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Voor u ligt het vierde jaarverslag van Stichting Logeerplezier. 

vele vrijwilligers en logeerbegeleiders 

alle kinderen en gezinnen. De twee vakantiehuisje

zomermaanden waren beiden weer volledig volgeboekt. We ontvangen heel veel positieve reacties 

van de gezinnen die in de huisjes van Logeerplezier op vakantie gaan

2011 de logeerweekenden weer georganiseerd. I

kinderen (in de nieuwe logeerbus) 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 201

manier dan ook. Velen hebben geholpen met 

maken van het tweede huisjes, maar ook de sponsoracties en donaties helpen de stichting enorm.

Het blijft geweldig om steeds weer op iedereen te 

2011 heeft in het teken gestaan van 

tweede vakantiehuisje in gebruik genomen

programma: Nederland Helpt (http://www.youtube.com/watch?v=KndUprckZp4

het huisje (net als het eerste overigens) het hele jaar grotendeels volgeboekt. Ten tweede, hebben 

we een nieuwe logeerbus aan kunnen schaffen in 2011 dankzij sponsoring van particulieren en

bedrijven. 

De vraag van gezinnen om gebruik te kunnen maken van de huisjes overtreft nog steeds alle 

verwachtingen. Vandaar dat we in 2011 gestart zijn met het zoeken naar middelen voor een derde 

huisje. In een speciale uitzending van Omroep Max over het 

Logeerplezier (http://www.youtube.com/watch?v=MOySC3Hy8dc

voor het derde huisje inmiddels toegezegd, net als SKAN fonds en de Dr. Vai

afronding van dit jaarverslag in april 2012 was nog Euro 15.000 nodig voor het derde huisje.

Een korte update rond de financiële situatie van de stichting: 201

terugdringen van de schuldpositie van de stich

lening open voor het tweede huisje, maar die is renteloos en loopt nog vier jaar door

financiële versterking van de stichting 

Logeerplezier heeft ook in 2011 wederom

hiermee verder en gaan we er voor zorgen 

zodat nog meer gezinnen en kinderen 

indirect geholpen heeft nogmaals heel erg hartelijk danken voor alle hulp!!

Zoetermeer, 28 april 2012 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Dennis Blijleven

  

erde jaarverslag van Stichting Logeerplezier. Dankzij alle inzet van alle betrokkenen, 

en logeerbegeleiders heeft Logeerplezier in 2011 nog meer kunnen betekenen

vakantiehuisjes werden intensief gebruikt en in de 

volledig volgeboekt. We ontvangen heel veel positieve reacties 

de gezinnen die in de huisjes van Logeerplezier op vakantie gaan. Daarnaast hebben we ook in 

georganiseerd. Inmiddels gaan er drie weekenden per maand twee 

logeerbus) 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 2011 heeft geholpen! Op welke 

en hebben geholpen met onderhoud, uitbreiding van de speeltuin, 

van het tweede huisjes, maar ook de sponsoracties en donaties helpen de stichting enorm.

weer op iedereen te kunnen rekenen! 

heeft in het teken gestaan van twee onderwerpen. Ten eerste, hebben we begin 2011 het

in gebruik genomen. En hoe. De eerste vakantie was te zien in het EO 

http://www.youtube.com/watch?v=KndUprckZp4). Bovendien was 

het huisje (net als het eerste overigens) het hele jaar grotendeels volgeboekt. Ten tweede, hebben 

we een nieuwe logeerbus aan kunnen schaffen in 2011 dankzij sponsoring van particulieren en

van gezinnen om gebruik te kunnen maken van de huisjes overtreft nog steeds alle 

verwachtingen. Vandaar dat we in 2011 gestart zijn met het zoeken naar middelen voor een derde 

huisje. In een speciale uitzending van Omroep Max over het NSGK was er extra aandacht voor 

http://www.youtube.com/watch?v=MOySC3Hy8dc) en NSGK heeft een eerste donatie 

voor het derde huisje inmiddels toegezegd, net als SKAN fonds en de Dr. Vaillantstichting. 

afronding van dit jaarverslag in april 2012 was nog Euro 15.000 nodig voor het derde huisje.

Een korte update rond de financiële situatie van de stichting: 2011 stond voornamelijk in het 

van de stichting. Dat is grotendeels gelukt. Er staat nog slechts één 

lening open voor het tweede huisje, maar die is renteloos en loopt nog vier jaar door. Dankzij de 

versterking van de stichting zijn we nog beter voorbereid op de toekomst. 

wederom in een grote behoefte te voorzien. In 2012 gaan we 

hiermee verder en gaan we er voor zorgen dat het 3
de

 chalet in 2013 in gebruik genomen kan worden 

nog meer gezinnen en kinderen op vakantie kunnen. We willen iedereen die ons

indirect geholpen heeft nogmaals heel erg hartelijk danken voor alle hulp!! 

Dennis Blijleven 
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alle betrokkenen, 

meer kunnen betekenen voor 

gebruikt en in de 

volledig volgeboekt. We ontvangen heel veel positieve reacties 

hebben we ook in 

drie weekenden per maand twee 

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

heeft geholpen! Op welke 

onderhoud, uitbreiding van de speeltuin, gebruiksklaar 

van het tweede huisjes, maar ook de sponsoracties en donaties helpen de stichting enorm. 

hebben we begin 2011 het 

En hoe. De eerste vakantie was te zien in het EO 

. Bovendien was 

het huisje (net als het eerste overigens) het hele jaar grotendeels volgeboekt. Ten tweede, hebben 

we een nieuwe logeerbus aan kunnen schaffen in 2011 dankzij sponsoring van particulieren en 

van gezinnen om gebruik te kunnen maken van de huisjes overtreft nog steeds alle 

verwachtingen. Vandaar dat we in 2011 gestart zijn met het zoeken naar middelen voor een derde 

NSGK was er extra aandacht voor 

en NSGK heeft een eerste donatie 

llantstichting. Bij de 

afronding van dit jaarverslag in april 2012 was nog Euro 15.000 nodig voor het derde huisje. 

stond voornamelijk in het 

ting. Dat is grotendeels gelukt. Er staat nog slechts één 

Dankzij de 

gaan we 

chalet in 2013 in gebruik genomen kan worden 

. We willen iedereen die ons direct of 
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Stichting Logeerplezier stelt aangepaste vakantie

gehandicapte kinderen. Het doel van Stichting Logeerplezier is het bieden van vakantie

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.

beschikking voor het bieden van logeeropvang en vakanties. Deze worden verhuurd 

gezinnen met een gehandicapt kind en bedrijven/instellingen die logeeropvang bieden voor 

gehandicapte kinderen. Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier deze weekenden ook zelf.

 

Stichting Logeerplezier wordt geleid door het bestu

• ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter

• ir. Martijn Deurloo RC, secretaris en penningmeester

• dhr. Dennis Blijleven, bestuurslid bijzondere zaken

Het bestuur is belast met alle bestuurlijke 

voornamelijk op beleidsvaststelling en controle van de operationele activiteiten.

Het werk van de bestuursleden is onbetaald.

Rini van Solingen heeft per november 

secretaris en penningmeester zijn doorges

toegetreden tot het bestuur. 

 

Aanvullend op het bestuur, zijn Patricia 

betrokken bij de stichting. Tot hun taken behoren onder meer: administratievoering, beheer van de 

vakantiefaciliteiten, organisatie logeerweekenden, vakantiereserveringen, 

doelgroepcontact en alle andere oper

Voor de volledigheid: ook dit werk is on

aan de kinderen en gezinnen. 

 

aangepaste vakantiehuisjes beschikbaar met voorzieningen voor 

gehandicapte kinderen. Het doel van Stichting Logeerplezier is het bieden van vakantie

logeerhuisvesting voor gehandicapte kinderen en hun familieleden. De stichting heeft geen 

. 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. 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 ook zelf.

Stichting Logeerplezier wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter 

, secretaris en penningmeester 

, bestuurslid bijzondere zaken 

Het bestuur is belast met alle bestuurlijke taken van de stichting. Deze concentreren zich 

lijk op beleidsvaststelling en controle van de operationele activiteiten. 

Het werk van de bestuursleden is onbetaald. 

heeft per november 2011 het bestuur van Logeerplezier verlaten. Zijn taken van 

secretaris en penningmeester zijn doorgeschoven naar Martijn Deurloo. Dennis Blijleven 

Patricia van Solingen en Rini van Solingen als ‘operationele 

Tot hun taken behoren onder meer: administratievoering, beheer van de 

organisatie logeerweekenden, vakantiereserveringen, communicatie en pr, 

operationele taken. 

Voor de volledigheid: ook dit werk is onbetaald; alle inkomsten voor de stichting komen ten goede 
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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 

. Alle inkomsten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de 

De stichting stelt haar faciliteiten ter 

aan particuliere 

gezinnen met een gehandicapt kind en bedrijven/instellingen die logeeropvang bieden voor 

gehandicapte kinderen. Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier deze weekenden ook zelf. 

taken van de stichting. Deze concentreren zich 

. Zijn taken van 

. Dennis Blijleven is 

operationele managers’ 

Tot hun taken behoren onder meer: administratievoering, beheer van de 

communicatie en pr, 

betaald; alle inkomsten voor de stichting komen ten goede 
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Vakantieverhuur in 2011 verliep uitstekend. 

van de huisjes in een vakantie, midweek of weekend. Ee

ervaringen opgeschreven. Deze staan op de website van Logeerplezier

 

Vanaf 2010 organiseert logeerplezier zelf haar logeerweekenden. 

geweest, doordat er drie weekenden per maand 

2012 staat de start van een vierde weekend 

We hebben voor de logeerweekenden

gaan er twee vaste kinderen met twee vaste begeleiders op logeerweekend mee. 

aandacht voor het individuele kind en 

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

Tijdens deze weekenden maken de begeleiders en kinderen gebruik van 

bus. Deze is in 2011 vervangen door een nieuw exemplaar. De oude bus was 

echt versleten maar heeft ons gedurende de afg

helpen. Met hulp van donaties 

in september de sleutel van de nieuwe bus in ontvangst mogen nemen.

 

Promotie in 2011 heeft zich (net als in de voorgaande jaren) ge

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 overwe

andersoortige hulp te ondersteunen.

• 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 2011 heeft dit geleid tot een aantal 

donaties waarvan een van zeer signific

televisie geweest met de stichting. Eenmaal bij Nederland Helpt van de EO en eenmaal bij Tijd 

voor Max van Omroep Max. Deze staan inmiddels ook op YouTube.

• Verder uitbreiden van onze website 

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

afleveringen op televisie zijn ook op deze website opgenomen.

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 201

hebben we op de site meer dan 

bezoekers per dag. In 2010 waren dat er 25, in 

verliep uitstekend. 53 gezinnen hebben met groot plezier gebruik gemaakt 

in een vakantie, midweek of weekend. Een aantal van deze gezinnen heeft hun 

ervaringen opgeschreven. Deze staan op de website van Logeerplezier: www.logeerplezier.nl

Vanaf 2010 organiseert logeerplezier zelf haar logeerweekenden. In 2011 zijn er 36 logeerweekenden 

rie weekenden per maand een logeerweeken is georganiseerd. In

een vierde weekend gepland en staan er in totaal 40 weekenden 

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

gaan er twee vaste kinderen met twee vaste begeleiders op logeerweekend mee. Hierdoor is v

kind en is er elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een 

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

Tijdens deze weekenden maken de begeleiders en kinderen gebruik van 

. Deze is in 2011 vervangen door een nieuw exemplaar. De oude bus was 

echt versleten maar heeft ons gedurende de afgelopen periode goed kunnen 

helpen. Met hulp van donaties van o.m. Rabobank en Taartje Tessa, 

in september de sleutel van de nieuwe bus in ontvangst mogen nemen.

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 

zodat zij kunnen overwegen om de stichting met financiële middelen of 

andersoortige hulp te ondersteunen. In 2011 zijn daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd:

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 2011 heeft dit geleid tot een aantal 

donaties waarvan een van zeer significante omvang. Daarnaast zijn we in 2011 twee maal op 

televisie geweest met de stichting. Eenmaal bij Nederland Helpt van de EO en eenmaal bij Tijd 

Deze staan inmiddels ook op YouTube. 

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

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

afleveringen op televisie zijn ook op deze website opgenomen. Ook staan er op de webs

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 201

hebben we op de site meer dan 13.000 bezoekers gehad en krijgen nu gemiddeld 

2010 waren dat er 25, in 2009 waren dat er 15 en in 2008: 10.
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gezinnen hebben met groot plezier gebruik gemaakt 

n aantal van deze gezinnen heeft hun 

www.logeerplezier.nl.  

6 logeerweekenden 

In september 

weekenden gepland. 

Bij Logeerplezier 

Hierdoor is veel 

Voor kinderen met een 

Tijdens deze weekenden maken de begeleiders en kinderen gebruik van een 

. Deze is in 2011 vervangen door een nieuw exemplaar. De oude bus was 

elopen periode goed kunnen 

Rabobank en Taartje Tessa, hebben we 

in september de sleutel van de nieuwe bus in ontvangst mogen nemen. 

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 

gen om de stichting met financiële middelen of 

de volgende activiteiten uitgevoerd: 

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 2011 heeft dit geleid tot een aantal 

ante omvang. Daarnaast zijn we in 2011 twee maal op 

televisie geweest met de stichting. Eenmaal bij Nederland Helpt van de EO en eenmaal bij Tijd 

, waar naast informatie over de 

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

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 2011 

iddeld zo’n 35 

2009 waren dat er 15 en in 2008: 10. 
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Het verwerven dan gelden in 2011 heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

sponsoracties en de collecte. De belangrijkste opbrengsten hiervan in 201

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

bedrag is het bewijs van het gezegde: “

ontzettend bedankt voor jullie 

• Van Specsavers kregen we ook dit jaar weer een donatie. Ruim 3.000 euro!

• Soltegro doneerde 2.500 euro, 

management doneerde 1.000 euro

en de Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer doneerde 750 euro

• Van de Rotary in Zoetermeer mochten we 500 euro in ontvangst nemen

in Zoetermeer doneerde 450 euro

Zoetermeer stuurde ons een donatie van 254 euro

euro gedoneerd en Emte Sligro Middelburg doneerde 200 euro

 

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 de vakantiehuisjes en/of uit vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die 

logeeropvang bieden via Logeerplezier. Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee 

ouderstellen die gebruik hebben gemaakt van 

 

heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

angrijkste opbrengsten hiervan in 2011 waren: 

Donaties van veel particulieren met een totale omvang van meer dan 3.850 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

Van Specsavers kregen we ook dit jaar weer een donatie. Ruim 3.000 euro! 

, Stichting motorbegeleidingsteam doneerde 1.100 euro

management doneerde 1.000 euro, Stichting vrouwenraad Gorinchem doneerde 1.000 euro, 

Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer doneerde 750 euro. 

Van de Rotary in Zoetermeer mochten we 500 euro in ontvangst nemen, De avondvierdaagse 

in Zoetermeer doneerde 450 euro, Stichting regiodoel doneerde 325 euro, Gall en Gall in 

Zoetermeer stuurde ons een donatie van 254 euro, Creagroep Violet uit Zoetermeer heeft 250 

Emte Sligro Middelburg doneerde 200 euro. 

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 

en/of uit vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die 

ogeerplezier. Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee 

erstellen die gebruik hebben gemaakt van de vakantiehuisjes. 
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heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

euro. Dit enorme 

”. Iedereen daarom: 

bijdrage. Dankzij dit geld kan de stichting doen wat zij doet. 

Stichting motorbegeleidingsteam doneerde 1.100 euro, Eraqua 

Stichting vrouwenraad Gorinchem doneerde 1.000 euro, 

De avondvierdaagse 

Gall en Gall in 

Creagroep Violet uit Zoetermeer heeft 250 

een comité van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend 

en representatief karakter. Leden zijn bekende Nederlanders die een affiniteit hebben met 

Ernst & Bobbie, Bert van 

en logeerfaciliteiten is het essentieel dat deze past bij de 

icapt 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 

en/of uit vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die 

ogeerplezier. Momenteel bestaat de doelgroepcommissie uit twee 
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De vraag naar vakantiehuisvesting is gro

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 logeerw

betekenen 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 verplichting

Vooralsnog is besloten om Logeerplezier haar huidige kleinschaligheid te laten behouden. Daarmee 

beperkt de stichting zich dus tot maximaal 

logeerweekenden. Dit is vastgelegd in een beleidsplan voor de periode 2012

wel opgenomen dat Logeerplezier op zoek gaat naar alternatieve modellen die er voor kunnen 

zorgen dat het aantal vakantiehuisjes in Nederland voor gezinnen met een gehandi

toeneemt. De leerervaringen van Logeerplezier kunnen daarin waardevol zijn. De periode 2012

wordt gebruikt om duidelijk te krijgen welke modellen hierbij zouden kunnen passen.

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?

en 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 

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.

Vooralsnog is besloten om Logeerplezier haar huidige kleinschaligheid te laten behouden. Daarmee 

maximaal drie vakantiehuisjes op Ackersate voor gezinnen en 

en. Dit is vastgelegd in een beleidsplan voor de periode 2012-2017. Daarin is echter 

wel opgenomen dat Logeerplezier op zoek gaat naar alternatieve modellen die er voor kunnen 

zorgen dat het aantal vakantiehuisjes in Nederland voor gezinnen met een gehandicapt kind 

. De leerervaringen van Logeerplezier kunnen daarin waardevol zijn. De periode 2012

wordt gebruikt om duidelijk te krijgen welke modellen hierbij zouden kunnen passen. 
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ot 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? 

en 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 

eekenden 

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 

en die ook financieel te verantwoorden moeten zijn. 

Vooralsnog is besloten om Logeerplezier haar huidige kleinschaligheid te laten behouden. Daarmee 

drie vakantiehuisjes op Ackersate voor gezinnen en 

2017. Daarin is echter 

wel opgenomen dat Logeerplezier op zoek gaat naar alternatieve modellen die er voor kunnen 

capt kind 

. De leerervaringen van Logeerplezier kunnen daarin waardevol zijn. De periode 2012-2017 
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 Chalet F41

1
 

 Chalet E24
1
 

 Logeerbus
2
 

 �
������ ������
 Nog te ontvangen BTW 

 Nog te ontvangen donatie (NutsOhra)

 Nog te ontvangen bedragen 

 Girorekening 

 Plusrekening 
 ����
 ������
 ������������ �������
 �������������
 Projectkosten tweede huisje 

 Reservering vervanging F41
3
 

 Reservering vervanging E24
3
 

 Reservering aanschaf derde huisje
 ����
����� ����
����
 Lening 3,0% 

 Lening 0,0% 
 ���
����� ����
���
 Te betalen toeristenbelasting 

 Af te dragen BTW 

 Te betalen facturen 
 ����
 �������
 ���� !"# $% �& '� ()�)$*+,- . # #/&� 0)1)$# �"2 *3 �*4 !")��#*  * 5( '))6�73 ))6� 3 1* 8-9:: ;26� �& !")��#<- .� ��%��6(2* *#))# #�%�$ '� ))$*!")=6�*#> ))6'� $) '6 �3 ))6$))60�6> )!"8- .� )=*!"6 3 0 $% �& '� "2 *3 �* > �6'# #�(�'6)%�$ ?0�6*#�&#@  $ "�# � %�$ 0�67)��� )=*!"6 3 0 $%�$ #�0�$* �A&� ! �# )�*B - .� *!"2�'&�* # �  *  $ <:,, *#�61 %�')

CDEDFEFGDG CDH DGIJKGG H
 €   46.500  € 

 €   60.000 €   56.000

 €             0 € H DLJMDG H
 €         971  €     

Nog te ontvangen donatie (NutsOhra)  €   15.000  € 

 €             0 €           50

 €     1.439  € 

 €             0  €   31.017H DFCJNDG HCDEDFEFGDG CDH IKJFKN HH KJKIG H
  €     5.560  €  

  €             0  €   14.000

  €             0  €     8.440

derde huisje  €             0 €   1H KFJKGG H
 €   20.000  € 

 €   32.500 €  H KNG H
  €         590  €     1.793

 €              0 €         

€              0 €     H DFCJNDG H 3  $#�$* �= %�(62 1O $ �$%�0��6,9 3 ))6)=%�*!"6�0�$- P# QB , )= �$ B -::: ;26� �& !")��# ;<B -)=> ))6'� �& '� ()�)$*- R& '�S� (2* *!"6 3 0�$ > � $ �# )="# $% %�� 3 1 S)� S 3 $ ))$ '� ))$*!")=> ))6'� 5 07 6�*# #2�0�$* %�6�*�60��6' 0��60�60)$% $% �& #�67 3 $- ��# $2 #7�%�$- T)$)= ' #3 ))6"�((�$ > � ' # #6)$*&)6)$#�6%�7* 0�60)$% $%*6�*�60�6 $% �&%�$�7�$ �& '� ()�)$*-))�'- ;66�*# $�% UU$ 6�$#���S� ��$ $% > ��1� #�# (�% $ <:
������ �� ��� ��

EDFEFGDDH DFIJIGF
€   43.000 

€   56.000 

€   27.602 H CMJDVG
€             0 

€             0 

€           50 

€     3.113 

€   31.017 H DIGJLVCEDFEFGDDH DGDJIDIH CMJMMG
€             0 

€   14.000 

€     8.440 

€   12.000 H FGJGGG
€             0 

€   20.000 H MJLFL
€     1.793 

€         217 

€     2.717 H DIGJLVCP� *!"6 3 0�$=W'��6')# '�# � 0)$ '� XYZ O-#�� S)#�$ '�S�))1# �$ > �6'�$:,9 '��6���&#-
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

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

Het uitgangspunt voor de stichting is dat zij zich 

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

Daardoor kunnen donaties gebruikt worden door 

Naast de daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staat tevens de begroting voor 201���������
� ��������
 Park, faciliteiten + G/W/L 

 Rentekosten leningen 

 Administratiekosten 

 Inventaris en onderhoudskosten

 Afschrijvingskosten chalet(s) 

 Verzekeringskosten �������

 

 Logeerbuskosten 

 Logeeronkosten 

 Vrijwilligersvergoeding logeren

 Onkostenvergoeding logeerbegeleiding

 Logeerbegeleidingskosten �������

  ����
 ���������
� �����������������
� ��������
 Inkomsten logeeropvang 

 Inkomsten vakantiehuisvesting

 Inkomsten rente op spaarrekening����
 ���������
� ������������������
 ����
����
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In 2011 hebben we een beperkt operationeel verlies gedraaid

belangrijkste reden hiervoor was het instellen van een onkosten

logeerbegeleiding. Voor 2012 staat wederom een 

samenvatting van de operationele inkomsten en uitgaven.

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

Het uitgangspunt voor de stichting is dat zij zich grotendeels 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.

Naast de daadwerkelijk inkomsten en uitgaven staat tevens de begroting voor 2012 opgenomen.FGDD ����� FGDD
€   7.716 €   8.000 

€       300
1
 €   1.000 

€   2.473 €   2.500 

Inventaris en onderhoudskosten €   4.343
2
 €   3.000 

 €   7.500 €   7.500 

€       891 + €   1.500 + H FCJFFC H FCJKGG
€   1.733 €   2.000 

€   4.786
3
 €   3.000 

Vrijwilligersvergoeding logeren €   2.400
4
 €           0 

Onkostenvergoeding logeerbegeleiding €      940
4
 €           0 

€ 28.477 + € 29.000 + H CVJCCI H CMJGGG
                 +                  + H IDJKKN H KLJKGGFGDD ����� FGDD
€ 40.454 € 42.000 

Inkomsten vakantiehuisvesting € 13.484 € 12.000 

rente op spaarrekening €       121 + €           0 + H KMJGKN H KMJGGGE	E H LJKGG E	E H CJKGG
  $1�7*#�$ <:,, �$ (�%6�# $% <:,<+6��$ �)%�6� 6�$#� �$ "�# ��6'�6)=��**�$ �)%�6')$ (�%60)���$ '��6'� ))$*!")= 0)$ #> �� %6�#� �2'�6�1 $'�#)$')���$ '��6'�S� #� �))% > )6�$  $%�*!")# '��6"�# �$#(6#�$0�6%��' $% 0��6'� ��%��6(�%��� ' $%  *  $ <:,< %��$�%��� '�6* 6�)� *��6#-
operationeel verlies gedraaid; groter dan oorspronkelijk begroot.

belangrijkste reden hiervoor was het instellen van een onkosten- en vrijwilligersvergoeding voor de 

staat wederom een te overzien operationeel verlies begroot.

������ �� ��� ��

de operationele inkomsten en uitgaven. 

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

kan bedruipen uit de operationele 

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

het uitbreiden van de activiteiten van de stichting. 

opgenomen. ����� FGDF
€    8.500 

€            0 

€    3.000 

€    3.000 

€    7.500 

€    1.500 + H FCJKGG
€   2.000 

€   4.900 

€   4.000 

€   1.600 

€ 32.000 + H MMJKGG
                 +H IVJGGG����� FGDF
€ 47.500 

€ 14.800 

€       200 + H IFJKGGE	E H KJKGG6��#'�7*6�1�$ 0)$ �60)6 $%*! 3=�6*$#6�'2!��6' �7')# '�S�
oorspronkelijk begroot. De 

en vrijwilligersvergoeding voor de 

operationeel verlies begroot. 
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tevens de begroting voor 201���������
� ��������
 Nieuwe gehandicaptenbus 

 Reservering derde vakantiehuisje

 Aanschaf en inventaris 3
e
 huisje

 Reservering vervanging E24 

 Reservering vervanging F41 

 Laatste kosten tweede vakantiehuisje�������
��
: Reservering derde vakantiehuisje

 
��

: Reservering laatste kosten 2e huisje�������

  ����
 ���������
� ��������
 ���������
� ��������
 Inkomsten donateurs 

 Inkomsten donatie nieuwe bus

 Inkomsten donatie 3
e
 huisje 

 BTW en afrondingsvoordelen ����
 ���������
� ������������������
 ����
�������� !"# $% �& '�  $! '�$#��� 2 #%)0�$ 
,- T��6<:,< *#))# UU$ &6�3 �!# %�&�)<- .� (�%6�#� '�$)# �* <:,< 0��6"�
 

samenvatting van de incidentele inkomsten en uitgaven.

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tevens de begroting voor 2012 opgenomen.FGDD ����� FGDD
€    27.602 €              0 

vakantiehuisje (donatie) €    12.000 €              0 

huisje   

 €      4.000 €      4.000 

 €      3.500 €      3.500 

tweede vakantiehuisje €      5.560 + €      5.560 + H KFJIIF H DCJGIG
: Reservering derde vakantiehuisje   

laatste kosten 2e huisje -/- €      5.560 + -/- €      5.560 + E	E H KJKIG E	E H KJKIG
                    +                     + H MLJDGF H LJKGGFGDD ����� FGDD
€   38.692 €   28.241 

Inkomsten donatie nieuwe bus €   27.602 €             0 

 €   12.000 €             0 

 €             3  + €             0 + H LVJFNL H FVJFMDH CDJDNK H FVJFMD $1�7*#�$ <:,, �$ (�%6�# $% <:,<)$'+ ))$*!")= �$ &�))#* $% '�6'� 0)1)$# �"2 *3 �-�# 8� "2 *3 � #> 0 ;26� 9<-::: S 3 $ ( 3 &2(� !)# � 0)$ ' # 0�

������ �� ��� ��

inkomsten en uitgaven. Naast de 

opgenomen. ����� FGDF
€    79.000

1
 

€      4.000 

€      3.500 

                    + H VIJKGG
-/- €    12.000 

                    + E	E H DFJGGG
                    +H LMJKGG����� FGDF
€   28.000 

€   52.000
2

€             0 + H VGJGGGH KJKGG�6*�)% 6��'* (�0�*# %'-
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 Operationeel resultaat (van 3.2

 Incidenteel resultaat (van 3.3) 

 Reservering vervanging F41
1
 

 Reservering vervanging E24
1
 

 Boekwaarde nieuwe logeerbus

 Boekwaarde derde huisje ����
���� ������ ����� ������������� ������� ��� D �������
Resultaat (toename Eigen Vermogen)����� ������� ��� CD ��������
 ���� !"# $% �& "�# #�#)�� 6�*2�#))# <:,,,- ��# $2 #�� > �6' �& '� "2 *3 �* )=%�#�# $2 #�� )=%�*!"6�0�$ (�'6)%�$

FGDD ����� FGDD
2) -/- €     7.500 -/- €     3.500 

 €   31.195 €  28.241 

 -/- €   10.500 -/- €  10.500 

 -/- €     4.440 -/- €     4.440 

Boekwaarde nieuwe logeerbus €   27.602 €            0 

€             0 + €            0 + H CIJCKL H NJVGDH IKJFKN H IKJFKN
(toename Eigen Vermogen) €   36.357 + €   9.801 + H DGDJIDI H LMJGKG�*!"6�0�$ 7))6S)# '� 0�60)$% $% �60)$ ?0�6*#�&#@  $ "$ S 3 $ $2 �A&� ! �# %�6�*�60��6' 0��6'� 0�60)$% $%W�$ *

������ �� ��� ��

����� FGDF
-/- €     5.500 

€     5.500 

€   58.000 + H KVJGGGH DGDJIDI
€   58.000 + H DKNJIDI�# � %�$ 0�67�%�$- .�*#))$ $2 �& '� ()�)$*-
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Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier is (naast de website) de 

nieuwsbrief. Deze wordt ongeveer elke 3 

manier bij de stichting betrokken of geïnteresseerd is. Deze staan ook op de website.

 

Hierbij de allereerste nieuwsbrief van Logeerplezier van 2011. We hebben al een tijdje niets van ons 

laten horen. De reden daarvoor is dat we reuze druk zijn geweest met het afronden van het tweede 

vakantiehuisje. In deze nieuwsbrief zie je daarvan het res

begonnen. Ten eerste loopt het storm met boekingen. Op dit moment zitten beide huisjes vanaf 

maart tot september al bijna helemaal volgeboekt. Er zijn nog maar twee weekenden vrij en een 

aantal midweken, maar de rest zit vol! Daarnaast zijn we met een 

Ook op het financiële vlak loopt het goed. We hebben een donatie van 10.000 euro van het 

Oranjefonds gekregen, 7.500 euro van het NSGK, 1.392 euro van het Monuta Charity Fund, 250 euro 

van Gall&Gall en 15.000 euro van een goede bekende van één van de logeerbegeleiders. Kortom, ook 

op dat vlak hebben we niets te klagen. Die laatste donatie komt overigens voort uit de problemen die 

we in de herfst en winter met de logeerbus hebben gehad. De bus 

dan dat deze reed. Eigenlijk is de bus toch te ver op leeftijd. We zouden dan ook graag een nieuwe 

bus aanschaffen. Met deze eerste donatie van 15.000 euro zitten we precies op de helft. We zoeken 

nog zo’n bedrag en kunnen dan een nieuwe bus bestellen.

Maar het echte nieuws voor deze nieuwsbrief is wel dat het tweede vakantiehuisje eind februari in 

gebruik is genomen. Op onderstaande foto’s krijg je een redelijke impressie hoe het is geworden, 

zowel van buiten als van binnen. 

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

nieuwsbrief. Deze wordt ongeveer elke 3 á 4 maanden verstuurd aan iedereen die op één of andere 

manier bij de stichting betrokken of geïnteresseerd is. Deze staan ook op de website. 

Hierbij de allereerste nieuwsbrief van Logeerplezier van 2011. We hebben al een tijdje niets van ons 

laten horen. De reden daarvoor is dat we reuze druk zijn geweest met het afronden van het tweede 

vakantiehuisje. In deze nieuwsbrief zie je daarvan het resultaat. Dit jaar is uiterst voortvarend 

begonnen. Ten eerste loopt het storm met boekingen. Op dit moment zitten beide huisjes vanaf 

maart tot september al bijna helemaal volgeboekt. Er zijn nog maar twee weekenden vrij en een 

zit vol! Daarnaast zijn we met een derde logeerweekend gestart.

Ook op het financiële vlak loopt het goed. We hebben een donatie van 10.000 euro van het 

Oranjefonds gekregen, 7.500 euro van het NSGK, 1.392 euro van het Monuta Charity Fund, 250 euro 

ll&Gall en 15.000 euro van een goede bekende van één van de logeerbegeleiders. Kortom, ook 

op dat vlak hebben we niets te klagen. Die laatste donatie komt overigens voort uit de problemen die 

we in de herfst en winter met de logeerbus hebben gehad. De bus heeft meer in de garage gestaan 

dan dat deze reed. Eigenlijk is de bus toch te ver op leeftijd. We zouden dan ook graag een nieuwe 

bus aanschaffen. Met deze eerste donatie van 15.000 euro zitten we precies op de helft. We zoeken 

an een nieuwe bus bestellen. 

Maar het echte nieuws voor deze nieuwsbrief is wel dat het tweede vakantiehuisje eind februari in 

gebruik is genomen. Op onderstaande foto’s krijg je een redelijke impressie hoe het is geworden, 
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Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier is (naast de website) de 

erstuurd aan iedereen die op één of andere 

 

Hierbij de allereerste nieuwsbrief van Logeerplezier van 2011. We hebben al een tijdje niets van ons 

laten horen. De reden daarvoor is dat we reuze druk zijn geweest met het afronden van het tweede 

ultaat. Dit jaar is uiterst voortvarend 

begonnen. Ten eerste loopt het storm met boekingen. Op dit moment zitten beide huisjes vanaf 

maart tot september al bijna helemaal volgeboekt. Er zijn nog maar twee weekenden vrij en een 

eerweekend gestart. 

Ook op het financiële vlak loopt het goed. We hebben een donatie van 10.000 euro van het 

Oranjefonds gekregen, 7.500 euro van het NSGK, 1.392 euro van het Monuta Charity Fund, 250 euro 

ll&Gall en 15.000 euro van een goede bekende van één van de logeerbegeleiders. Kortom, ook 

op dat vlak hebben we niets te klagen. Die laatste donatie komt overigens voort uit de problemen die 

heeft meer in de garage gestaan 

dan dat deze reed. Eigenlijk is de bus toch te ver op leeftijd. We zouden dan ook graag een nieuwe 

bus aanschaffen. Met deze eerste donatie van 15.000 euro zitten we precies op de helft. We zoeken 

Maar het echte nieuws voor deze nieuwsbrief is wel dat het tweede vakantiehuisje eind februari in 

gebruik is genomen. Op onderstaande foto’s krijg je een redelijke impressie hoe het is geworden, 
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We hebben bij de aanleg heel veel hulp gehad van veel kanten. Fantastisch dat iedereen bereid blijft 

om af een toe ons een dag te helpen. Iedereen de geholpen heeft bij dit enorme project: ontzettend 

bedankt! Zonder jullie hulp zou dit tweede huisje er niet geweest zijn! Daarnaast zijn we uiteraard 

ook erg dankbaar voor alle financiële steun, want ook het geld blijft belangrijk. Dankzij de hulp van 

Fonds1818, Fonds NutsOhra, het Oranjefonds, Monuta Charity Fund, creagroep Violet, het 

motorbegeleidingsteam, het NSGK, Vakantiepark Ackersate en DuoCar, hebben we het tweede huisje 

uiteindelijk volledig kunnen financieren. In het bijzonder willen we Reinie en Dirk Brul 

(www.arjaredi.nl) bedanken. Zij hebben

maat gemaakt en daar heel wat avonden, nachten en zaterdagen aan besteed. Ook willen we 

Stichting Regiodoel bedanken voor de hulp bij de verhuizing, de familie Groeneveld voor al het 

speelgoed en willen we Raymond (

raamdecoratie in de snoezelruimten.

Nog een leuk nieuwtje is dat de Evangelische Omroep besloten heeft een kort filmpje te maken over 

Logeerplezier voor één van hun programma’s (Nederland Helpt). Op 25 maart gaan ze filmen in 

Voorthuizen. We houden jullie op de hoogte over de datum waarop het wordt uitgezonden. 

Daarnaast zullen we het filmpje op YouTube zetten wanneer we het van hen hebben ontva

Het jaarverslag 2010 heeft even op zich laten wachten door alle beslommeringen met het tweede 

huisje. Echter, we zijn er bijna klaar mee. Eind maart zullen we het jaarverslag op de site zetten.

 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van Logeerplezier in  2011. We zitten vlak voor het hoogseizoen en zijn 

er helemaal klaar voor. Beide vakantiehuisjes zitten tot eind oktober bijna volledig vol! Dat is erg fijn 

voor de stichting. Logeerplezier wordt steeds bekende

gezinnen de stichting te vinden. Hierdoor merken we dat we (zelfs nu met het tweede huisje er bij) 

eerder meer dan minder gezinnen moeten teleurstellen. We krijgen al veel aanvragen binnen voor 

2012, maar parkeren die nog even. Vanaf 

Hoewel we ons hadden voorgenomen om even pas op de plaats te maken, zijn we toch maar alvast 

begonnen met het zoeken van financiële middelen voor een derde huisje. Daarbij kunnen we alle 

hulp gebruiken! Mocht je de gelegenheid hebben om bijvoorbeeld een sponsorloop op school te 

organiseren, neem dan even contact op. Misschien is er in je omgeving wel al iets georganiseerd 

waar nog geen goed doel is gekozen voor de opbrengst? Denk dan ook eens

Andere mogelijkheden zijn een kledinginzamelingsactie. Als jullie zorgen dat de kleding wordt 

ingezameld, dan zorgen wij dat Regiodoel dit bij jullie op komt halen: de opbrengsten zijn dan voor 

Logeerplezier. Wellicht is er een stichtin

wel een actie mogelijk? Overweeg eens om Logeerplezier hiervoor aan te melden. Tot slot zijn 

donaties onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting (voor elke 2 euro gedoneerd betaalt de 

Belastingdienst je 1 euro terug!), kijk hiervoor even op onze website onder: 

  

We hebben bij de aanleg heel veel hulp gehad van veel kanten. Fantastisch dat iedereen bereid blijft 

om af een toe ons een dag te helpen. Iedereen de geholpen heeft bij dit enorme project: ontzettend 

tweede huisje er niet geweest zijn! Daarnaast zijn we uiteraard 

ook erg dankbaar voor alle financiële steun, want ook het geld blijft belangrijk. Dankzij de hulp van 

Fonds1818, Fonds NutsOhra, het Oranjefonds, Monuta Charity Fund, creagroep Violet, het 

orbegeleidingsteam, het NSGK, Vakantiepark Ackersate en DuoCar, hebben we het tweede huisje 

uiteindelijk volledig kunnen financieren. In het bijzonder willen we Reinie en Dirk Brul 

) bedanken. Zij hebben een bedbox, stapelbed én hooglaagbed speciaal voor ons op 

maat gemaakt en daar heel wat avonden, nachten en zaterdagen aan besteed. Ook willen we 

Stichting Regiodoel bedanken voor de hulp bij de verhuizing, de familie Groeneveld voor al het 

illen we Raymond (www.thesensoryshop.nl) bedanken voor de onwijs mooie 

raamdecoratie in de snoezelruimten. 

Nog een leuk nieuwtje is dat de Evangelische Omroep besloten heeft een kort filmpje te maken over 

ezier voor één van hun programma’s (Nederland Helpt). Op 25 maart gaan ze filmen in 

Voorthuizen. We houden jullie op de hoogte over de datum waarop het wordt uitgezonden. 

Daarnaast zullen we het filmpje op YouTube zetten wanneer we het van hen hebben ontva

Het jaarverslag 2010 heeft even op zich laten wachten door alle beslommeringen met het tweede 

huisje. Echter, we zijn er bijna klaar mee. Eind maart zullen we het jaarverslag op de site zetten.

ij de tweede nieuwsbrief van Logeerplezier in  2011. We zitten vlak voor het hoogseizoen en zijn 

er helemaal klaar voor. Beide vakantiehuisjes zitten tot eind oktober bijna volledig vol! Dat is erg fijn 

voor de stichting. Logeerplezier wordt steeds bekender en daardoor weten ook steeds meer 

gezinnen de stichting te vinden. Hierdoor merken we dat we (zelfs nu met het tweede huisje er bij) 

eerder meer dan minder gezinnen moeten teleurstellen. We krijgen al veel aanvragen binnen voor 

g even. Vanaf september gaan we reserveringen voor 2012 aannemen.

Hoewel we ons hadden voorgenomen om even pas op de plaats te maken, zijn we toch maar alvast 

begonnen met het zoeken van financiële middelen voor een derde huisje. Daarbij kunnen we alle 

p gebruiken! Mocht je de gelegenheid hebben om bijvoorbeeld een sponsorloop op school te 

organiseren, neem dan even contact op. Misschien is er in je omgeving wel al iets georganiseerd 

waar nog geen goed doel is gekozen voor de opbrengst? Denk dan ook eens aan Logeerplezier. 

Andere mogelijkheden zijn een kledinginzamelingsactie. Als jullie zorgen dat de kleding wordt 

ingezameld, dan zorgen wij dat Regiodoel dit bij jullie op komt halen: de opbrengsten zijn dan voor 

Logeerplezier. Wellicht is er een stichting verbonden aan je werkgever of is er in het kader van MVO 

wel een actie mogelijk? Overweeg eens om Logeerplezier hiervoor aan te melden. Tot slot zijn 

donaties onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting (voor elke 2 euro gedoneerd betaalt de 

ienst je 1 euro terug!), kijk hiervoor even op onze website onder: 
�������
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We hebben bij de aanleg heel veel hulp gehad van veel kanten. Fantastisch dat iedereen bereid blijft 

om af een toe ons een dag te helpen. Iedereen de geholpen heeft bij dit enorme project: ontzettend 

tweede huisje er niet geweest zijn! Daarnaast zijn we uiteraard 

ook erg dankbaar voor alle financiële steun, want ook het geld blijft belangrijk. Dankzij de hulp van 

Fonds1818, Fonds NutsOhra, het Oranjefonds, Monuta Charity Fund, creagroep Violet, het 

orbegeleidingsteam, het NSGK, Vakantiepark Ackersate en DuoCar, hebben we het tweede huisje 

uiteindelijk volledig kunnen financieren. In het bijzonder willen we Reinie en Dirk Brul 

een bedbox, stapelbed én hooglaagbed speciaal voor ons op 

maat gemaakt en daar heel wat avonden, nachten en zaterdagen aan besteed. Ook willen we 

Stichting Regiodoel bedanken voor de hulp bij de verhuizing, de familie Groeneveld voor al het 

) bedanken voor de onwijs mooie 

Nog een leuk nieuwtje is dat de Evangelische Omroep besloten heeft een kort filmpje te maken over 

ezier voor één van hun programma’s (Nederland Helpt). Op 25 maart gaan ze filmen in 

Voorthuizen. We houden jullie op de hoogte over de datum waarop het wordt uitgezonden. 

Daarnaast zullen we het filmpje op YouTube zetten wanneer we het van hen hebben ontvangen. 

Het jaarverslag 2010 heeft even op zich laten wachten door alle beslommeringen met het tweede 

huisje. Echter, we zijn er bijna klaar mee. Eind maart zullen we het jaarverslag op de site zetten. 

ij de tweede nieuwsbrief van Logeerplezier in  2011. We zitten vlak voor het hoogseizoen en zijn 

er helemaal klaar voor. Beide vakantiehuisjes zitten tot eind oktober bijna volledig vol! Dat is erg fijn 

r en daardoor weten ook steeds meer 

gezinnen de stichting te vinden. Hierdoor merken we dat we (zelfs nu met het tweede huisje er bij) 

eerder meer dan minder gezinnen moeten teleurstellen. We krijgen al veel aanvragen binnen voor 

september gaan we reserveringen voor 2012 aannemen. 

Hoewel we ons hadden voorgenomen om even pas op de plaats te maken, zijn we toch maar alvast 

begonnen met het zoeken van financiële middelen voor een derde huisje. Daarbij kunnen we alle 

p gebruiken! Mocht je de gelegenheid hebben om bijvoorbeeld een sponsorloop op school te 

organiseren, neem dan even contact op. Misschien is er in je omgeving wel al iets georganiseerd 

aan Logeerplezier. 

Andere mogelijkheden zijn een kledinginzamelingsactie. Als jullie zorgen dat de kleding wordt 

ingezameld, dan zorgen wij dat Regiodoel dit bij jullie op komt halen: de opbrengsten zijn dan voor 

g verbonden aan je werkgever of is er in het kader van MVO 

wel een actie mogelijk? Overweeg eens om Logeerplezier hiervoor aan te melden. Tot slot zijn 

donaties onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting (voor elke 2 euro gedoneerd betaalt de �� ��������
.  
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Je kunt ons ook nog anders helpen: we doen mee aan een sponsoractie van 3M. 

Wil je helpen door te stemmen? Ga dan naar: 

Logo en STEM 

50.000,=!! Zet de link op je Facebook, Hyves, etc. of stuur de link rond op Twitter: alle

Van de avondvierdaagse in Zoetermeer hebben we een 

ontvangen van Euro 450,= die door Bo in ontvangst is genomen (ivm de operatie 

van Patricia nam Bo even waar en toonde zich een perfecte vervangster!).

De uitzending van Nederland Helpt over Logeerplezier is op 21 april uitgezonden. 

Deze aflevering is nog te zien via Uitzending Gemist, maar wij hebben het stuk over Logeerplezier ook 

op ons YouTube kanaal geplaatst: http://www.youtube.com/logeerplezier/

De logeerweekenden zitten inmiddels vol.

begeleiders/vrijwilligers. Al met al is dit een hoop geregel. Dat is dan ook de voornaamste reden dat 

we voorlopig even geen vierde logeerweekend willen starten.

Wel is het mogelijk om zelf een logeerweekend te 

Als je geïnteresseerd bent neem dan contact met ons op. Wij koppelen je dan aan een ander 

ouderstel met dezelfde wens. Uiteraard zorgen wij dat de kinderen en hun hulpvraag goed bij elkaar 

passen. Daarnaast helpen we jullie met het vinden van begeleiders en zorgen dat jullie in een van de 

twee vakantiehuisjes terecht kan. Het plannen en regelen wordt dan dus door de ouders zelf 

georganiseerd en vanuit Logeerplezier verzorgen wij de accommodatie.

 

Het is even geleden, maar hierbij dan toch de derde nieuwsbrief van Logeerplezier in 2011. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen seizoen en vooruit naar 2012. Daarnaast zijn we weer 

eens op tv geweest en hebben we leuk nieuws rond de logeerbus. Bovendien is er ook op het vlak 

van een derde huisje al vooruitgang. Tot slot is er een bestuurswisseling geweest.

Allereerst het logeren. Dit loopt heel goed. Momenteel hebben we elke maand drie 

logeerweeken

2011

begeleiden van één van deze weekenden. Vanaf het eerste 

logeerweekend bij Logeerplezier is Claudia een vaste begeleidster 

geweest en al snel i

hulp, ervaringen en inzichten hebben we het logeren op deze manier 

op de kaart weten te zetten. Tegelijkertijd snappen we ook dat het voor hen niet meer te 

combineren valt met hun werk. We zijn heel dankbaar voor 

wij niet alleen, want ook Jasper en Bas zijn dol op ze en gaan hen zeker missen. We hebben al nieuwe 

logeerkrachten gevonden dus de weekenden zelf gaan gewoon verder.

Je kunt ons ook nog anders helpen: we doen mee aan een sponsoractie van 3M. 

Wil je helpen door te stemmen? Ga dan naar: http://bit.ly/jZNkM3

 op Logeerplezier. De stichting maakt hiermee kans op Euro 

50.000,=!! Zet de link op je Facebook, Hyves, etc. of stuur de link rond op Twitter: alles helpt

Van de avondvierdaagse in Zoetermeer hebben we een donatie mogen 

ontvangen van Euro 450,= die door Bo in ontvangst is genomen (ivm de operatie 

van Patricia nam Bo even waar en toonde zich een perfecte vervangster!).

De uitzending van Nederland Helpt over Logeerplezier is op 21 april uitgezonden. 

ering is nog te zien via Uitzending Gemist, maar wij hebben het stuk over Logeerplezier ook 

http://www.youtube.com/logeerplezier/  

De logeerweekenden zitten inmiddels vol. Momenteel hebben we 6 plaatsen en dus ook 6 

begeleiders/vrijwilligers. Al met al is dit een hoop geregel. Dat is dan ook de voornaamste reden dat 

e logeerweekend willen starten. 

Wel is het mogelijk om zelf een logeerweekend te organiseren als ouders. Hoe gaat dat in z’n werk? 

Als je geïnteresseerd bent neem dan contact met ons op. Wij koppelen je dan aan een ander 

ouderstel met dezelfde wens. Uiteraard zorgen wij dat de kinderen en hun hulpvraag goed bij elkaar 

helpen we jullie met het vinden van begeleiders en zorgen dat jullie in een van de 

twee vakantiehuisjes terecht kan. Het plannen en regelen wordt dan dus door de ouders zelf 

georganiseerd en vanuit Logeerplezier verzorgen wij de accommodatie. 

Het is even geleden, maar hierbij dan toch de derde nieuwsbrief van Logeerplezier in 2011. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen seizoen en vooruit naar 2012. Daarnaast zijn we weer 

st en hebben we leuk nieuws rond de logeerbus. Bovendien is er ook op het vlak 

van een derde huisje al vooruitgang. Tot slot is er een bestuurswisseling geweest. 

Allereerst het logeren. Dit loopt heel goed. Momenteel hebben we elke maand drie 

logeerweekenden volgeboekt en zitten we dus vol. Aan het eind van 

2011 stoppen Claudia en Roel, tot onze grote spijt, met het 

begeleiden van één van deze weekenden. Vanaf het eerste 

logeerweekend bij Logeerplezier is Claudia een vaste begeleidster 

geweest en al snel is Roel haar komen helpen. Mede dankzij hun 

hulp, ervaringen en inzichten hebben we het logeren op deze manier 

op de kaart weten te zetten. Tegelijkertijd snappen we ook dat het voor hen niet meer te 

combineren valt met hun werk. We zijn heel dankbaar voor alles wat ze voor ons gedaan hebben! En 

wij niet alleen, want ook Jasper en Bas zijn dol op ze en gaan hen zeker missen. We hebben al nieuwe 

logeerkrachten gevonden dus de weekenden zelf gaan gewoon verder. 

Een belangrijk hulpmiddel bij de logeerweekende

logeerbus. Zoals gezegd had de oude bus alles gegeven wat er 

in zat. Met alle reparaties, stilstaan, wegenwacht, etc. was 

het tijd voor een andere. Met behulp van twee anonieme ������ �� ��� ��

Je kunt ons ook nog anders helpen: we doen mee aan een sponsoractie van 3M. 

/bit.ly/jZNkM3 of klik op het 

op Logeerplezier. De stichting maakt hiermee kans op Euro 

s helpt! 

donatie mogen 

ontvangen van Euro 450,= die door Bo in ontvangst is genomen (ivm de operatie 

van Patricia nam Bo even waar en toonde zich een perfecte vervangster!). 

De uitzending van Nederland Helpt over Logeerplezier is op 21 april uitgezonden. 

ering is nog te zien via Uitzending Gemist, maar wij hebben het stuk over Logeerplezier ook 

Momenteel hebben we 6 plaatsen en dus ook 6 

begeleiders/vrijwilligers. Al met al is dit een hoop geregel. Dat is dan ook de voornaamste reden dat 

organiseren als ouders. Hoe gaat dat in z’n werk? 

Als je geïnteresseerd bent neem dan contact met ons op. Wij koppelen je dan aan een ander 

ouderstel met dezelfde wens. Uiteraard zorgen wij dat de kinderen en hun hulpvraag goed bij elkaar 

helpen we jullie met het vinden van begeleiders en zorgen dat jullie in een van de 

twee vakantiehuisjes terecht kan. Het plannen en regelen wordt dan dus door de ouders zelf 

Het is even geleden, maar hierbij dan toch de derde nieuwsbrief van Logeerplezier in 2011. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen seizoen en vooruit naar 2012. Daarnaast zijn we weer 

st en hebben we leuk nieuws rond de logeerbus. Bovendien is er ook op het vlak 

Allereerst het logeren. Dit loopt heel goed. Momenteel hebben we elke maand drie 

den volgeboekt en zitten we dus vol. Aan het eind van 

stoppen Claudia en Roel, tot onze grote spijt, met het 

begeleiden van één van deze weekenden. Vanaf het eerste 

logeerweekend bij Logeerplezier is Claudia een vaste begeleidster 

s Roel haar komen helpen. Mede dankzij hun 

hulp, ervaringen en inzichten hebben we het logeren op deze manier 

op de kaart weten te zetten. Tegelijkertijd snappen we ook dat het voor hen niet meer te 

alles wat ze voor ons gedaan hebben! En 

wij niet alleen, want ook Jasper en Bas zijn dol op ze en gaan hen zeker missen. We hebben al nieuwe 

Een belangrijk hulpmiddel bij de logeerweekenden is: de 

logeerbus. Zoals gezegd had de oude bus alles gegeven wat er 

in zat. Met alle reparaties, stilstaan, wegenwacht, etc. was 

het tijd voor een andere. Met behulp van twee anonieme 
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sponsoren hebben we het geld grotendeels bij elkaar gesprokkeld en dan

Rabobank, Autoservice van der Velden, PON, Inbouwcar Delft en Taartje Tessa was het budget 

compleet. De belastingdienst is zo aardig om ons vrij te stellen van BTW, BPM én wegenbelasting. 

Zodoende hebben we in oktober een splinterni

De bestickering zit er nog niet op, maar dat zijn we nu aan het regelen.

Het hoogseizoen is inmiddels voorbij. Dit jaar niet één maar twee huisjes vol in gebruik gehad. Alles is 

goed verlopen, ondanks het toch wat tegenvallende weer deze zomer. Nu we van 1 naar 2 huisjes 

zijn gegaan merken we wel dat we sommige zaken wat beter moeten organiseren. Rond de 

schoonmaak van de huisjes hebben we bijvoorbeeld wat misverstanden gezien. Vandaar dat we nu 

een aantal checklisten hebben gemaakt, zodat we zeker weten dat er een helder beeld is over wat er 

nu wel of niet gedaan is en/of gedaan moet worden. Daarnaast gaan we met een waarborgsom 

werken; dat maakt zaken net iets duidelijker en gemakkelijker. Het seizoen 2012 

We zitten zowat helemaal volgeboekt in alle twee de huisjes. Links en rechts is er nog wel een vrij 

weekend of een onbezette week, maar die komen ook nog wel vol. 

We denken daarom nog steeds aan een derde huisje. Aan de ene kant is e

andere kant moeten we het wel kunnen betalen. Het is echter niet te verwachten dat we een derde 

huisje nog voor de zomer van 2012 in gebruik gaan nemen. De eerste donaties zijn wel al binnen en 

de praktijk heeft laten zien dat als er eenmaal één schaap over de dam is, er altijd meer volgen. Het 

Dr. C.J.Vaillantfonds heeft ons als eerste een bedrag van 12.000 euro 

geschonken voor dit derde huisje. Specsavers heeft daarnaast 3.000 euro 

gedoneerd uit de vestigingen Zoetermeer en Rijsw

nog een hele mooie anonieme particuliere donatie van 1.000 euro 

onverwacht op de girorekening zien binnenkomen. Daarnaast lopen er ook 

nog aanvragen voor het derde huisje bij het NSGK en het Skanfonds die in december gaan beslissen

Van het NSGK hebben we eerlijk gezegd hoge verwachtingen. In de uitzending van Tijd voor Max op 

18 oktober zijn we namelijk prominent naar voren geschoven als voorbeeldproject voor het NSGK dat 

we goede hoop hebben dat zij ons significant gaat helpen. Ni

In het verlengde daarvan heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de 

aanvraag voor het Skanfonds en NSGK kwam toch naar voren dat zij het niet handig 

vonden dat Patricia uitvoerend het werk doet bij Logeerplezier en Rini dat 

vervolgens vanuit het 

maar dergelijke fondsen kijken daar op een afstandje toch iets anders tegen aan. Rini 

heeft daarom per november zijn rol in het bestuur neergelegd. Zijn taken van 

secretaris en penningmeester z

Blijleven (zie foto) is toegetreden tot het bestuur.

In de praktijk zal dit niet voor veel veranderingen zorgen. Er is nu 

bestuur dat de uitvoerende werkzaamheden controleert. 

groeien van het werk van de stichting.

sponsoren hebben we het geld grotendeels bij elkaar gesprokkeld en dankzij extra donaties van 

Rabobank, Autoservice van der Velden, PON, Inbouwcar Delft en Taartje Tessa was het budget 

compleet. De belastingdienst is zo aardig om ons vrij te stellen van BTW, BPM én wegenbelasting. 

Zodoende hebben we in oktober een splinternieuwe aangepaste logeerbus in gebruik mogen nemen. 

De bestickering zit er nog niet op, maar dat zijn we nu aan het regelen. 

Het hoogseizoen is inmiddels voorbij. Dit jaar niet één maar twee huisjes vol in gebruik gehad. Alles is 

och wat tegenvallende weer deze zomer. Nu we van 1 naar 2 huisjes 

zijn gegaan merken we wel dat we sommige zaken wat beter moeten organiseren. Rond de 

schoonmaak van de huisjes hebben we bijvoorbeeld wat misverstanden gezien. Vandaar dat we nu 

hecklisten hebben gemaakt, zodat we zeker weten dat er een helder beeld is over wat er 

nu wel of niet gedaan is en/of gedaan moet worden. Daarnaast gaan we met een waarborgsom 

werken; dat maakt zaken net iets duidelijker en gemakkelijker. Het seizoen 2012 loopt écht al storm. 

We zitten zowat helemaal volgeboekt in alle twee de huisjes. Links en rechts is er nog wel een vrij 

weekend of een onbezette week, maar die komen ook nog wel vol.  

We denken daarom nog steeds aan een derde huisje. Aan de ene kant is er voldoende vraag, aan de 

andere kant moeten we het wel kunnen betalen. Het is echter niet te verwachten dat we een derde 

huisje nog voor de zomer van 2012 in gebruik gaan nemen. De eerste donaties zijn wel al binnen en 

er eenmaal één schaap over de dam is, er altijd meer volgen. Het 

Dr. C.J.Vaillantfonds heeft ons als eerste een bedrag van 12.000 euro 

geschonken voor dit derde huisje. Specsavers heeft daarnaast 3.000 euro 

gedoneerd uit de vestigingen Zoetermeer en Rijswijk. Bovendien hebben we 

nog een hele mooie anonieme particuliere donatie van 1.000 euro 

onverwacht op de girorekening zien binnenkomen. Daarnaast lopen er ook 

nog aanvragen voor het derde huisje bij het NSGK en het Skanfonds die in december gaan beslissen

Van het NSGK hebben we eerlijk gezegd hoge verwachtingen. In de uitzending van Tijd voor Max op 

18 oktober zijn we namelijk prominent naar voren geschoven als voorbeeldproject voor het NSGK dat 

we goede hoop hebben dat zij ons significant gaat helpen. Niks is zeker maar het ziet er wel goed uit.

In het verlengde daarvan heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de 

aanvraag voor het Skanfonds en NSGK kwam toch naar voren dat zij het niet handig 

vonden dat Patricia uitvoerend het werk doet bij Logeerplezier en Rini dat 

vervolgens vanuit het bestuur controleert. In de praktijk gaat dat zonder problemen, 

maar dergelijke fondsen kijken daar op een afstandje toch iets anders tegen aan. Rini 

heeft daarom per november zijn rol in het bestuur neergelegd. Zijn taken van 

secretaris en penningmeester zijn doorgeschoven naar Martijn Deurloo en Dennis 

is toegetreden tot het bestuur. 

In de praktijk zal dit niet voor veel veranderingen zorgen. Er is nu wél een volledig onafhankelijk 

bestuur dat de uitvoerende werkzaamheden controleert. Dit is een verandering die past bij het 

groeien van het werk van de stichting. 
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kzij extra donaties van 

Rabobank, Autoservice van der Velden, PON, Inbouwcar Delft en Taartje Tessa was het budget 

compleet. De belastingdienst is zo aardig om ons vrij te stellen van BTW, BPM én wegenbelasting. 

euwe aangepaste logeerbus in gebruik mogen nemen. 

Het hoogseizoen is inmiddels voorbij. Dit jaar niet één maar twee huisjes vol in gebruik gehad. Alles is 

och wat tegenvallende weer deze zomer. Nu we van 1 naar 2 huisjes 

zijn gegaan merken we wel dat we sommige zaken wat beter moeten organiseren. Rond de 

schoonmaak van de huisjes hebben we bijvoorbeeld wat misverstanden gezien. Vandaar dat we nu 

hecklisten hebben gemaakt, zodat we zeker weten dat er een helder beeld is over wat er 

nu wel of niet gedaan is en/of gedaan moet worden. Daarnaast gaan we met een waarborgsom 

loopt écht al storm. 

We zitten zowat helemaal volgeboekt in alle twee de huisjes. Links en rechts is er nog wel een vrij 

r voldoende vraag, aan de 

andere kant moeten we het wel kunnen betalen. Het is echter niet te verwachten dat we een derde 

huisje nog voor de zomer van 2012 in gebruik gaan nemen. De eerste donaties zijn wel al binnen en 

er eenmaal één schaap over de dam is, er altijd meer volgen. Het 

Dr. C.J.Vaillantfonds heeft ons als eerste een bedrag van 12.000 euro 

geschonken voor dit derde huisje. Specsavers heeft daarnaast 3.000 euro 

ijk. Bovendien hebben we 

nog een hele mooie anonieme particuliere donatie van 1.000 euro 

onverwacht op de girorekening zien binnenkomen. Daarnaast lopen er ook 

nog aanvragen voor het derde huisje bij het NSGK en het Skanfonds die in december gaan beslissen. 

Van het NSGK hebben we eerlijk gezegd hoge verwachtingen. In de uitzending van Tijd voor Max op 

18 oktober zijn we namelijk prominent naar voren geschoven als voorbeeldproject voor het NSGK dat 

ks is zeker maar het ziet er wel goed uit. 

In het verlengde daarvan heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de 

aanvraag voor het Skanfonds en NSGK kwam toch naar voren dat zij het niet handig 

vonden dat Patricia uitvoerend het werk doet bij Logeerplezier en Rini dat 

bestuur controleert. In de praktijk gaat dat zonder problemen, 

maar dergelijke fondsen kijken daar op een afstandje toch iets anders tegen aan. Rini 

heeft daarom per november zijn rol in het bestuur neergelegd. Zijn taken van 

ijn doorgeschoven naar Martijn Deurloo en Dennis 

een volledig onafhankelijk 

Dit is een verandering die past bij het 


