een aangepaste bedbox en 
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Na al het werk was het een kwestie van verhuizen. Maar daarvoor zijn dus wel meubels nodig. Vanaf 

de start van het project waren we al bezig met het organiseren van de inventaris. Dankzij de CityBox

in Zoetermeer hadden we de beschikking over een grote box waar we alles in kwijt konden. Inrichten 

en schoonmaken. Tot slot nog het schuurtje plaatsen en aansluiten. Het resultaat mag er zijn!

Na al het werk was het een kwestie van verhuizen. Maar daarvoor zijn dus wel meubels nodig. Vanaf 

de start van het project waren we al bezig met het organiseren van de inventaris. Dankzij de CityBox

in Zoetermeer hadden we de beschikking over een grote box waar we alles in kwijt konden. Inrichten 

en schoonmaken. Tot slot nog het schuurtje plaatsen en aansluiten. Het resultaat mag er zijn!
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Na al het werk was het een kwestie van verhuizen. Maar daarvoor zijn dus wel meubels nodig. Vanaf 

de start van het project waren we al bezig met het organiseren van de inventaris. Dankzij de CityBox 

in Zoetermeer hadden we de beschikking over een grote box waar we alles in kwijt konden. Inrichten 

en schoonmaken. Tot slot nog het schuurtje plaatsen en aansluiten. Het resultaat mag er zijn! 
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Rest ons nog om iedereen die bij dit eno

te wijzen dat dit nooit gelukt zou zijn zonder alle hulp van iedereen!

Dit tweede vakantiehuisje zit inmiddels ook al bijna 

rug dat we een goede keuze hebben gemaakt om dit project te starten en door te zetten.

We kunnen, echter, met deze twee huisjes ook al niet meer aan de vraag voldoen. Doemt het 

volgende project al weer op aan de horizon…..?

Rest ons nog om iedereen die bij dit enorme project heeft geholpen van harte te bedanken en er op 

te wijzen dat dit nooit gelukt zou zijn zonder alle hulp van iedereen! 

Dit tweede vakantiehuisje zit inmiddels ook al bijna volledig volgeboekt voor 2011. Een steun in de 

hebben gemaakt om dit project te starten en door te zetten.

We kunnen, echter, met deze twee huisjes ook al niet meer aan de vraag voldoen. Doemt het 

volgende project al weer op aan de horizon…..? 
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 Chalet F41 

 Chalet E24 
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 Nog te ontvangen BTW 

 Nog te ontvangen donatie (NutsOhra)

 Girorekening 

 Plusrekening 

 Kas 
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 Rolstoelbus 

 Speeltuin 

 Te betalen rente over 2009 

 Projectkosten tweede huisje 
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 Lening 5,5% 

 Lening 5,0% 

 Lening 3,0% 

 Lening 0,0% 
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 Te betalen toeristenbelasting 2010
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• ��� ���� ���������%�&� �&� #��$��& �& ���&#���� ��� �� ����!�� ���$�� �& �'��� ���  ���� ��� ���$�� �& !'��� �%�! !��!�� �!!���� #��$�� "! ��� ��&����
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$%&%'&'11( $%/ )12111 /
 € 50.000  €   46.500

€           0  €   60.000/ (2(*' /
 €      163  €         971

donatie (NutsOhra)  €           0  €   15.000

 €   4.269  €     1.439

 €   5.450  €             0

 €      100  €             0/ )(2(*' /$%&%'&'11( $%/ $2+,, // (2)0) /
 €   3.300  €             0

 €   5.450  €             0

  €      825  €             0

  €           0  €     5.560/ ,+20+$ /
 € 35.000  €             0

 € 11.763  €             0

  €           0  €   20.000

 €           0  €   / 1 /
toeristenbelasting 2010   €           0  €         590/ )(2(*' /�� �����&�� ����%��-�� !�������  � � ��� � ��&#������'.�%�! !� #��$�� "! � ' /��$�� ��! �& ���� � ���%� ������ #��$�� ��! � &#���� ���' 0�� ���&#��$ �� � &#���� ���� �%&&��� #��$�� ��& !� �!���� ��� ���&#�� �� ��! ���%� ��� �!!� ���$�� ��� �� &���$�%�� �� �� ���&#�� ��� �� $������ �%�&� � ���� � �� �%���� �!���� �& ��� ��&������%�!� '�1�'����' �� ������!&��� �!!� ���� &#�%$� ��� � ��$ &���� ���&$!��� ��� "!��& 2 2 �'�'�' ��� ������ �%�&� � �� �� �����%���� ��� ����#�����'

������ �- ��� ��

&%'&'1%1/ %1+2)11
€   46.500 

€   60.000 / %02,%1
€         971 

€   15.000 

€     1.439 

€             0 

€             0 / %'$2(%1&%'&'1%1/ +)2')(/ )2)+1
€             0 

€             0 

€             0 

€     5.560 / )'2)11
€             0 

€             0 

€   20.000 

€   32.500 / )(1
€         590 / %'$2(%1.���& ���#�&#�� �' 3��� �� ��� #��$��&���!#�� �&'$!�����%&' 4���� ����������%#����5��������&� �� ������
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

Incidentele projecten en inkomsten uit donaties rekenen wij niet tot deze operationele categorie. 

Het uitgangspunt voor de stichting is dat zij zich kan bedruipen uit de operationele inkomsten. 

Hiermee is de stichting voor haar continuïteit niet afhankelijk van incidentele inkomsten. Daardoor 

kunnen donaties gebruikt worden door het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.

daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staat tevens de begroting voor 2011 opgenomen.������������ ��������
 Park, faciliteiten + G/W/L 

 Rentekosten leningen 

 AF: Reservering rentekosten 2009

 Administratiekosten 

 Inventaris en onderhoudskosten

 Afschrijvingskosten chalet(s) 

 Verzekeringskosten ��������
 

 Logeerbuskosten 

 Logeeronkosten 

 Logeerbegeleidingskosten ��������
  ����� ������������ �������������������� ���������
 Inkomsten logeeropvang 

 Inkomsten vakantiehuisvesting����� ������������ ��������������������� 	�������
 

In 2010 hebben we een beperkt operationeel verlies gedraaid, zoals oorspronkelijk ook begroot. Voor 2011 

staat wederom een beperkt operationeel verlies begroot.
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samenvatting van de operationele inkomsten en uitgaven.

Incidentele projecten en inkomsten uit donaties rekenen wij niet tot deze operationele categorie. 

Het uitgangspunt voor de stichting is dat zij zich kan bedruipen uit de operationele inkomsten. 

haar continuïteit niet afhankelijk van incidentele inkomsten. Daardoor 

kunnen donaties gebruikt worden door het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.

daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staat tevens de begroting voor 2011 opgenomen.	������'1%1 '1%1
€   3.771 €   3.700 

€   3.563 €   3.325 

: Reservering rentekosten 2009 -/- €       825 -/- €       825 

€   2.205
3
 €      800 

Inventaris en onderhoudskosten €   1.447 €   1.500 

 €   3.500 €   3.500 

€      735
4
 + €           0 + / %,2$(0 / %'2111

€   1.138 €   1.500 

€   1.667 €   2.000 

€ 11.632 + € 13.000 + / %,2,$0 / %+2)11
                   +                    + / '*2*$, / '*2)11	������'1%1 '1%1
€ 16.802 € 18.000 

Inkomsten vakantiehuisvesting €   7.196 + €   5.500 + / '$211( / '$2)11&
& / ,2*$+ &
& / )2111
In 2010 hebben we een beperkt operationeel verlies gedraaid, zoals oorspronkelijk ook begroot. Voor 2011 

staat wederom een beperkt operationeel verlies begroot. 

����#�� ���� �������$� ���� ����� %%���� ���� �!&� ���� ���� �� ��$�����5��� � ��� ��&�%%� ��&$!��� ���� ��!  �� ��� ���� ��%�!  '������� ���-%�� �� �����' ��!������ � ��������' �&� � ��� � �� !������!��$� �!&��� �!!� ��� ����5��. � �5!�%���$�' �������&� &#���� ��� �� �%�!!'��� !� ��� ���������� ����� �� %������� �!!� �� $!������������� �� ������ �+ ��� ��

erationele inkomsten en uitgaven. 

Incidentele projecten en inkomsten uit donaties rekenen wij niet tot deze operationele categorie. 

Het uitgangspunt voor de stichting is dat zij zich kan bedruipen uit de operationele inkomsten. 

haar continuïteit niet afhankelijk van incidentele inkomsten. Daardoor 

kunnen donaties gebruikt worden door het uitbreiden van de activiteiten van de stichting. Naast de 

daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staat tevens de begroting voor 2011 opgenomen. 	��������'1%%
€    8.000 

€    1.000 

€            0 

€    2.500 

€    3.000 

€    7.500 

€    1.500 + / '$2)11
€   2.000 

€   3.000 

€ 29.000 + / $,2111�
                   +/ )02)11	��������'1%%
€ 42.000 

€ 12.000 + / ),2111&
& / $2)11
In 2010 hebben we een beperkt operationeel verlies gedraaid, zoals oorspronkelijk ook begroot. Voor 2011 

�� ��� !!��� ������ ��������!%� ����� #��$�� � ' �������� �!�'
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tev����������� ��������
 Aangepaste speeltuin 

 Aangepaste gehandicaptenbus

 Projectkosten tweede vakantiehuisje

 Eenmalig afschrijvingskosten E24

 Reservering tweede vakantiehuisje��������
 

��
: Reservering speeltuin en bus��������

  ����� ����������� ��������
 ����������� ���������
 Inkomsten donateurs en collecte

 Sponsoring project tweede huisje����� ����������� �������������������� ��������
 

 ������������
 Operationeel resultaat (van vorige blz.)

 Incidenteel resultaat (zie hierboven)

 Aanschafkosten tweede huisje	������� ������ ����� �������������� �������� ��� % ������
Resultaat (toename Eigen Vermogen)����� �������� ��� $% ��������
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samenvatting van de incidentele inkomsten en uitgaven.

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tevens de begroting voor 2011 opgenomen.	������'1%1 '1%1
€      5.450 €      5.450 

Aangepaste gehandicaptenbus €      3.300 €      3.300 

Projectkosten tweede vakantiehuisje €    64.440 €    70.000 

Eenmalig afschrijvingskosten E24 €      4.440 €      4.440 

Reservering tweede vakantiehuisje €      5.560 + €              0 + / *$2%(1 / *$2%(1
: Reservering speeltuin en bus -/- €      8.750 + -/- €      8.750 + &
& / *20)1 &
& / *20)1

                    +                     +/ 0,2,,1 / 0,2,,1	������'1%1 '1%1
Inkomsten donateurs en collecte €   26.451 €   15.500 

Sponsoring project tweede huisje €   50.000 + €   50.000 + / 0+2,)% / +)2)11/ '21%% &
& / *2(,1
'1%1 	������ '1%1

esultaat (van vorige blz.) -/- €     4.836 -/- €    5.000 

Incidenteel resultaat (zie hierboven) €     2.011 -/- €    8.940 

Aanschafkosten tweede huisje €   64.440 € 70.000 / +%2+%) / )+21+1/ $2+,, / $2+,,
(toename Eigen Vermogen) €   61.615 + € 56.060 + / +)2')( / )(201,

�#��� ��� $���' ����!� ��� � ���� ��#������$� %������� !� ������ �� ��� ��

inkomsten en uitgaven. Naast de 

ens de begroting voor 2011 opgenomen. 	��������'1%%�

	��������'1%%
€   28.241 

€             0 + / '*2',%/ '*2',%
�������� '1%%

-/- €     3.500 

€   28.241 / ',20,%/ +)2')(
€   24.741 + / (12111

����!���' 
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Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier is (naast de website) de 

nieuwsbrief. Deze wordt 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.

 

Hierbij weer even een update van Logeerplezier. Allereerst een heel goed 2010 gewenst voor 

iedereen!! De vooruitzichten voor 2010 voor de stichting zijn 

vakantieperioden zowat al volgeboekt. Alleen met de Pinksteren en in de herfstvakantie en 

kerstvakantie is het chalet nog vrij. De zomervakantie hadden we wel drie keer kunnen volboeken. 

Een extra bevestiging dat we druk o

een subsidie aangevraagd. 

Een terugblik op 2009 zijn we aan het voorbereiden via het jaarverslag. Daarover later meer. 2009 

was echter een heel mooi jaar voor de stichting. We hebben een aantal l

totaal ook een heel groot bedrag aan giften binnengekregen. Daarmee is de continuïteit van de 

stichting erg versterkt. We hopen dat we dit in 2010 weten vast te houden. Zodra het jaarverslag 

beschikbaar is, sturen we iedereen een berichtje. Naar verwachting zal dat begin februari zijn.

het uitbreiden van de activiteiten naar eigen logeerweekenden, is het nodig om ook kinderen in een 

rolstoel te kunnen vervoeren. We verwachten met dit bedrag een goede start te hebben om een 

mooie tweedehands bus in 2010 te kunnen aanschaffen. De collecte in 2010 staat inmiddels al 

gepland. We hebben een vergunning gekregen om in Zoetermeer van 13 december t/m 23 december 

te collecteren. Collectanten hebben we nooit genoeg. Dus als je wilt helpen, laat het ons dan 

alsjeblieft even weten. Tevens hebben we een aanmelding ontvangen van iemand die de collecte 

voor Logeerplezier in Moerkapelle wil gaan organiseren dit jaar. Ook daar zijn we erg blij mee.

Rond Oud en Nieuw is er vanuit het elftal van Stompwijk 8 een oliebo

opbrengst daarvan was: 275 euro. Dit bedrag gaat volledig naar Logeerplezier, omdat Jumbo 

Supermarkten (lees: Wilbert) de meeste ingrediënten heeft gesponsord. We willen hiervan een 

zitzak, kunstgras, bloembak op hoogte en 

door Peter en André die hun oliebollenreputatie wederom hebben waargemaakt. Ze waren heerlijk!! 

Het was wel veel werk: André stond om 6 uur ’s ochtends het beslag al te maken. Maar desondanks 

een mooie actie die misschien wel zijn vervolg vindt eind dit jaar???

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

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

geïnteresseerd is. Deze staan ook op de website. 

Hierbij weer even een update van Logeerplezier. Allereerst een heel goed 2010 gewenst voor 

iedereen!! De vooruitzichten voor 2010 voor de stichting zijn positief. Op dit moment zijn alle 

vakantieperioden zowat al volgeboekt. Alleen met de Pinksteren en in de herfstvakantie en 

kerstvakantie is het chalet nog vrij. De zomervakantie hadden we wel drie keer kunnen volboeken. 

Een extra bevestiging dat we druk op zoek moeten naar geld voor een tweede huisje. We hebben al 

Een terugblik op 2009 zijn we aan het voorbereiden via het jaarverslag. Daarover later meer. 2009 

was echter een heel mooi jaar voor de stichting. We hebben een aantal leuke activiteiten gehad en in 

totaal ook een heel groot bedrag aan giften binnengekregen. Daarmee is de continuïteit van de 

stichting erg versterkt. We hopen dat we dit in 2010 weten vast te houden. Zodra het jaarverslag 

een berichtje. Naar verwachting zal dat begin februari zijn.

In december hebben we de collecte voor logeerplezier in 

Zoetermeer gehad. Het startschot voor de collecte werd verricht 

door Bert van Leeuwen, bekend van “That’s the Question” en 

“Het familiediner”. In Postiljon, Streekblad en AD heeft hierover 

een stukje gestaan. In totaal hebben 32 collectanten de ijzige 

kou en sneeuw getrotseerd. En met succes! In totaal had de 

collecte een opbrengst van maar liefst 3.293 euro! Eén van de 

wensen voor de stichting is een eigen rolstoelbus. Immers, met 

het uitbreiden van de activiteiten naar eigen logeerweekenden, is het nodig om ook kinderen in een 

rolstoel te kunnen vervoeren. We verwachten met dit bedrag een goede start te hebben om een 

n 2010 te kunnen aanschaffen. De collecte in 2010 staat inmiddels al 

gepland. We hebben een vergunning gekregen om in Zoetermeer van 13 december t/m 23 december 

te collecteren. Collectanten hebben we nooit genoeg. Dus als je wilt helpen, laat het ons dan 

lsjeblieft even weten. Tevens hebben we een aanmelding ontvangen van iemand die de collecte 

voor Logeerplezier in Moerkapelle wil gaan organiseren dit jaar. Ook daar zijn we erg blij mee.

Rond Oud en Nieuw is er vanuit het elftal van Stompwijk 8 een oliebollenactie gehouden. De 

opbrengst daarvan was: 275 euro. Dit bedrag gaat volledig naar Logeerplezier, omdat Jumbo 

de meeste ingrediënten heeft gesponsord. We willen hiervan een 

zitzak, kunstgras, bloembak op hoogte en vlinderplanten aanschaffen. De oliebollen zijn gebakken 

door Peter en André die hun oliebollenreputatie wederom hebben waargemaakt. Ze waren heerlijk!! 

Het was wel veel werk: André stond om 6 uur ’s ochtends het beslag al te maken. Maar desondanks 

e actie die misschien wel zijn vervolg vindt eind dit jaar??? ������ �� ��� ��

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

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

 

Hierbij weer even een update van Logeerplezier. Allereerst een heel goed 2010 gewenst voor 

positief. Op dit moment zijn alle 

vakantieperioden zowat al volgeboekt. Alleen met de Pinksteren en in de herfstvakantie en 

kerstvakantie is het chalet nog vrij. De zomervakantie hadden we wel drie keer kunnen volboeken. 

p zoek moeten naar geld voor een tweede huisje. We hebben al 

Een terugblik op 2009 zijn we aan het voorbereiden via het jaarverslag. Daarover later meer. 2009 

euke activiteiten gehad en in 

totaal ook een heel groot bedrag aan giften binnengekregen. Daarmee is de continuïteit van de 

stichting erg versterkt. We hopen dat we dit in 2010 weten vast te houden. Zodra het jaarverslag 

een berichtje. Naar verwachting zal dat begin februari zijn. 

In december hebben we de collecte voor logeerplezier in 

Zoetermeer gehad. Het startschot voor de collecte werd verricht 

door Bert van Leeuwen, bekend van “That’s the Question” en 

er”. In Postiljon, Streekblad en AD heeft hierover 

een stukje gestaan. In totaal hebben 32 collectanten de ijzige 

kou en sneeuw getrotseerd. En met succes! In totaal had de 

collecte een opbrengst van maar liefst 3.293 euro! Eén van de 

ing is een eigen rolstoelbus. Immers, met 

het uitbreiden van de activiteiten naar eigen logeerweekenden, is het nodig om ook kinderen in een 

rolstoel te kunnen vervoeren. We verwachten met dit bedrag een goede start te hebben om een 

n 2010 te kunnen aanschaffen. De collecte in 2010 staat inmiddels al 

gepland. We hebben een vergunning gekregen om in Zoetermeer van 13 december t/m 23 december 

te collecteren. Collectanten hebben we nooit genoeg. Dus als je wilt helpen, laat het ons dan 

lsjeblieft even weten. Tevens hebben we een aanmelding ontvangen van iemand die de collecte 

voor Logeerplezier in Moerkapelle wil gaan organiseren dit jaar. Ook daar zijn we erg blij mee. 

llenactie gehouden. De 

opbrengst daarvan was: 275 euro. Dit bedrag gaat volledig naar Logeerplezier, omdat Jumbo 

de meeste ingrediënten heeft gesponsord. We willen hiervan een 

vlinderplanten aanschaffen. De oliebollen zijn gebakken 

door Peter en André die hun oliebollenreputatie wederom hebben waargemaakt. Ze waren heerlijk!! 

Het was wel veel werk: André stond om 6 uur ’s ochtends het beslag al te maken. Maar desondanks 
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De laatste dagen van 2009 hebben we overigens nog een verbouwing 

doorgevoerd in het chalet. De driepersoonskamer is zodanig verbouwd dat het 

een ouderslaapkamer is geworden met een tweepersoons

wel een tekortkoming te zijn tot nu toe. Ouders moesten eigenlijk in de 

woonkamer slapen op de slaapbank. Dat is nu dus opgelost. Tegelijkertijd 

hebben we een extra kinderstapelbed in de grote kamer geplaatst en hier ook 

een grotere sno

te zien op de website.

In 2010 gaan we vanuit Logeerplezier de logeeropvang zelf organiseren. Tot nu toe verhuren we het 

chalet aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract is eind d

gaan logeerweekenden verzorgen met zogeheten 2 op 2 begeleiding. Dat wil zeggen dat er 2 vaste 

begeleiders op 2 kinderen zijn in deze weekenden. Veel aandacht voor een kind dus, én elk weekend 

dezelfde begeleiding. Voor kinderen

gezicht. Dat we daarmee een goede keuze hebben gemaakt blijkt wel uit de aanmeldingen. We 

hebben inmiddels één logeerweekend in de maand vol zitten. Een tweede logeerweekend start net 

voor de zomer en dat zit ook al vol. Daarnaast hebben we al aanmeldingen voor een derde 

logeerweekend waar we dan vanaf september mee willen beginnen. We komen daarmee wel in 

capaciteitsproblemen. Immers, in de zomerperiode hebben we geen drie weekenden per maand

chalet vrij. Wederom een extra reden om te proberen in 2010 een tweede chalet te openen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we bezig zijn met een aangepaste speeltuin 

in de buurt van het chalet. Deze gaan we op 19 en 20 maart plaat

hulp bij nodig. Dus als je kan helpen, meldt je dan s.v.p. aan! We kunnen deze speeltuin betalen 

dankzij een bijdrage van Fonds1818. Met aanvullende financiële hulp van de eigenaar van Park 

Ackersate gaan we een hele mooie 

resultaat laten zien. 

Tot slot is ook de website vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor de laatste foto’s: 

 

Hierbij de 2e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het seizoen is volledig begonnen. Op dit moment 

zijn alle weekenden en vakantieweken

best om een tweede huisje te realiseren. Helaas liggen de benodigde euro’s hiervoor niet voor ‘t 

oprapen. We hebben inmiddels een toezegging binnen gekregen van een ‘goede

zijn we onwijs blij mee, tegelijkertijd komen we nog steeds een 40k Euro tekort. Daar gaan we in 

2010 dus hard aan werken. Daar gaan we in 2010 dus hard aan werken. Als iemand nog ideeën of 

opties heeft, bijvoorbeeld via sponsoring door een bedrijf of een rentelo

volledig voor open. 

In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat we bezig waren met een aangepaste 

speeltuin in de buurt van het chalet. Deze hebben we op 19 en 20 maart geplaatst. Deze speeltuin 

hebben we gerealiseerd dankzij een flinke bijdrage van Fonds1818. Met aanvullende financiële hulp 

van de eigenaar van Park Ackersate hebben we in dit weekend een hele mooie speeltuin aangelegd. 

De foto’s geven een impressie van de klusdagen en het resultaat.

De laatste dagen van 2009 hebben we overigens nog een verbouwing 

doorgevoerd in het chalet. De driepersoonskamer is zodanig verbouwd dat het 

een ouderslaapkamer is geworden met een tweepersoonsbed. Dat bleek toch 

wel een tekortkoming te zijn tot nu toe. Ouders moesten eigenlijk in de 

woonkamer slapen op de slaapbank. Dat is nu dus opgelost. Tegelijkertijd 

hebben we een extra kinderstapelbed in de grote kamer geplaatst en hier ook 

een grotere snoezelruimte van gemaakt. Het resultaat van deze aanpassingen is 

te zien op de website. 

In 2010 gaan we vanuit Logeerplezier de logeeropvang zelf organiseren. Tot nu toe verhuren we het 

chalet aan een bedrijf dat logeeropvang verzorgt. Dit contract is eind december 2009 geëindigd. Wij 

gaan logeerweekenden verzorgen met zogeheten 2 op 2 begeleiding. Dat wil zeggen dat er 2 vaste 

begeleiders op 2 kinderen zijn in deze weekenden. Veel aandacht voor een kind dus, én elk weekend 

dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een beperking is dat ideaal: veel duidelijkheid en een vast 

gezicht. Dat we daarmee een goede keuze hebben gemaakt blijkt wel uit de aanmeldingen. We 

hebben inmiddels één logeerweekend in de maand vol zitten. Een tweede logeerweekend start net 

zomer en dat zit ook al vol. Daarnaast hebben we al aanmeldingen voor een derde 

logeerweekend waar we dan vanaf september mee willen beginnen. We komen daarmee wel in 

capaciteitsproblemen. Immers, in de zomerperiode hebben we geen drie weekenden per maand

chalet vrij. Wederom een extra reden om te proberen in 2010 een tweede chalet te openen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we bezig zijn met een aangepaste speeltuin 

in de buurt van het chalet. Deze gaan we op 19 en 20 maart plaatsen. Daar hebben we nog wel veel 

hulp bij nodig. Dus als je kan helpen, meldt je dan s.v.p. aan! We kunnen deze speeltuin betalen 

dankzij een bijdrage van Fonds1818. Met aanvullende financiële hulp van de eigenaar van Park 

Ackersate gaan we een hele mooie speeltuin aanleggen. In een volgende nieuwsbrief zullen we het 

Tot slot is ook de website vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor de laatste foto’s: www.logeerplezier.nl

Hierbij de 2e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het seizoen is volledig begonnen. Op dit moment 

zijn alle weekenden en vakantieweken tot en met september vol. We doen nog steeds onwijs ons 

best om een tweede huisje te realiseren. Helaas liggen de benodigde euro’s hiervoor niet voor ‘t 

oprapen. We hebben inmiddels een toezegging binnen gekregen van een ‘goede-doelen

onwijs blij mee, tegelijkertijd komen we nog steeds een 40k Euro tekort. Daar gaan we in 

2010 dus hard aan werken. Daar gaan we in 2010 dus hard aan werken. Als iemand nog ideeën of 

opties heeft, bijvoorbeeld via sponsoring door een bedrijf of een renteloze lening, wij staan er  

In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat we bezig waren met een aangepaste 

speeltuin in de buurt van het chalet. Deze hebben we op 19 en 20 maart geplaatst. Deze speeltuin 

nkzij een flinke bijdrage van Fonds1818. Met aanvullende financiële hulp 

van de eigenaar van Park Ackersate hebben we in dit weekend een hele mooie speeltuin aangelegd. 

De foto’s geven een impressie van de klusdagen en het resultaat. ������ �� ��� ��

De laatste dagen van 2009 hebben we overigens nog een verbouwing 

doorgevoerd in het chalet. De driepersoonskamer is zodanig verbouwd dat het 

bed. Dat bleek toch 

wel een tekortkoming te zijn tot nu toe. Ouders moesten eigenlijk in de 

woonkamer slapen op de slaapbank. Dat is nu dus opgelost. Tegelijkertijd 

hebben we een extra kinderstapelbed in de grote kamer geplaatst en hier ook 

ezelruimte van gemaakt. Het resultaat van deze aanpassingen is 

In 2010 gaan we vanuit Logeerplezier de logeeropvang zelf organiseren. Tot nu toe verhuren we het 

ecember 2009 geëindigd. Wij 

gaan logeerweekenden verzorgen met zogeheten 2 op 2 begeleiding. Dat wil zeggen dat er 2 vaste 

begeleiders op 2 kinderen zijn in deze weekenden. Veel aandacht voor een kind dus, én elk weekend 

met een beperking is dat ideaal: veel duidelijkheid en een vast 

gezicht. Dat we daarmee een goede keuze hebben gemaakt blijkt wel uit de aanmeldingen. We 

hebben inmiddels één logeerweekend in de maand vol zitten. Een tweede logeerweekend start net 

zomer en dat zit ook al vol. Daarnaast hebben we al aanmeldingen voor een derde 

logeerweekend waar we dan vanaf september mee willen beginnen. We komen daarmee wel in 

capaciteitsproblemen. Immers, in de zomerperiode hebben we geen drie weekenden per maand het 

chalet vrij. Wederom een extra reden om te proberen in 2010 een tweede chalet te openen. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we bezig zijn met een aangepaste speeltuin 

sen. Daar hebben we nog wel veel 

hulp bij nodig. Dus als je kan helpen, meldt je dan s.v.p. aan! We kunnen deze speeltuin betalen 

dankzij een bijdrage van Fonds1818. Met aanvullende financiële hulp van de eigenaar van Park 

speeltuin aanleggen. In een volgende nieuwsbrief zullen we het 

www.logeerplezier.nl. 

Hierbij de 2e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het seizoen is volledig begonnen. Op dit moment 

tot en met september vol. We doen nog steeds onwijs ons 

best om een tweede huisje te realiseren. Helaas liggen de benodigde euro’s hiervoor niet voor ‘t 

doelen-fonds’. Daar 

onwijs blij mee, tegelijkertijd komen we nog steeds een 40k Euro tekort. Daar gaan we in 

2010 dus hard aan werken. Daar gaan we in 2010 dus hard aan werken. Als iemand nog ideeën of 

ze lening, wij staan er  

In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat we bezig waren met een aangepaste 

speeltuin in de buurt van het chalet. Deze hebben we op 19 en 20 maart geplaatst. Deze speeltuin 

nkzij een flinke bijdrage van Fonds1818. Met aanvullende financiële hulp 

van de eigenaar van Park Ackersate hebben we in dit weekend een hele mooie speeltuin aangelegd. 
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Daarnaast hebben we de badkamer van het chalet ook weer verbeterd. De douchebrancard is 

verkleind (de vorige was namelijk wel erg groot). Hierdoor kregen we ook wat meer ruimte in de 

badkamer en hebben daarom ook een beter badmeubel kunnen plaatsen. Het vorige was toch 

eigenlijk wel aan de kleine kant. De foto’s geven een indruk hoe het is geworden.

 

Onze eigen logeeropvang is inmiddels in volle gang. We doen dit met zogeheten ‘2

Dat wil zeggen dat er 2 vaste begeleiders op 2 kinderen zijn in deze weekenden. Veel aandacht voor 

een kind dus, én elk weekend dezelfde begeleiding. Voor k

veel duidelijkheid en een vast gezicht. We hebben inmiddels één logeerweekend in de maand vol 

zitten. Een tweede logeerweekend start deze maand met wenweekenden. Op de website staan 

behoorlijk wat foto’s die een impressie geven van deze weekenden. Zowel de kinderen als de ouders 

zijn tot nu toe supertevreden. 

De collecte in 2010 staat al gepland. We hebben een vergunning om in Zoetermeer van 13 december 

t/m 23 december te collecteren. Collectanten hebben we nooit genoeg. Dus als je wilt helpen, laat 

het ons dan even weten. Ook hebben we een vergunning ontvangen

collecteren dit jaar. Dus ook collectanten in die gemeente zijn van harte welkom.

De collecte van 2009 stond in het teken van een aangepaste bus voor 

de logeerweekenden. In maart hebben we, met hulp van een zeer 

betrokken handelaar (

kunnen aanschaffen. We laten deze nog mooi bestickeren deze maand, 

dus vanaf mei rijdt er tijdens de logeerweekenden een echte 

‘logeerplezierbus’ heen en weer tussen Zoetermeer en Voorthuizen. 

Ook de belastingdi

draagt haar steentje bij door ons vrijstelling te verlenen voor de wegenbelasting.

Ook de website is weer vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor de laatste foto’s: 

 

Hierbij de 3e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het seizoen is vol in gang en zitten we tot het 

einde van het jaar bijna helemaal vol. De eerste aanvragen voor 2011 komen zelfs al binnen. Het is 

dus echt tijd voor een tweede huisje. Op dat vlak ziet het er erg goed uit. We hebben inmiddels een 

grote donatie en renteloze lening van Fonds1818 toegezegd ge

 

en we de badkamer van het chalet ook weer verbeterd. De douchebrancard is 

verkleind (de vorige was namelijk wel erg groot). Hierdoor kregen we ook wat meer ruimte in de 

badkamer en hebben daarom ook een beter badmeubel kunnen plaatsen. Het vorige was toch 

eigenlijk wel aan de kleine kant. De foto’s geven een indruk hoe het is geworden. 

   

Onze eigen logeeropvang is inmiddels in volle gang. We doen dit met zogeheten ‘2-op

Dat wil zeggen dat er 2 vaste begeleiders op 2 kinderen zijn in deze weekenden. Veel aandacht voor 

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

veel duidelijkheid en een vast gezicht. We hebben inmiddels één logeerweekend in de maand vol 

zitten. Een tweede logeerweekend start deze maand met wenweekenden. Op de website staan 

ressie geven van deze weekenden. Zowel de kinderen als de ouders 

De collecte in 2010 staat al gepland. We hebben een vergunning om in Zoetermeer van 13 december 

t/m 23 december te collecteren. Collectanten hebben we nooit genoeg. Dus als je wilt helpen, laat 

het ons dan even weten. Ook hebben we een vergunning ontvangen om in Moerkapelle te 

collecteren dit jaar. Dus ook collectanten in die gemeente zijn van harte welkom. 

De collecte van 2009 stond in het teken van een aangepaste bus voor 

de logeerweekenden. In maart hebben we, met hulp van een zeer 

betrokken handelaar (Freddy bedankt!), een mooie gehandicaptenbus 

kunnen aanschaffen. We laten deze nog mooi bestickeren deze maand, 

dus vanaf mei rijdt er tijdens de logeerweekenden een echte 

‘logeerplezierbus’ heen en weer tussen Zoetermeer en Voorthuizen. 

Ook de belastingdienst (leuker kunnen we het blijkbaar dus wel maken) 

vrijstelling te verlenen voor de wegenbelasting. 

Ook de website is weer vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor de laatste foto’s: www.logeerplezier.nl

Hierbij de 3e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het seizoen is vol in gang en zitten we tot het 

de van het jaar bijna helemaal vol. De eerste aanvragen voor 2011 komen zelfs al binnen. Het is 

dus echt tijd voor een tweede huisje. Op dat vlak ziet het er erg goed uit. We hebben inmiddels een 

grote donatie en renteloze lening van Fonds1818 toegezegd gekregen. Hierdoor hebben we nog ������ �� ��� ��

 

en we de badkamer van het chalet ook weer verbeterd. De douchebrancard is 

verkleind (de vorige was namelijk wel erg groot). Hierdoor kregen we ook wat meer ruimte in de 

badkamer en hebben daarom ook een beter badmeubel kunnen plaatsen. Het vorige was toch 

op-2 begeleiding’. 

Dat wil zeggen dat er 2 vaste begeleiders op 2 kinderen zijn in deze weekenden. Veel aandacht voor 

inderen met een beperking is dat ideaal: 

veel duidelijkheid en een vast gezicht. We hebben inmiddels één logeerweekend in de maand vol 

zitten. Een tweede logeerweekend start deze maand met wenweekenden. Op de website staan 

ressie geven van deze weekenden. Zowel de kinderen als de ouders 

De collecte in 2010 staat al gepland. We hebben een vergunning om in Zoetermeer van 13 december 

t/m 23 december te collecteren. Collectanten hebben we nooit genoeg. Dus als je wilt helpen, laat 

om in Moerkapelle te 

De collecte van 2009 stond in het teken van een aangepaste bus voor 

de logeerweekenden. In maart hebben we, met hulp van een zeer 

Freddy bedankt!), een mooie gehandicaptenbus 

kunnen aanschaffen. We laten deze nog mooi bestickeren deze maand, 

dus vanaf mei rijdt er tijdens de logeerweekenden een echte 

‘logeerplezierbus’ heen en weer tussen Zoetermeer en Voorthuizen. 

enst (leuker kunnen we het blijkbaar dus wel maken) 

www.logeerplezier.nl. 

Hierbij de 3e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het seizoen is vol in gang en zitten we tot het 

de van het jaar bijna helemaal vol. De eerste aanvragen voor 2011 komen zelfs al binnen. Het is 

dus echt tijd voor een tweede huisje. Op dat vlak ziet het er erg goed uit. We hebben inmiddels een 

kregen. Hierdoor hebben we nog 
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maar een financieel gat van 16.000 euro. Dit bedrag lijkt echter overbrugbaar, zodat we er wel vanuit 

mogen gaan dat we in 2011 twee chalets tot onze beschikking hebben. Dit tweede chalet komt ook 

op vakantiepark Ackersate en de parkeigenaar denkt heel goed met ons mee en is behulpzaam daar 

waar mogelijk. Als iemand nog aanvullende ideeën of opties heeft om de laatste stappen voor het 

tweede chalet te nemen, wij staan er volledig voor open! Neem gerust even contact op.

Aange

Specsavers om hun donatie voor de provincie Zuid

gebruiken voor Logeerplezier. Op de foto neemt Marc (voorzitter 

Logeerplezier) een donatie van Specsavers ter waarde van 2.500 

euro in ontva

vestiging in Zoetermeer én heeft deze vestiging een donatie gedaan 

voor de logeerbus. Kortom: Specsavers, ontzettend bedankt!

Basisschool De Springplank in Zoetermeer heeft geholpen met een 

sponsorloop wa

was. Een bedrag van 1.500 euro is aan ons overgemaakt. Alle 

kinderen hebben heel veel rondjes gelopen voor het goede doel en 

daarmee een heel mooi bedrag bij elkaar gelopen. Het startschot 

van de sponsorlo

Zoetermeer: Jan Waaijer (zie foto).

De collecte in 2010 staat ook al gepland. We hebben een vergunning om in Zoetermeer van 13 

december t/m 23 december te collecteren. We zijn daarvoor altijd op zoek naar collectan

je ons wilt helpen, laat het dan s.v.p. weten. Al loop je maar één avond, of doe je alleen je eigen 

straat, het maakt niet uit. Alle bijdragen zijn meer dan welkom en het hoeft niet veel werk te zijn. 

Daarnaast hebben we ook een collectevergun

collecteren dit jaar. Dus ook collectanten in die gemeenten zijn meer dan welkom. Laat even weten 

als je helpen kunt. 

aan besteed. Dat vinden we heel fijn, omdat je graag wilt laten zien aan iedereen die gegeven

wat er met het geld gebeurt. 

Het tweede logeerweekend is inmiddels ook gestart. Daarnaast hebben 

we al een aanmelding voor nog één kindje. We verwachten dus nog dit 

najaar met een derde weekend te kunnen starten als we nog een 

aanmelding krijgen. 

voor het logeren is het dus ideaal dat het tweede chalet zo snel mogelijk 

zeker wordt gesteld.

en om ouders een indruk te geven wat er allemaal gebeurt,

maar een financieel gat van 16.000 euro. Dit bedrag lijkt echter overbrugbaar, zodat we er wel vanuit 

mogen gaan dat we in 2011 twee chalets tot onze beschikking hebben. Dit tweede chalet komt ook 

de parkeigenaar denkt heel goed met ons mee en is behulpzaam daar 

waar mogelijk. Als iemand nog aanvullende ideeën of opties heeft om de laatste stappen voor het 

tweede chalet te nemen, wij staan er volledig voor open! Neem gerust even contact op.

Aangenaam verrast werden we door de beslissing van Stichting 

Specsavers om hun donatie voor de provincie Zuid

gebruiken voor Logeerplezier. Op de foto neemt Marc (voorzitter 

Logeerplezier) een donatie van Specsavers ter waarde van 2.500 

euro in ontvangst. Tevens zijn we in 2010 het goede doel voor de 

vestiging in Zoetermeer én heeft deze vestiging een donatie gedaan 

voor de logeerbus. Kortom: Specsavers, ontzettend bedankt!

Basisschool De Springplank in Zoetermeer heeft geholpen met een 

sponsorloop waarvan een deel van de opbrengst voor Logeerplezier 

was. Een bedrag van 1.500 euro is aan ons overgemaakt. Alle 

kinderen hebben heel veel rondjes gelopen voor het goede doel en 

daarmee een heel mooi bedrag bij elkaar gelopen. Het startschot 

van de sponsorloop werd verricht door de burgemeester van 

Zoetermeer: Jan Waaijer (zie foto). 

De collecte in 2010 staat ook al gepland. We hebben een vergunning om in Zoetermeer van 13 

december t/m 23 december te collecteren. We zijn daarvoor altijd op zoek naar collectan

je ons wilt helpen, laat het dan s.v.p. weten. Al loop je maar één avond, of doe je alleen je eigen 

straat, het maakt niet uit. Alle bijdragen zijn meer dan welkom en het hoeft niet veel werk te zijn. 

Daarnaast hebben we ook een collectevergunning ontvangen om in Zevenhuizen en Moerkapelle te 

collecteren dit jaar. Dus ook collectanten in die gemeenten zijn meer dan welkom. Laat even weten 

De logeerbus is inmiddels in gebruik genomen en 

volledig in de kleuren van Logeerplezier gebracht met 

behulp van Autoservice Kuipers, SurfSeeBuy.com, 

Specsavers en natuurlijk de collecte van 2009 in 

Zoetermeer. De lokale media hebben hier aandacht 

aan besteed. Dat vinden we heel fijn, omdat je graag wilt laten zien aan iedereen die gegeven

Het tweede logeerweekend is inmiddels ook gestart. Daarnaast hebben 

we al een aanmelding voor nog één kindje. We verwachten dus nog dit 

najaar met een derde weekend te kunnen starten als we nog een 

aanmelding krijgen. Daarmee zit het eerste chalet dan helemaal vol. Ook 

voor het logeren is het dus ideaal dat het tweede chalet zo snel mogelijk 

zeker wordt gesteld. Om te laten zien hoe zo’n logeerweekend er uit ziet 

en om ouders een indruk te geven wat er allemaal gebeurt, ������ �� ��� ��

maar een financieel gat van 16.000 euro. Dit bedrag lijkt echter overbrugbaar, zodat we er wel vanuit 

mogen gaan dat we in 2011 twee chalets tot onze beschikking hebben. Dit tweede chalet komt ook 

de parkeigenaar denkt heel goed met ons mee en is behulpzaam daar 

waar mogelijk. Als iemand nog aanvullende ideeën of opties heeft om de laatste stappen voor het 

tweede chalet te nemen, wij staan er volledig voor open! Neem gerust even contact op. 

naam verrast werden we door de beslissing van Stichting 

Specsavers om hun donatie voor de provincie Zuid-Holland te 

gebruiken voor Logeerplezier. Op de foto neemt Marc (voorzitter 

Logeerplezier) een donatie van Specsavers ter waarde van 2.500 

ngst. Tevens zijn we in 2010 het goede doel voor de 

vestiging in Zoetermeer én heeft deze vestiging een donatie gedaan 

voor de logeerbus. Kortom: Specsavers, ontzettend bedankt! 

Basisschool De Springplank in Zoetermeer heeft geholpen met een 

arvan een deel van de opbrengst voor Logeerplezier 

was. Een bedrag van 1.500 euro is aan ons overgemaakt. Alle 

kinderen hebben heel veel rondjes gelopen voor het goede doel en 

daarmee een heel mooi bedrag bij elkaar gelopen. Het startschot 

op werd verricht door de burgemeester van 

De collecte in 2010 staat ook al gepland. We hebben een vergunning om in Zoetermeer van 13 

december t/m 23 december te collecteren. We zijn daarvoor altijd op zoek naar collectanten! Dus als 

je ons wilt helpen, laat het dan s.v.p. weten. Al loop je maar één avond, of doe je alleen je eigen 

straat, het maakt niet uit. Alle bijdragen zijn meer dan welkom en het hoeft niet veel werk te zijn. 

ning ontvangen om in Zevenhuizen en Moerkapelle te 

collecteren dit jaar. Dus ook collectanten in die gemeenten zijn meer dan welkom. Laat even weten 

De logeerbus is inmiddels in gebruik genomen en 

ier gebracht met 

behulp van Autoservice Kuipers, SurfSeeBuy.com, 

Specsavers en natuurlijk de collecte van 2009 in 

Zoetermeer. De lokale media hebben hier aandacht 

aan besteed. Dat vinden we heel fijn, omdat je graag wilt laten zien aan iedereen die gegeven heeft, 

Het tweede logeerweekend is inmiddels ook gestart. Daarnaast hebben 

we al een aanmelding voor nog één kindje. We verwachten dus nog dit 

najaar met een derde weekend te kunnen starten als we nog een 

Daarmee zit het eerste chalet dan helemaal vol. Ook 

voor het logeren is het dus ideaal dat het tweede chalet zo snel mogelijk 

Om te laten zien hoe zo’n logeerweekend er uit ziet 

en om ouders een indruk te geven wat er allemaal gebeurt, zijn we een 
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filmpje aan het voorbereiden. Hatsiekiedee.tv gaat (belangeloos) voor ons dit filmpje samen stellen. 

De opnames zijn inmiddels geweest, dus we kijken uit naar het eindresultaat.

Ook de website is weer vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor de laats

 

Hierbij de 4e nieuwsbrief van Logeerplezier dit jaar. Het hoogseizoen is inmiddels voorbij. Het is erg 

druk geweest, maar alle gezinnen die van het vakantiehuisje gebruik hebben gemaakt zijn heerlijk op 

vakantie geweest en allemaal supertevreden. En het gaat maar door, want tot

huisje helemaal vol. Een extra bewijs dat we met de stichting écht aan een behoefte voldoen. De 

aanvragen voor de zomervakantie 2011 komen al weer binnen en de weken in het hoogseizoen 

zitten al bijna vol. En dan niet voor één maar z

Want, ja, zoals reeds eerder aangekondigd is het gelukt. Met 

behulp van donaties van Fonds1818, NutsOhra, Ackersate, 

DuoCar, en het motorbegeleidingsteam, hebben we voldoende 

geld bij elkaar kunnen krijgen voor een tweede huisje

inventaris. Nadat we de opdracht konden geven is de bouwer 

direct aan de slag gegaan. De foto laat het huisje zien een paar 

dagen voor het plaatsen. Je ziet op de foto goed dat het bestaat 

uit twee losse delen, die met de hoge kanten tegen elkaar 

word

Bij het vorige vakantiehuisje hadden we van IKEA een chipknip 

gekregen van 500 euro. Daarvan hebben we toen een gedeelte 

van de inventaris kunnen kopen. Ook deze keer hebben we IKEA 

weer benaderd m

verbazing toen we antwoord kregen dat we een keuken konden 

krijgen!! Op de woonbeurs op de RAI begin oktober hadden ze 

die als showmodel neergezet en hij was over. Of wij hem 

misschien wilden hebben? Daar hebben w

over na hoeven denken. Op de foto krijg je een indruk van de 

keuken. En alles zit er bij, de tafels, lampen, accessoires, tot en met bestek, pannen, 

handdoekhaakjes en eierdopjes aan toe. Echt geweldig!

Maar we zijn er nog niet. Op zaterdag 6 november hebben we een mega

de omheining van de tuin plaatsen, de poort plaatsen, bestraten en het schuurtje in elkaar zetten. 

Daarvoor hebben we veel hulp nodig. Inmiddels hebben zich al een aantal spierbundels aangeme

maar extra kracht kunnen we zeker nog gebruiken. Dus….

Daarnaast zijn we druk bezig met het aankopen van de inrichting. Ook daar krijgen we vaak veel 

spullen gedoneerd of met korting. Maar ja, waar laat je dat allemaal? Ons huis kan best wat hebben, 

maar aan alles zit een grens. Gelukkig kon City Box Zoetermeer ons helpen. We hebben voor een 

aantal maanden een hele grote box in bruikleen gekregen zodat we alle spulletjes daar kunnen 

opslaan. Dat is echt heel erg fijn! 

filmpje aan het voorbereiden. Hatsiekiedee.tv gaat (belangeloos) voor ons dit filmpje samen stellen. 

, dus we kijken uit naar het eindresultaat. 

Ook de website is weer vernieuwd en bijgewerkt. Dus voor de laatste foto’s: www.logeerplezier.nl

ief van Logeerplezier dit jaar. Het hoogseizoen is inmiddels voorbij. Het is erg 

druk geweest, maar alle gezinnen die van het vakantiehuisje gebruik hebben gemaakt zijn heerlijk op 

vakantie geweest en allemaal supertevreden. En het gaat maar door, want tot eind november zit het 

huisje helemaal vol. Een extra bewijs dat we met de stichting écht aan een behoefte voldoen. De 

aanvragen voor de zomervakantie 2011 komen al weer binnen en de weken in het hoogseizoen 

zitten al bijna vol. En dan niet voor één maar zelfs al voor twee huisjes… 

Want, ja, zoals reeds eerder aangekondigd is het gelukt. Met 

behulp van donaties van Fonds1818, NutsOhra, Ackersate, 

DuoCar, en het motorbegeleidingsteam, hebben we voldoende 

geld bij elkaar kunnen krijgen voor een tweede huisje

inventaris. Nadat we de opdracht konden geven is de bouwer 

direct aan de slag gegaan. De foto laat het huisje zien een paar 

dagen voor het plaatsen. Je ziet op de foto goed dat het bestaat 

uit twee losse delen, die met de hoge kanten tegen elkaar 

worden gezet. In een volgende nieuwsbrief volgen meer foto’s.

Bij het vorige vakantiehuisje hadden we van IKEA een chipknip 

gekregen van 500 euro. Daarvan hebben we toen een gedeelte 

van de inventaris kunnen kopen. Ook deze keer hebben we IKEA 

weer benaderd met een verzoek om hun hulp. Groot was onze 

verbazing toen we antwoord kregen dat we een keuken konden 

krijgen!! Op de woonbeurs op de RAI begin oktober hadden ze 

die als showmodel neergezet en hij was over. Of wij hem 

misschien wilden hebben? Daar hebben we natuurlijk niet lang 

over na hoeven denken. Op de foto krijg je een indruk van de 

keuken. En alles zit er bij, de tafels, lampen, accessoires, tot en met bestek, pannen, 

handdoekhaakjes en eierdopjes aan toe. Echt geweldig! 

aterdag 6 november hebben we een mega-klusdag. Die dag willen we 

de omheining van de tuin plaatsen, de poort plaatsen, bestraten en het schuurtje in elkaar zetten. 

Daarvoor hebben we veel hulp nodig. Inmiddels hebben zich al een aantal spierbundels aangeme

maar extra kracht kunnen we zeker nog gebruiken. Dus…. 

Daarnaast zijn we druk bezig met het aankopen van de inrichting. Ook daar krijgen we vaak veel 

spullen gedoneerd of met korting. Maar ja, waar laat je dat allemaal? Ons huis kan best wat hebben, 

ar aan alles zit een grens. Gelukkig kon City Box Zoetermeer ons helpen. We hebben voor een 

aantal maanden een hele grote box in bruikleen gekregen zodat we alle spulletjes daar kunnen 
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filmpje aan het voorbereiden. Hatsiekiedee.tv gaat (belangeloos) voor ons dit filmpje samen stellen. 

www.logeerplezier.nl. 

ief van Logeerplezier dit jaar. Het hoogseizoen is inmiddels voorbij. Het is erg 

druk geweest, maar alle gezinnen die van het vakantiehuisje gebruik hebben gemaakt zijn heerlijk op 

eind november zit het 

huisje helemaal vol. Een extra bewijs dat we met de stichting écht aan een behoefte voldoen. De 

aanvragen voor de zomervakantie 2011 komen al weer binnen en de weken in het hoogseizoen 

Want, ja, zoals reeds eerder aangekondigd is het gelukt. Met 

behulp van donaties van Fonds1818, NutsOhra, Ackersate, 

DuoCar, en het motorbegeleidingsteam, hebben we voldoende 

geld bij elkaar kunnen krijgen voor een tweede huisje met 

inventaris. Nadat we de opdracht konden geven is de bouwer 

direct aan de slag gegaan. De foto laat het huisje zien een paar 

dagen voor het plaatsen. Je ziet op de foto goed dat het bestaat 

uit twee losse delen, die met de hoge kanten tegen elkaar 

en gezet. In een volgende nieuwsbrief volgen meer foto’s. 

Bij het vorige vakantiehuisje hadden we van IKEA een chipknip 

gekregen van 500 euro. Daarvan hebben we toen een gedeelte 

van de inventaris kunnen kopen. Ook deze keer hebben we IKEA 

et een verzoek om hun hulp. Groot was onze 

verbazing toen we antwoord kregen dat we een keuken konden 

krijgen!! Op de woonbeurs op de RAI begin oktober hadden ze 

die als showmodel neergezet en hij was over. Of wij hem 

e natuurlijk niet lang 

over na hoeven denken. Op de foto krijg je een indruk van de 

keuken. En alles zit er bij, de tafels, lampen, accessoires, tot en met bestek, pannen, 

klusdag. Die dag willen we 

de omheining van de tuin plaatsen, de poort plaatsen, bestraten en het schuurtje in elkaar zetten. 

Daarvoor hebben we veel hulp nodig. Inmiddels hebben zich al een aantal spierbundels aangemeld, 

Daarnaast zijn we druk bezig met het aankopen van de inrichting. Ook daar krijgen we vaak veel 

spullen gedoneerd of met korting. Maar ja, waar laat je dat allemaal? Ons huis kan best wat hebben, 

ar aan alles zit een grens. Gelukkig kon City Box Zoetermeer ons helpen. We hebben voor een 

aantal maanden een hele grote box in bruikleen gekregen zodat we alle spulletjes daar kunnen 
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realiseren. Bovendien wordt de huidige bedbox vervangen door een hoog/laag bedbox met

borstwering. 

Zoals reeds gemeld in een vorige nieuwsbrief staat de collecte gepland in Zoetermeer van 13 

december t/m 23 december te collecteren. We zijn nog naarstig op zoek naar extra collectanten! Kun 

jij ons ook helpen? Al loop je maar één avond, of d

alsjeblieft even weten als kunt je helpen.

Het tweede logeerweekend is inmiddels ook gestart. Daarnaast hebben we al een aanmelding voor 

nog één kindje en lijkt een zesde aanmelding er aan te komen. We

een derde weekend te kunnen starten. Daarmee zitten we dan ook met de logeerweekenden vol. 

Om te laten zien hoe zo’n logeerweekend er uit ziet en om ouders een indruk te geven wat er 

allemaal gebeurt, hebben we een filmpje ge

Je vindt dit Logeerplezierfilmpje op YouTube: 

direct naar YouTube en zoek op ‘Logeerplezier’. De link staat ook, net als een serie extra foto’s op 

onze website: www.logeerplezier.nl. 

Met het eerste vakantiehuisje zijn we ook nog bezig hoor. 

Net na de zomer zijn we nog 2 dagen met hulp in het eerste 

huisje bezig geweest om te klussen, grondig schoon te 

maken en de tuin winterklaar te maken. Ook in dit huisje 

staat nog een verbouwing op de planning. In het nieuwe 

vakantiehuisje hebben we namelijk een apart kamertje met 

een stapelbed voor de broertjes en zusjes. Een zelfde soort 

kamertje willen we binnenkort ook in het eerste huisje gaan 

realiseren. Bovendien wordt de huidige bedbox vervangen door een hoog/laag bedbox met

Zoals reeds gemeld in een vorige nieuwsbrief staat de collecte gepland in Zoetermeer van 13 

december t/m 23 december te collecteren. We zijn nog naarstig op zoek naar extra collectanten! Kun 

jij ons ook helpen? Al loop je maar één avond, of doe je alleen je eigen straat, het maakt niet uit. Laat 

alsjeblieft even weten als kunt je helpen. 

Het tweede logeerweekend is inmiddels ook gestart. Daarnaast hebben we al een aanmelding voor 

nog één kindje en lijkt een zesde aanmelding er aan te komen. We denken dus nog dit najaar met 

een derde weekend te kunnen starten. Daarmee zitten we dan ook met de logeerweekenden vol. 

Om te laten zien hoe zo’n logeerweekend er uit ziet en om ouders een indruk te geven wat er 

allemaal gebeurt, hebben we een filmpje gemaakt. 

Je vindt dit Logeerplezierfilmpje op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=M3FFsICciuA

en zoek op ‘Logeerplezier’. De link staat ook, net als een serie extra foto’s op 
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n we ook nog bezig hoor. 

Net na de zomer zijn we nog 2 dagen met hulp in het eerste 

huisje bezig geweest om te klussen, grondig schoon te 

maken en de tuin winterklaar te maken. Ook in dit huisje 

staat nog een verbouwing op de planning. In het nieuwe 

iehuisje hebben we namelijk een apart kamertje met 

een stapelbed voor de broertjes en zusjes. Een zelfde soort 

kamertje willen we binnenkort ook in het eerste huisje gaan 

realiseren. Bovendien wordt de huidige bedbox vervangen door een hoog/laag bedbox met 

Zoals reeds gemeld in een vorige nieuwsbrief staat de collecte gepland in Zoetermeer van 13 

december t/m 23 december te collecteren. We zijn nog naarstig op zoek naar extra collectanten! Kun 

oe je alleen je eigen straat, het maakt niet uit. Laat 

Het tweede logeerweekend is inmiddels ook gestart. Daarnaast hebben we al een aanmelding voor 

denken dus nog dit najaar met 

een derde weekend te kunnen starten. Daarmee zitten we dan ook met de logeerweekenden vol. 

Om te laten zien hoe zo’n logeerweekend er uit ziet en om ouders een indruk te geven wat er 

http://www.youtube.com/watch?v=M3FFsICciuA of ga 

en zoek op ‘Logeerplezier’. De link staat ook, net als een serie extra foto’s op 


