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Voor u ligt het vijfde jaarverslag van Stichting Logeerplezier. 

vele vrijwilligers en logeerbegeleiders 

alle kinderen en gezinnen. De twee vakantiehuisje

zomermaanden waren beiden weer volledig volgeboekt. 

ontvangen veel positieve reacties van 

gaan. Daarnaast hebben we ook in 201

vier weekenden per maand twee kinderen 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 derde huisje, logeerbegeleiding,

stichting enorm. Het blijft geweldig om steeds 

2012 heeft in het teken gestaan van 

het organiseren van de financiën en in september konden we 

hebben het dit keer bij een lokale bouwer uit Putten laten

Gelijkertijd met het plaatsen van het derde huisje hebben we de badkamer van het eerste huisje 

verbouwd. Dit eerste huisje had geen bad en we willen toch dat alle drie de huisjes vergelijkbaar zijn 

qua voorzieningen. Zodoende hebben we een nieuwe badkamer in huisje 1 laten plaatsen mét bad!

Daarnaast hebben we met hulp van Ivaldi een geheel vernieuwde website voor de stichting kunnen 

realiseren. De oude site was niet meer van deze tijd en het bijhouden er van was een 

nieuwe site ziet er niet alleen veel mooier uit, maar is bovendien veel makkelijker bij te houden én 

uitgerust met een reserveringssysteempje, zodat 

periode dat ze willen boeken. Dat ge

Een korte update rond de financiële situatie: 201

hebben we een klein (begroot) verlies 

de stichting die er zodoende voor zorgen dat 

Doordat we ook het derde huisje voor 

met dit derde huisje het eigen vermogen van de stichting 

Logeerplezier heeft ook in 2012 wederom

hiermee verder en vieren we op 7 juni dat Logeerplezier vijf jaar bestaat

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

Zoetermeer, 23 mei 2013 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Dennis Blijleven

 

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

en logeerbegeleiders heeft Logeerplezier in 2012 nog meer kunnen betekenen

vakantiehuisjes werden intensief gebruikt en in de 

volledig volgeboekt. En….een derde huisje is onderweg! 

ontvangen veel positieve reacties van de gezinnen die in de huisjes van Logeerplezier op vakantie 

hebben we ook in 2012 de logeerweekenden weer georganiseerd. Inmiddels 

weekenden per maand twee kinderen 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 2012 heeft geholpen! Op welke 

. Velen hebben geholpen met onderhoud, uitbreiding van de speeltuin, 

logeerbegeleiding, maar ook de sponsoracties en donaties helpen de 

blijft geweldig om steeds weer op iedereen te kunnen rekenen! 

heeft in het teken gestaan van het derde huisje. Het hele jaar zijn we druk bezig geweest met 

het organiseren van de financiën en in september konden we de knoop definitief doorhakken

e bouwer uit Putten laten maken en zijn daar supertevreden over

Gelijkertijd met het plaatsen van het derde huisje hebben we de badkamer van het eerste huisje 

geen bad en we willen toch dat alle drie de huisjes vergelijkbaar zijn 

Zodoende hebben we een nieuwe badkamer in huisje 1 laten plaatsen mét bad!

Daarnaast hebben we met hulp van Ivaldi een geheel vernieuwde website voor de stichting kunnen 

realiseren. De oude site was niet meer van deze tijd en het bijhouden er van was een hele klus. De 

nieuwe site ziet er niet alleen veel mooier uit, maar is bovendien veel makkelijker bij te houden én 

uitgerust met een reserveringssysteempje, zodat iedereen zelf kan zien of er nog huisjes vrij zijn in de 

periode dat ze willen boeken. Dat geeft een stuk meer helderheid.  

Een korte update rond de financiële situatie: 2012 was een goed jaar voor de stichting. 

een klein (begroot) verlies geleden. Daar tegenover staat een groot aantal donaties aan 

de stichting die er zodoende voor zorgen dat de balans van de stichting in 2012 verder is versterkt

we ook het derde huisje voor het grootste deel vanuit extra donaties konden 

het eigen vermogen van de stichting nog verder verstevigd. 

wederom in een grote behoefte te voorzien. In 2013 gaan we 

en vieren we op 7 juni dat Logeerplezier vijf jaar bestaat. We willen iedereen die ons 

direct of 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 

En….een derde huisje is onderweg! We 

de gezinnen die in de huisjes van Logeerplezier op vakantie 

nmiddels gaan er 

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

heeft geholpen! Op welke 

onderhoud, uitbreiding van de speeltuin, gebruiksklaar 

maar ook de sponsoracties en donaties helpen de 

Het hele jaar zijn we druk bezig geweest met 

de knoop definitief doorhakken. We 

daar supertevreden over. 

Gelijkertijd met het plaatsen van het derde huisje hebben we de badkamer van het eerste huisje 

geen bad en we willen toch dat alle drie de huisjes vergelijkbaar zijn 

Zodoende hebben we een nieuwe badkamer in huisje 1 laten plaatsen mét bad! 

Daarnaast hebben we met hulp van Ivaldi een geheel vernieuwde website voor de stichting kunnen 

hele klus. De 

nieuwe site ziet er niet alleen veel mooier uit, maar is bovendien veel makkelijker bij te houden én 

zien of er nog huisjes vrij zijn in de 

was een goed jaar voor de stichting. Operationeel 

geleden. Daar tegenover staat een groot aantal donaties aan 

in 2012 verder is versterkt. 

 financieren is 

gaan we 

len iedereen die ons 
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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 ve

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

gehandicapte kinderen. Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier ook zelf logeerweekenden, 

waarbij twee begeleiders van de stichting de volled

 

Stichting Logeerplezier wordt geleid door het bestuur bestaande uit:

• ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter

• ir. Martijn Deurloo RC, secretaris en penningmeester

• dhr. Dennis Blijleven, bestuurslid bijzondere 

Het bestuur is belast met alle bestuurlijke 

voornamelijk op beleidsvaststelling en controle van de operationele activiteiten.

Het werk van de bestuursleden is onbetaald.

 

Aanvullend op het bestuur, zijn Patricia 

betrokken bij de stichting. Tot hun taken behoren 

bijvoorbeeld: administratievoering, beheer van de vakantiefacili

vakantiereserveringen, communicatie en pr, 

operationele taken.  

Voor de volledigheid: ook dit werk is onbetaald; alle inkomsten 

aan de kinderen en gezinnen. 

 

Vakantieverhuur in 2012 verliep uitstekend. 

van de huisjes. 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. 

40 logeerweekenden geweest. Vanaf

maand. Voor 2013 verwachten we zodoende 

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 

oogmerk. 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 

Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier ook zelf logeerweekenden, 

waarbij twee begeleiders van de stichting de volledige verzorging van de kinderen op zich nemen.

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 

voornamelijk op beleidsvaststelling en controle van de operationele activiteiten. 

Het werk van de bestuursleden is onbetaald. 

Patricia van Solingen en Rini van Solingen als ‘operationele 

Tot hun taken behoren alle operationele werkzaamheden, zoals 

: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, organisatie logeerweekenden, 

communicatie en pr, contact met ouders en gezinnen, en alle andere 

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

verliep uitstekend. 52 gezinnen hebben met groot plezier gebruik gemaakt 

. Een aantal van deze gezinnen heeft hun ervaringen opgeschreven. Deze staan op de 

www.logeerplezier.nl.  

Vanaf 2010 organiseert logeerplezier zelf haar logeerweekenden. In 2012 zijn er, exact volgens plan,

. Vanaf september 2012 zijn we gestart met een vierde weekend

zodoende 50 logeerweekenden te mogen organiseren. ������ � ��� ��

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 

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

De stichting stelt haar faciliteiten ter 

rhuurd aan particuliere 

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

Daarnaast verzorgt stichting Logeerplezier ook zelf logeerweekenden, 

ige verzorging van de kinderen op zich nemen. 

taken van de stichting. Deze concentreren zich 

operationele managers’ 

alle operationele werkzaamheden, zoals 

organisatie logeerweekenden, 

alle andere 

de stichting komen ten goede 

hebben met groot plezier gebruik gemaakt 

. Een aantal van deze gezinnen heeft hun ervaringen opgeschreven. Deze staan op de 

, exact volgens plan, 

een vierde weekend per 

50 logeerweekenden te mogen organiseren. 
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We hebben voor de logeerweekenden

gaan er twee vaste kinderen met twee vaste begeleiders

aandacht voor het individuele kind en 

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

 

Promotie in 2012 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.

• Een geheel vernieuwde website met een duidelijkere structuur en meer foto’s. D

heeft deze nieuwe website een online reserveringssysteem

controleren of een huisje vrij is op het moment van hun keuze.

• Daarnaast is Logeerplezier actief 

nieuwsbrieven bij veel betrokkenen anders is geworden. Men is immers veel frequenter op de 

hoogte. Niet iedereen heeft echter Facebook, waardoor we nog wel een nieuwsbrief maken 

maar deze (ook door alle drukte met het derde huisje) minder frequent is gemaakt.

 

Het verwerven dan gelden in 2012 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 

wederom het bewijs van het gezegde: “

ontzettend bedankt voor jullie bijdrage

• Prowareness doneerde 2.500 euro

Pts doneerde 1.500 euro, en van zowel Univé als van Topdesk mochten we 1.200 euro in 

ontvangst nemen. 

• Een vaste steun en toeverlaat van Logeerplezier is s

1.000 euro doneerde, en ook van 

donatie ontvangen in 2012: 750 euro

MakeItHappen (KPMG). Van stichting domeinregistratie en het Oranjefond

euro ontvangen. 

• Daarnaast waren er nog donaties van stichting Regiodoel en 

heeft Logeerplezier als vast doel voor het zendingsgeld in het schooljaar 2012/2013. Een hele 

fijne steun! Ook in 2013 hebben we al een mooie donatie v

 

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. 

(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 2012 zijn daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd:

Een geheel vernieuwde website met een duidelijkere structuur en meer foto’s. D

en online reserveringssysteem, zodat bezoekers zelf kunnen 

controleren of een huisje vrij is op het moment van hun keuze. 

Daarnaast is Logeerplezier actief op Facebook. We merken dat hierdoor de behoefte aan 

n bij veel betrokkenen anders is geworden. Men is immers veel frequenter op de 

hoogte. Niet iedereen heeft echter Facebook, waardoor we nog wel een nieuwsbrief maken 

maar deze (ook door alle drukte met het derde huisje) minder frequent is gemaakt.

heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

sponsoracties en de collecte. De belangrijkste opbrengsten hiervan in 2011 waren: 

Donaties van veel particulieren met een totale omvang van bijna 5.000 euro. Dit bedrag is 

het bewijs van het gezegde: “
��	� �	����� � ����� ��� �����

”. Iedereen daarom: 

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

doneerde 2.500 euro, het Rabobank coöperatiefonds doneerde 2.500 euro, Alten 

Pts doneerde 1.500 euro, en van zowel Univé als van Topdesk mochten we 1.200 euro in 

Een vaste steun en toeverlaat van Logeerplezier is stichting Motorbegeleidingsteam 

en ook van Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer mochten we weer een 

750 euro. Een zelfde bedrag kregen we van stichting 

an stichting domeinregistratie en het Oranjefonds hebben we 500 

Daarnaast waren er nog donaties van stichting Regiodoel en de Prins Florisschool. Deze laatste 

heeft Logeerplezier als vast doel voor het zendingsgeld in het schooljaar 2012/2013. Een hele 

fijne steun! Ook in 2013 hebben we al een mooie donatie van hen mogen ontvangen.

������ � ��� ��

Bij Logeerplezier 

Hierdoor is veel 

Voor kinderen met een 

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 

de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Een geheel vernieuwde website met een duidelijkere structuur en meer foto’s. Daarnaast 

, zodat bezoekers zelf kunnen 

Facebook. We merken dat hierdoor de behoefte aan 

n bij veel betrokkenen anders is geworden. Men is immers veel frequenter op de 

hoogte. Niet iedereen heeft echter Facebook, waardoor we nog wel een nieuwsbrief maken 

maar deze (ook door alle drukte met het derde huisje) minder frequent is gemaakt. 

heeft zich geconcentreerd op benaderen van fondsen, 

. Dit bedrag is 

”. Iedereen daarom: 

Dankzij dit geld kan de stichting doen wat zij doet. 

het Rabobank coöperatiefonds doneerde 2.500 euro, Alten 

Pts doneerde 1.500 euro, en van zowel Univé als van Topdesk mochten we 1.200 euro in 

otorbegeleidingsteam die dit jaar 

mochten we weer een 

stichting 

s hebben we 500 

de Prins Florisschool. Deze laatste 

heeft Logeerplezier als vast doel voor het zendingsgeld in het schooljaar 2012/2013. Een hele 

an hen mogen ontvangen. 
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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. 

Leeuwen, Reni de Boer en Ernst & Bobbie

 

 

 

 

 

Voor het goed aansluiten van de vakantie

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.

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. 

 

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?

Ook veranderingen in de AWBZ, verplaatsing van zorg naar de WMO 

beperkingen voor weekendopvang voor gehandicapte kinderen is een aspect om daar in

nemen. Een bijkomende overweging is dat we tot nu toe nog veel met vrijwilligers doen. Meer 

vakantiehuisjes en meer logeerweekenden 

de vrije tijd die we als bestuur, management en vrijwilligers

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 

beperkt de stichting zich dus tot maximaal 

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

wel opgenomen dat Logeerplezier op zoek 

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

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

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

een comité van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend 

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

f met de doelgroep van de stichting. Wij zijn erg trots dat Paul Haarhuis, 

, Reni de Boer en Ernst & Bobbie 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 

ngen die te maken hebben met de faciliteiten van de stichting.

leden in deze commissie bestaan uit ouders met een gehandicapt kind die gebruik hebben gemaakt 

en/of uit vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die logeeropvang

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 

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

Ook veranderingen in de AWBZ, verplaatsing van zorg naar de WMO en de daar uit voorvloeiende 

beperkingen voor weekendopvang voor gehandicapte kinderen is een aspect om daar in

nemen. Een bijkomende overweging is dat we tot nu toe nog veel met vrijwilligers doen. Meer 

vakantiehuisjes en meer logeerweekenden 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 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 

logeerweekenden. 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

duidelijk te krijgen welke modellen hierbij zouden kunnen passen. 

������ � ��� ��

een comité van aanbeveling. Dit comité heeft een stimulerend 

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

Paul Haarhuis, Bert van 

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 

ngen 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 

en/of uit vertegenwoordigers van instellingen/bedrijven die logeeropvang 

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 

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

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 

echter ook: meer werk. Er zitten grenzen aan 

in de stichting kunnen steken. Echter, het 

aannemen van betaalde krachten is geen eenvoudige keuze. Immers, dit geeft verplichtingen die ook 

laten behouden. Daarmee 

drie vakantiehuisjes op Ackersate voor gezinnen en 

2017. Daarin is echter 

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 2012-2017 
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 ������������	
� ����� ������
 Chalet F41

1
 

 Chalet E24
1
 

 Chalet B10
1
 

 Logeerbus
2
 

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

 Nog te ontvangen bedragen 

 Girorekening 

 Plusrekening 
 ����
 ������
 ������������ �������
 �������������
 Reservering vervanging F41

3
 

 Reservering vervanging E24
3
 

 Reservering vervanging B10
3
 

 Reservering aanschaf derde huisje
 ����
����� ����
����
 Renteloze lening 0,0% 
 ���
����� ����
���
 Te betalen toeristenbelasting 

 Af te dragen BTW 

 Te betalen bedragen 

 Vooruitbetaalde huur voor 2013
 ����
 �������
 ���� !"# $% �& '� ()�)$*+,- . # #/&� 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 $% �& '� "2 *3 �* @ �6'# %�=- .� *!"2�'&�* # � (�&�61# A !"# #�# BB$'��6<�$'*,C,C #�$ (�"��0� 0)$ '�

DEFEGFGHEE DEI EGJKJHG I
 €   43.000  € 

 €   56.000  €   5

 €             0  €   6

 €   27.602  € I DLKEMH I
 €             0  €   13.360

 €           50  €     

 €     3.113  € 

 €   31.017  €     4.845I EJHKNMD IDEFEGFGHEE DEI EHEKJEJ II DLKLLH I
  €   14.000  €   1

  €     8.440  €   12

  €             0  €      1.

derde huisje  €   12.000 €   1I GHKHHH I
 €   20.000 €  I LKNGN I

  €     1.793  €     1.

 €         217  €             0

 €     2.717  €             0

2013  €             0  €         394I EJHKNMD I 3  $#�$* �> %�(62 1O $ �$%�0��6,9 3 ))6)>%�*!"6�0�$- P>Q=-::: ;26� �& ;?= �$ �0�$��$* =-::: ;26� �& R,:-)>@ ))6'� �& '� ()�)$*- S& '�A� (2* *!"6 3 0�$ @ � $ �# )>"# $% %�� 3 1 A)� A 3 $ ))$ '� ))$*!")>@ ))6'� 5 07 6�*# #2�6�*�60��6' 0��60�60)$% $% �& #�67 3 $-$ 6�$#���A� ��$ $% @ ��1� #�# (�% $ ?:,9 '��6���&#- .�A�))$*!")> 0)$ "�# #@ ��'� "2 *3 �-
������ T ��� ��

FEGFGHEGI ENUKEHG
€   39.500 

€   52.000 

€   60.000 

€   27.602 I GMKNJU
€   13.360 

€     5.400 

€     5.114 

€     4.845 I GHNKMGEFEGFGHEGI ELDKGJHI LNKMHV
€   17.500 

€   12.440 

€      1.537 

€   16.328 I EVKHHH
€   15.000 I EKNVJ
€     1.362 

€             0 

€             0 

€         394 I GHNKMGEP� *!"6 3 0�$>Q'��6')# '�# � 0)$ '� RWX O-�  * 0�6*#6�1#
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

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 het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.���������
� �����
 Park, faciliteiten + G/W/L 

 Administratiekosten 

 Inventaris en onderhoudskosten

 Schoonmaakkosten 

 Afschrijvingskosten chalet(s) 

 Verzekeringskosten �������

 

 Logeerbuskosten 

 Logeerkosten 

 Vrijwilligersvergoeding logeren

 Onkostenvergoeding logeerbegeleiding

 Logeerbegeleidingskosten �������

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

 Inkomsten vakantiehuisvesting

 Inkomsten rente op spaarrekening����
 ���������
� ������������������
 ����
����
 ���� !"# $% �& '� �&�6)# �$��� 2 #%)0�$,- �$0�$#)6 *� �$ �$'�6"�2'*1�*#�$ A'� #���0 * �  * 0�60)$%�$ '��6��$'��6��$ @ )*4 '6��%!�7( $)# � 5��&*#))$'� 6)$'�$ 0�60)$%�$ '��?- X �#  $%)$% 0)$ ?:,8 A 3 $ @ � ��$*!"��$7)1�$ 0)$ '� "2 *3 �* $) 0#��%�$�7�$ ))$#)� "2 *3 �* 5 $7 '8- �$ 0�6()$' 7�# "�# #��%�$�7�$ )%�!�7&�$*��6' 7�# ��$ %6��  $=- 	�%�0�$ "�# "2 ' %� ))$#)� 6�*�60 $1�7*#�$ 2 # 0)1)$# �"2 *0�*# $%
 

In 2012 hebben we een beperkt operationeel verlies gedraaid

verlies begroot, welke gedekt zal worden uit inkomsten uit donaties

veroorzaakt door de afschrijvingen (en vervangingsreservering) op de huisjes 

vakantiehuisvesting en logeeropvang op zichzelf 

samenvatting van de operationele inkomsten en uitgaven.

uitgangspunt voor de stichting is dat zij zich grotendeels kan bedruipen uit de operationele 

de stichting voor haar continuïteit niet afhankelijk van incidentele inkomsten. 

Daardoor kunnen donaties gebruikt worden door het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.GHEG 
���� GHEG
€   8.073 €   8.500 

€   2.700 €   3.000 

Inventaris en onderhoudskosten €   4.885
1
 €   3.000 

€           0 €           0 

 €   7.500 €   7.500 

€       352 + €   1.500 + I GDKVEH I GDKVHH
€   1.825 €   2.000 

€   4.998 €   4.900 

Vrijwilligersvergoeding logeren €   4.000 €   4.000 

Onkostenvergoeding logeerbegeleiding €   1.600 €   1.600 

€ 32.000
3
 + € 32.000 + I LLKLGD I LLKVHH

                 +                  + I JNKUDD I JMKHHHGHEG 
���� GHEG
€ 46.904 € 47.500 

Inkomsten vakantiehuisvesting € 15.731 € 14.800 

rente op spaarrekening €       288 + €       200 + I JGKUGD I JGKVHHF�F I VKHEE F�F I VKVHH�  $1�7*#�$ ?:,? �$ (�%6�# $% ?:,8+A 3 $ "�%�62 #%�0)���$- .� 0��6$))7*#� 6�'�$ " �60��6$>�)#*!6��$ 5� 9::OQ'� )&)6#� @ )*'6�%�6�$ @ )*7)!" $� 8::O- .))6$))*# A 3 $  07  $#�$* �> �$'�6"�2' 0)$ '� #�6��$ %�7�#*��'� 6)$' 5� ,-:::O- .�A� ��$7)� %� 1�*#�*)7�$@ �61 $%*0�6()$' %�*#)6# 7�# ��$ ��1))� *!"��$)1)$# �@ �1�$ �$ ��%��6@ ��1�$'�$Q�7')# @ � '�A� *!"''��* '6 �O*#��'* 7�� � 3 1�6A��> 12$$�$ �6%)$ *�6�$-))$#)� ��%��6@ ��1�$'�$ *# 3 %�$ '� 1�*#�$ 0��6?:,8- . $1�7*#�$ 2 # ��%��6�&0)$%-0�6 $%�$ 0��6?:,8 5@ )# �)$%A)7�6%))# ')$  $ 0��6%)% &�6"2 *3 � 0��6A !"# % (�%6��#-
operationeel verlies gedraaid. Voor 2013 staat wederom een operationeel 

, welke gedekt zal worden uit inkomsten uit donaties. Dit operationeel verlies wordt 

e afschrijvingen (en vervangingsreservering) op de huisjes in 2013. D

vakantiehuisvesting en logeeropvang op zichzelf draait quitte en is dus niet verliesgevend

������ � ��� ��

de operationele inkomsten en uitgaven. Het 

kan bedruipen uit de operationele 

de stichting voor haar continuïteit niet afhankelijk van incidentele inkomsten. 

Daardoor kunnen donaties gebruikt worden door het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.  
���� GHED
€  13.000 

€    2.900 

€    6.000 

€    3.600
2
 

€  11.500 

€    1.000 + I DMKHHH
€   2.000 

€   6.000 

€   5.000 

€   2.000 

€ 40.000
3
 + I VVKHHH

                 +I UDKHHH
���� GHED
€ 62.000

3
 

€ 19.700
4
 

€       300 + I MGKHHHF�F I EEKHHH * ')#  $ (� '� "2 *3 �*$�  $ <=,  * 0�60)$%�$#2 $ ( 3 ;?= '��$ @ )6�$ $ �# (�%6��#-7))1(�'6 3> 0��6"�#"��$7))1 '��6"�#. # @ �6'#))$'�3 )6�$O@ �6'�$ '�
staat wederom een operationeel 

Dit operationeel verlies wordt 

. De 

draait quitte en is dus niet verliesgevend. 
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In onderstaand overzicht staat een samenvatting van

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tevens de begroting voor 201���������
� �����
 Aanschaf 3

e
 huisje 

 Inventaris 3
e
 huisje 

 Reservering opleveren 3
e
 huisje�������
 ����� ��������

: Reservering 3
e
 vakantiehuisje

 Eenmalig afschrijving 3
e
 huisje

 Overige incidentele uitgaven �������

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

 Inkomsten donaties 3
e
 huisje 

 BTW en afrondingsvoordelen ����
 ���������
� ������������������
 ����
�������� !"# $% �& '�  $! '�$#��� 2 #%)0�$ �,- .� 0����' %� 1�*#�$ 0��6'� ))$*!6�*�60�6 $% �& '� ()�)$* %�A�# 0�#2 $))$��% �$ *!"226O-?- .� '�$)# �*  $ ?:,, @ ��1� �$#0)$()�)$* 0)$ ?:,, %�A�#-8- S7 "2 *3 � 8  $ ,9 %�� 3 1� #�67 3 $�6�*�60�6 $% %�$�7�$ 0)$ ;26� ,-9=- .�$)# �* A 3 $  $ ?:,? )!"#�6%�(��0)$ 6��'* #��%�A�%'� )!# �* �& '6?:,8 ')$  $ ?:,?-
 

samenvatting van de incidentele inkomsten en uitgaven.

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tevens de begroting voor 2013 opgenomen.GHEG 
���� GHEG
€    61.537

3
 €    79.000 

€      5.635 €              0 

huisje €    16.328
1
 + €              0 + I MDKVHH I NUKHHH

vakantiehuisje -/- €    12.000
2
 -/- €    12.000 

huisje €      1.537
3
 €              0 

 €      2.579 + €              0 + F�F I NKMML F�F I EGKHHH
                    +                     + I NVKJEJ I JNKHHHGHEG 
���� GHEG
€   17.767

4
 €   28.000 

 €   52.000 €   52.000 

 €             4  + €             0 + I JUKNNE I MHKHHHF�F I VKMLV I EDKHHH $1�7*#�$ ?:,? �$ (�%6�# $% ?:,8!")> �$ &�))#* $% 0)$ "�# '�6'� "2 *3 � @ �6'�$  $ ?:,? %��6'� �))#*#� 1�*#�$ ' � " �60��6 $ ?:,8 A2���$ @ �6'�$$%�$ @ )6�$ 0��6'� ))$*!")> 0)$ "�# '�6'� "2 *3 � @ )6�$ 0)$ ;26� =-::: )> #� 12$$�$ *!"6 3 0�$  * ' #3 ))6��$ �98�- �2 *3 � 8 *#))# '2* 0��6;26� �:-::: �& '� ()�)$*-0�$ �& '� 0�6@ )!"# $%- ���6?:,8 (�%6�#�$ @ � '))6�76 � ()* **!"���$  $���#�67��6Q0�6@ )!"#�$ @ � @ ��  �#*

������ � ��� ��

inkomsten en uitgaven. Naast de 

opgenomen. 
���� GHED
€              0 

€    16.328 

€              0 + I EJKDGM
-/- €     16.328 

€               0 

€               0 + I H
                    +I H
���� GHED
€    20.000

4
 

€              0

€              0 + I GHKHHHI GHKHHH%�$�7�$- � �6#��  * ��$%�7))1# 5�$'�67��6�$ )�* 6�*�60�6 $% �& '���$7)� % )>*!"6 3 0 $% �$7 (�"�2'�$- S& ()* *"�%�62 # #� 1�7�$  $
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 Operationeel resultaat (van 3.2

 Incidenteel resultaat (van 3.3) 

 Reservering vervanging F41
1
 

 Reservering vervanging E24
1
 

 Reservering vervanging B10
1
 

 Aanschafwaarde derde huisje ����
���� ������ ����� ������������� ������� ��� E �������
Resultaat (toename Eigen Vermogen)����� ������� ��� DE ��������
 ���� !"# $% �& "�# #�#)�� 6�*2�#))# ?:,?,- ��# $2 #�� @ �6' �& '� "2 *3 �* )>%�)>*!"6 3 0 $% 0)$ '� "2 *3 �* @ �6'# $()�)$* 2 #%�*&� #*#-?- S7 "2 *3 � 8  $ ,9 %�� 3 1� #�67 3 $�6�*�60�6 $% %�$�7�$ 0)$ ;26� ,-90)$ ;26� =-::: )>%�*!"6�0�$-8- ��# 6�*2�#))#  $ ?:,8  * $))60�6@"2 *3 �* #� (�1�*# %�$- .))6�7 0�66�*�60�6 $% #� 7��#�$ ( 3&)**�$- �<� #�� 3 1  * '�A� 0�60)$% $%*6�*�60�#�1�6#� * '2* � %�$� 3 1 !�7&���# 0

GHEG 
���� GHEG
2) -/- €      5.548 -/- €      5.500 

 -/- €      4.308 €   13.000 

 -/- €      3.500 -/- €      3.500 

 -/- €      4.000 -/- €      4.000 

 -/- €      1.537
2
 €              0 

 €   61.537
2
 + €   58.000 + I LEKJLL I VMKHHHI EHEKJEJ I EHEKJEJ

Resultaat (toename Eigen Vermogen) €   41.644 + €   58.000 + I ELDKGJH I EVUKJEJ�*!"6�0�$ 7))6A)# '� 0�60)$% $% �60)$ �0�6*#�&#� $ "$2 ��&� ! �# %�6�*�60��6' 0��60�60)$% $%Q�$ *#))# " �6$ 0)$ ;26� =-::: )> #� 12$$�$ *!"6 3 0�$  * ' #3 ))6��$ �98�- �2 *3 � 8 *#))# '2* 0��6;26� �:-::: �& '� ()�)$* �@ )!"# $% �$0��'��$'� �7 '� 0����' %� 0�60)$% $%*6�*�6@ )!"#�$ @ �  $ ?:,8 0��6;26� ?-9:: 2 # "�# � %�$ 0�67� �6'��60�6@ )!"#�$ @ � ��$ 1�� $� ')� $% 0)$ "�# � %�0� �$'�6'��� 0)$ "�# � %�$ 0�67�%�$ 0)$ '� *# !"# $%Q70)$ (��1"�2'12$' %� ))6'-

������ �� ��� ��


���� GHED
-/- €   11.000 

€   20.000 

-/- €      3.500 

-/- €      4.000 

-/- €      4.000 

€             0 + F�F I GKVHH�I ELVKGJH
-/- €      2.500

3
 + I ELGKNJH��# � %�$ 0�67�%�$- .�67�� ��&� ! �# �& '���$7)� % )>*!"6 3 0 $% �$�$ @ �6'#  $ ,9 #�67 3 $�$60�6 $% 0��6'� '6 �7�%�$ '�A� (�$�' %'�$ 0�67�%�$  $ ?:,8-7))62 #%�*&� #*#- . #
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Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier is (naast de website) de 

nieuwsbrief. Deze wordt ongeveer elke 

manier bij de stichting betrokken of geïnteresseerd is

drukte met het derde huisje hebben we in 2012 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Logeerplezier in 2012. Het hoogseiz

En het ziet er goed uit. Beide huisjes zijn vanaf eind maart tot en met eind september bijna volledig 

volgeboekt. Er zijn nog een paar midweken beschikbaar, maar dat is dan ook alles. In deze 

nieuwsbrief een update rond de s

Bovendien een stukje over de sponsoractie van Brigitte tijdens de Nijmeegse vierdaags.

Op 17 maart 2012 hebben we in het kader van Nederland Doet!, groot onderhoud gedaan aan de 

huisjes en de speeltuin. Van het Oranje Fonds en Stichting Make

gekregen waarmee we de speeltuin weer helemaal tiptop in orde konden brengen en ook nog een 

zandtafel een een ervaringspaneel aan de speeltuin hebben kunnen toevoegen. Daarnaast zij

schommels weer vervangen, en dat was hard nodig. De speeltuin is nu weer klaar voor het nieuwe 

seizoen. Iedereen die deze dag geholpen heeft: ontzettend bedankt voor jullie hulp!!

Het logeren loopt goed. Momenteel 3 weekenden per maand en na de 

zomer staat een vierde weekend op stapel. Wel is het erg spannend wat 

alle ontwikkelingen in het PGB (persoons gebonden budget) voor het 

logeren gaat betekenen. Immers, er wordt fors gesneden in de PGB’s en 

daaruit betalen alle ouders nu juist de Logeerplezie

Eind april beslist de gemeente hoe ze met de wijzigingen om zullen gaan. 

Deze zorg zal namelijk in de toekomst door de gemeente worden gecoördineerd. We hebben er alle 

vertrouwen in dat ook Logeerplezier dat via die route mag blijven doe

We houden jullie op de hoogte. 

Een belangrijk hulpmiddel bij de logeerweekenden is: de logeerbus. In de vorige nieuwsbrief hebben 

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

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

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

drukte met het derde huisje hebben we in 2012 slechts twee maal een nieuwsbrief uitgebracht.

Dit is de eerste nieuwsbrief van Logeerplezier in 2012. Het hoogseizoen staat al weer voor de deur. 

En het ziet er goed uit. Beide huisjes zijn vanaf eind maart tot en met eind september bijna volledig 

volgeboekt. Er zijn nog een paar midweken beschikbaar, maar dat is dan ook alles. In deze 

nieuwsbrief een update rond de speeltuin, het logeren, de nieuwe bus en het derde huisje. 

Bovendien een stukje over de sponsoractie van Brigitte tijdens de Nijmeegse vierdaags.

Op 17 maart 2012 hebben we in het kader van Nederland Doet!, groot onderhoud gedaan aan de 

uin. Van het Oranje Fonds en Stichting Make-It-Happen hadden we een bedrag 

gekregen waarmee we de speeltuin weer helemaal tiptop in orde konden brengen en ook nog een 

zandtafel een een ervaringspaneel aan de speeltuin hebben kunnen toevoegen. Daarnaast zij

schommels weer vervangen, en dat was hard nodig. De speeltuin is nu weer klaar voor het nieuwe 

seizoen. Iedereen die deze dag geholpen heeft: ontzettend bedankt voor jullie hulp!! 

Het logeren loopt goed. Momenteel 3 weekenden per maand en na de 

er staat een vierde weekend op stapel. Wel is het erg spannend wat 

alle ontwikkelingen in het PGB (persoons gebonden budget) voor het 

logeren gaat betekenen. Immers, er wordt fors gesneden in de PGB’s en 

daaruit betalen alle ouders nu juist de Logeerplezier logeerweekenden. 

Eind april beslist de gemeente hoe ze met de wijzigingen om zullen gaan. 

Deze zorg zal namelijk in de toekomst door de gemeente worden gecoördineerd. We hebben er alle 

vertrouwen in dat ook Logeerplezier dat via die route mag blijven doen. Maar zeker is dat nog niet. 

Een belangrijk hulpmiddel bij de logeerweekenden is: de logeerbus. In de vorige nieuwsbrief hebben 

we de nieuwe bus al laten zien, maar de bestickering 

zat er nog niet op. Dat is inmiddels gelukt. Heel vrolijk, 

zomers en fleurig. We zijn erg blij met de bus. In 

vergelijking met de vorige is dit een verademing. Alle 

sponsoren: ontzettend bedankt voor jullie bijdragen!������ �� ��� ��

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

maanden verstuurd aan iedereen die op één of andere 

Door alle 

twee maal een nieuwsbrief uitgebracht. 

oen staat al weer voor de deur. 

En het ziet er goed uit. Beide huisjes zijn vanaf eind maart tot en met eind september bijna volledig 

volgeboekt. Er zijn nog een paar midweken beschikbaar, maar dat is dan ook alles. In deze 

peeltuin, het logeren, de nieuwe bus en het derde huisje. 

Bovendien een stukje over de sponsoractie van Brigitte tijdens de Nijmeegse vierdaags. 

Op 17 maart 2012 hebben we in het kader van Nederland Doet!, groot onderhoud gedaan aan de 

Happen hadden we een bedrag 

gekregen waarmee we de speeltuin weer helemaal tiptop in orde konden brengen en ook nog een 

zandtafel een een ervaringspaneel aan de speeltuin hebben kunnen toevoegen. Daarnaast zijn alle 

schommels weer vervangen, en dat was hard nodig. De speeltuin is nu weer klaar voor het nieuwe 

 

Het logeren loopt goed. Momenteel 3 weekenden per maand en na de 

er staat een vierde weekend op stapel. Wel is het erg spannend wat 

alle ontwikkelingen in het PGB (persoons gebonden budget) voor het 

logeren gaat betekenen. Immers, er wordt fors gesneden in de PGB’s en 

r logeerweekenden. 

Eind april beslist de gemeente hoe ze met de wijzigingen om zullen gaan. 

Deze zorg zal namelijk in de toekomst door de gemeente worden gecoördineerd. We hebben er alle 

n. Maar zeker is dat nog niet. 

Een belangrijk hulpmiddel bij de logeerweekenden is: de logeerbus. In de vorige nieuwsbrief hebben 

we de nieuwe bus al laten zien, maar de bestickering 

ukt. Heel vrolijk, 

blij met de bus. In 

vergelijking met de vorige is dit een verademing. Alle 

sponsoren: ontzettend bedankt voor jullie bijdragen! 
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Ook nog even een update over het derde huisje. In de vorige nieuwsbrief hebben

we nog aanvragen voor het derde huisje hadden lopen bij het NSGK en het Skanfonds die in 

december zouden beslissen. Van hen hadden we hoge verwachtingen. Vooral ook doordat we in de 

uitzending van Tijd voor Max op 18 oktober prominent n

voorbeeldproject voor het NSGK. In december hebben we van NSGK en Skanfonds te horen gekregen 

dat zij Euro 17.500 bijdragen aan het derde huisje. Daarmee was de begroting voor het derde huisje 

helaas nog niet rond. De laatste maanden hebben we dan ook ons uiterste best gedaan het gat te 

dichten. Fonds1818 helpt ons (wederom!) uit de brand en draagt 20.000 euro bij. Daarnaast hebben 

we in maart van de Dr. Hofsteestichting een donatie van 12.500 euro gekregen. Zodoende is de 

begroting voor het derde huisje compleet! Dit huisje zal vanaf 2013 in gebruik worden genomen.

Van 17 t/m 20 juli 2012 loopt één van de Logeerbegeleidsters, Brigitte Klaver, 

mee aan de vierdaagse in Nijmegen. Ze is al flink in training. Maar ze loopt niet 

alleen voor haarzelf. Ze probeert ook om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

verzamelen voor Logeerplezier. Willen jullie Brigitte helpen om zoveel mogelijk 

geld bij elkaar te lopen? Stuur dan onderstaande link door naar je contacten om 

ook hen te vragen Brigi

Brigitte: http://bit.ly/Hp2EJw

Het jaarverslag over 2011 is bijna klaar. Begin mei staat een bestuursvergadering gepland om de 

begroting en het verslag formeel goed te 

2011 half mei op de website te publiceren. Die website hebben we, zoals gewoonlijk, ook weer even 

up-to-date gebracht. Onder meer met extra foto’s en ervaringsverhalen. Nieuwsgierig? Kijk dan even 

op: www.logeerplezier.nl  

 

Dit is de tweede nieuwsbrief van Logeerplezier in 2012. Het hoogseizoen is al weer bijna achter de 

rug. Hoewel ook deze zomer in Nederland de weersomstandigheden in een aantal weken een beetje 

tegenviel hebben toch weer veel gezinnen een fijne vakantie in 

beide huisjes nog tot eind september bijna volledig volgeboekt. In deze nieuwsbrief een update over 

het logeren en de boekingen voor 2013. Daarnaast het laatste nieuws over het derde huisje, een 

oproep voor 
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slot een impressie van de geheel vernieuwde website van Logeerplezier!

De boekingen voor 2013 beginnen al weer binnen te stromen. Het lijkt ver van te voren, maar door 

de grote vraag willen veel gezinnen graag zekerheid over hun vakanties voor volgend jaar. 

hebben we dan drie huisjes beschikbaar dus weer wat extra capaciteit.

Het logeren loopt goed. Vanaf eind september start het vierde weekend. Duco gaat van één weekend 

per maand dan twee weekenden per maand logeren. In die weekenden krijgt hij een nieuw ‘maatje’: 

Anna-Sophie. Bovendien hebben we voor het vierde weekend twee nieuwe begeleidsters: Janet en 

Monique. Het betekent bovendien dat we het eerste huisje nu in principe puur 

gebruiken (met uitzondering van de schoolvakanties). Dat is voor de begeleidsters ook veel handiger 

doordat ze bijvoorbeeld een eigen kast kunnen krijgen voor wat spulletjes en daardoor minder 

hoeven mee te nemen elke keer. 

Ook nog even een update over het derde huisje. In de vorige nieuwsbrief hebben we laten weten dat 

we nog aanvragen voor het derde huisje hadden lopen bij het NSGK en het Skanfonds die in 

december zouden beslissen. Van hen hadden we hoge verwachtingen. Vooral ook doordat we in de 

uitzending van Tijd voor Max op 18 oktober prominent naar voren waren geschoven als 

voorbeeldproject voor het NSGK. In december hebben we van NSGK en Skanfonds te horen gekregen 

dat zij Euro 17.500 bijdragen aan het derde huisje. Daarmee was de begroting voor het derde huisje 

maanden hebben we dan ook ons uiterste best gedaan het gat te 

dichten. Fonds1818 helpt ons (wederom!) uit de brand en draagt 20.000 euro bij. Daarnaast hebben 

we in maart van de Dr. Hofsteestichting een donatie van 12.500 euro gekregen. Zodoende is de 

oting voor het derde huisje compleet! Dit huisje zal vanaf 2013 in gebruik worden genomen.

Van 17 t/m 20 juli 2012 loopt één van de Logeerbegeleidsters, Brigitte Klaver, 

mee aan de vierdaagse in Nijmegen. Ze is al flink in training. Maar ze loopt niet 

een voor haarzelf. Ze probeert ook om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

verzamelen voor Logeerplezier. Willen jullie Brigitte helpen om zoveel mogelijk 

geld bij elkaar te lopen? Stuur dan onderstaande link door naar je contacten om 

ook hen te vragen Brigitte te sponsoren. De link naar de sponsorpagina van 

http://bit.ly/Hp2EJw  

Het jaarverslag over 2011 is bijna klaar. Begin mei staat een bestuursvergadering gepland om de 

begroting en het verslag formeel goed te keuren. We verwachten het definitieve jaarverslag over 

2011 half mei op de website te publiceren. Die website hebben we, zoals gewoonlijk, ook weer even 

date gebracht. Onder meer met extra foto’s en ervaringsverhalen. Nieuwsgierig? Kijk dan even 

Dit is de tweede nieuwsbrief van Logeerplezier in 2012. Het hoogseizoen is al weer bijna achter de 

rug. Hoewel ook deze zomer in Nederland de weersomstandigheden in een aantal weken een beetje 

tegenviel hebben toch weer veel gezinnen een fijne vakantie in de huisjes gehad. Momenteel zitten 

beide huisjes nog tot eind september bijna volledig volgeboekt. In deze nieuwsbrief een update over 

het logeren en de boekingen voor 2013. Daarnaast het laatste nieuws over het derde huisje, een �����
 voor groot onderhoud en een update rond donaties. Tot 

slot een impressie van de geheel vernieuwde website van Logeerplezier! 

De boekingen voor 2013 beginnen al weer binnen te stromen. Het lijkt ver van te voren, maar door 

n veel gezinnen graag zekerheid over hun vakanties voor volgend jaar. 

hebben we dan drie huisjes beschikbaar dus weer wat extra capaciteit. 

Het logeren loopt goed. Vanaf eind september start het vierde weekend. Duco gaat van één weekend 

dan twee weekenden per maand logeren. In die weekenden krijgt hij een nieuw ‘maatje’: 

Sophie. Bovendien hebben we voor het vierde weekend twee nieuwe begeleidsters: Janet en 

Monique. Het betekent bovendien dat we het eerste huisje nu in principe puur voor het logeren gaan 

gebruiken (met uitzondering van de schoolvakanties). Dat is voor de begeleidsters ook veel handiger 

doordat ze bijvoorbeeld een eigen kast kunnen krijgen voor wat spulletjes en daardoor minder 
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we laten weten dat 

we nog aanvragen voor het derde huisje hadden lopen bij het NSGK en het Skanfonds die in 

december zouden beslissen. Van hen hadden we hoge verwachtingen. Vooral ook doordat we in de 

aar voren waren geschoven als 

voorbeeldproject voor het NSGK. In december hebben we van NSGK en Skanfonds te horen gekregen 

dat zij Euro 17.500 bijdragen aan het derde huisje. Daarmee was de begroting voor het derde huisje 

maanden hebben we dan ook ons uiterste best gedaan het gat te 

dichten. Fonds1818 helpt ons (wederom!) uit de brand en draagt 20.000 euro bij. Daarnaast hebben 

we in maart van de Dr. Hofsteestichting een donatie van 12.500 euro gekregen. Zodoende is de 

oting voor het derde huisje compleet! Dit huisje zal vanaf 2013 in gebruik worden genomen. 

Van 17 t/m 20 juli 2012 loopt één van de Logeerbegeleidsters, Brigitte Klaver, 

mee aan de vierdaagse in Nijmegen. Ze is al flink in training. Maar ze loopt niet 

een voor haarzelf. Ze probeert ook om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

verzamelen voor Logeerplezier. Willen jullie Brigitte helpen om zoveel mogelijk 

geld bij elkaar te lopen? Stuur dan onderstaande link door naar je contacten om 

tte te sponsoren. De link naar de sponsorpagina van 

Het jaarverslag over 2011 is bijna klaar. Begin mei staat een bestuursvergadering gepland om de 

keuren. We verwachten het definitieve jaarverslag over 

2011 half mei op de website te publiceren. Die website hebben we, zoals gewoonlijk, ook weer even 

date gebracht. Onder meer met extra foto’s en ervaringsverhalen. Nieuwsgierig? Kijk dan even 

Dit is de tweede nieuwsbrief van Logeerplezier in 2012. Het hoogseizoen is al weer bijna achter de 

rug. Hoewel ook deze zomer in Nederland de weersomstandigheden in een aantal weken een beetje 

de huisjes gehad. Momenteel zitten 

beide huisjes nog tot eind september bijna volledig volgeboekt. In deze nieuwsbrief een update over 

het logeren en de boekingen voor 2013. Daarnaast het laatste nieuws over het derde huisje, een 

voor groot onderhoud en een update rond donaties. Tot 

De boekingen voor 2013 beginnen al weer binnen te stromen. Het lijkt ver van te voren, maar door 

n veel gezinnen graag zekerheid over hun vakanties voor volgend jaar. Gelukkig 

Het logeren loopt goed. Vanaf eind september start het vierde weekend. Duco gaat van één weekend 

dan twee weekenden per maand logeren. In die weekenden krijgt hij een nieuw ‘maatje’: 

Sophie. Bovendien hebben we voor het vierde weekend twee nieuwe begeleidsters: Janet en 

voor het logeren gaan 

gebruiken (met uitzondering van de schoolvakanties). Dat is voor de begeleidsters ook veel handiger 

doordat ze bijvoorbeeld een eigen kast kunnen krijgen voor wat spulletjes en daardoor minder 
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De ontwikkelingen rond het PGB (persoons

de aankomende verkiezingen uitgesteld. De voorgenomen aanpassingen gaan op z’n vroegst pas op 1 

januari 2014 in. Voorlopig is dat dus nog goed nieuws voor de loge

Wat er op langere termijn met het PGB gaat gebeuren en wat daarvan de impact voor de 

logeerouders zal zijn, zal voorlopig nog wel even onduidelijk blijven.

Ook nog even een update over het derde huisje. In de vorige 

nieuwsbr

derde huisje compleet hadden. Momenteel zijn we druk bezig met 

het ontwerpen en zitten hiervoor in de laatste fase (zie plaatje). 

Concreet betekent het dat het derde huisje dit najaar zal worden 

gebouw

CityBox Zoetermeer heeft ons voor de aanschaf van alle spullen en 

hulpmiddelen gesponsord met een mooie ruime box! Hierdoor 

kunnen we nu al op zoek naar goede spullen en leuke 

aanbiedingen. Dat scheelt een hoop geld voor het gehele project.

Bovendien gaan we eind dit jaar de badkamer in huisje 1 (F41) verbouwen. Naar aanleiding van 

ervaringen van veel ouders is een bad toch wel erg wenselijk, hebben we geleerd. 

Vandaar dat we in huisje 1 ook een bad willen p

rond, dus als je kunt helpen….. Daarnaast hebben we ook de Rabobank om hulp gevraagd, dus 

hopelijk bieden die uitkomst. 

Overigens gaan we groen aanbrengen rond het hek bij huisje 2 (E24). Het is een mooi

van privacy is weinig sprake. Leuk als je een praatje wil maken…. Ook de parkeigenaar krijgt er vragen 

over, omdat een hoog hek eigenlijk niet is toegestaan. Daarom gaan we groenschermen tegen het 

hek plaatsen. 

Over groot onderhoud gesproken. Daar k

willen we weer een groepje vrijwilligers formeren die een dagje komen klussen en de huisjes en 

tuinen ‘winterklaar’ te maken. Ben je in de gelegenheid om ons te komen helpen, wil je dat dan e

laten weten? Vele handen maken, immers, licht werk!

Park Ackersate bestond deze zomer overigens 75 jaar. En zoals de parkeigenaar 

zo mooi zei: ‘
� 	���� �����

’. Onder dat motto heeft hij alle gasten en leveranciers op de receptie 

gevraagd om een donatie aan hem over te maken voor Logeerplezier. De 

ontwikkelingen rond het PGB (persoons-gebonden-budget) zijn met het vallen van het kabinet en 

de aankomende verkiezingen uitgesteld. De voorgenomen aanpassingen gaan op z’n vroegst pas op 1 

januari 2014 in. Voorlopig is dat dus nog goed nieuws voor de logeerweekenden van Logeerplezier. 

Wat er op langere termijn met het PGB gaat gebeuren en wat daarvan de impact voor de 

logeerouders zal zijn, zal voorlopig nog wel even onduidelijk blijven. 

Ook nog even een update over het derde huisje. In de vorige 

nieuwsbrief hebben we laten weten dat we de begroting voor het 

derde huisje compleet hadden. Momenteel zijn we druk bezig met 

het ontwerpen en zitten hiervoor in de laatste fase (zie plaatje). 

Concreet betekent het dat het derde huisje dit najaar zal worden 

gebouwd en vanaf april 2013 in gebruik worden genomen.

CityBox Zoetermeer heeft ons voor de aanschaf van alle spullen en 

hulpmiddelen gesponsord met een mooie ruime box! Hierdoor 

kunnen we nu al op zoek naar goede spullen en leuke 

oop geld voor het gehele project. 

Bovendien gaan we eind dit jaar de badkamer in huisje 1 (F41) verbouwen. Naar aanleiding van 

ervaringen van veel ouders is een bad toch wel erg wenselijk, hebben we geleerd.  

Vandaar dat we in huisje 1 ook een bad willen plaatsen. De financiering hebben we nog niet volledig 

rond, dus als je kunt helpen….. Daarnaast hebben we ook de Rabobank om hulp gevraagd, dus 

Overigens gaan we groen aanbrengen rond het hek bij huisje 2 (E24). Het is een mooi

van privacy is weinig sprake. Leuk als je een praatje wil maken…. Ook de parkeigenaar krijgt er vragen 

over, omdat een hoog hek eigenlijk niet is toegestaan. Daarom gaan we groenschermen tegen het 

. Daar kunnen we nog hulp bij gebruiken!! Op 
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willen we weer een groepje vrijwilligers formeren die een dagje komen klussen en de huisjes en 

tuinen ‘winterklaar’ te maken. Ben je in de gelegenheid om ons te komen helpen, wil je dat dan e

laten weten? Vele handen maken, immers, licht werk! 

Park Ackersate bestond deze zomer overigens 75 jaar. En zoals de parkeigenaar  � � T� � �������� ��� � � �	 ��� ���� � �		� �	 �
’. Onder dat motto heeft hij alle gasten en leveranciers op de receptie 

gevraagd om een donatie aan hem over te maken voor Logeerplezier. De ������ �� ��� ��

 

budget) zijn met het vallen van het kabinet en 

de aankomende verkiezingen uitgesteld. De voorgenomen aanpassingen gaan op z’n vroegst pas op 1 

erweekenden van Logeerplezier. 

Wat er op langere termijn met het PGB gaat gebeuren en wat daarvan de impact voor de 

Ook nog even een update over het derde huisje. In de vorige 

ief hebben we laten weten dat we de begroting voor het 

derde huisje compleet hadden. Momenteel zijn we druk bezig met 

het ontwerpen en zitten hiervoor in de laatste fase (zie plaatje). 

Concreet betekent het dat het derde huisje dit najaar zal worden 

d en vanaf april 2013 in gebruik worden genomen. 

CityBox Zoetermeer heeft ons voor de aanschaf van alle spullen en 

hulpmiddelen gesponsord met een mooie ruime box! Hierdoor 

kunnen we nu al op zoek naar goede spullen en leuke 

Bovendien gaan we eind dit jaar de badkamer in huisje 1 (F41) verbouwen. Naar aanleiding van 

laatsen. De financiering hebben we nog niet volledig 

rond, dus als je kunt helpen….. Daarnaast hebben we ook de Rabobank om hulp gevraagd, dus 

Overigens gaan we groen aanbrengen rond het hek bij huisje 2 (E24). Het is een mooie plaats, maar 

van privacy is weinig sprake. Leuk als je een praatje wil maken…. Ook de parkeigenaar krijgt er vragen 

over, omdat een hoog hek eigenlijk niet is toegestaan. Daarom gaan we groenschermen tegen het ��� GH �����
 

willen we weer een groepje vrijwilligers formeren die een dagje komen klussen en de huisjes en 

tuinen ‘winterklaar’ te maken. Ben je in de gelegenheid om ons te komen helpen, wil je dat dan even 

Park Ackersate bestond deze zomer overigens 75 jaar. En zoals de parkeigenaar �� �� ���� ���	
’. Onder dat motto heeft hij alle gasten en leveranciers op de receptie 

gevraagd om een donatie aan hem over te maken voor Logeerplezier. De 
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uiteindelijke opbrengst is nog niet officieel bekend (dat doen we binnenkort met een officiële 

overhandiging), maar we kunnen melden: het gaat om een heel mooi bedrag!

Nog wat nieuws over andere donaties: De Prins Florisschool in Zoetermeer gaat het zendingsgeld van 

komend schooljaar 2012/2013 aan Logeerplezier schenken. We hebben voor hen een mooie 

‘groeiladder’ gemaakt zodat ze telkens kunnen zien wat we met het geld dat ze hebben opgehaald 

zullen gaan doen. Daarnaast heeft Specsavers Rijswijk besloten om Logeerplezier wederom als goed 

doel te omarmen in 2013. Van elke verkochte bril gaat er een klein bedrag naar ons 

worden heel wat brillen per jaar verkocht….

Het jaarverslag over 2011 is afgerond en goedgekeurd

we overigens helemaal in een nieuw jasje gestoken. Mede dankzij sponsoring van Ivaldi.nl. 

Nieuwsgierig? Het is zeker de moeite waard om even te kijken op: 

impressie: 

  

uiteindelijke opbrengst is nog niet officieel bekend (dat doen we binnenkort met een officiële 

we kunnen melden: het gaat om een heel mooi bedrag! 

Nog wat nieuws over andere donaties: De Prins Florisschool in Zoetermeer gaat het zendingsgeld van 

komend schooljaar 2012/2013 aan Logeerplezier schenken. We hebben voor hen een mooie 

kt zodat ze telkens kunnen zien wat we met het geld dat ze hebben opgehaald 

zullen gaan doen. Daarnaast heeft Specsavers Rijswijk besloten om Logeerplezier wederom als goed 

doel te omarmen in 2013. Van elke verkochte bril gaat er een klein bedrag naar ons 

worden heel wat brillen per jaar verkocht…. 

afgerond en goedgekeurd en staat op de website. Die website hebben 

helemaal in een nieuw jasje gestoken. Mede dankzij sponsoring van Ivaldi.nl. 

Het is zeker de moeite waard om even te kijken op: www.logeerplezier.nl
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uiteindelijke opbrengst is nog niet officieel bekend (dat doen we binnenkort met een officiële 

Nog wat nieuws over andere donaties: De Prins Florisschool in Zoetermeer gaat het zendingsgeld van 

komend schooljaar 2012/2013 aan Logeerplezier schenken. We hebben voor hen een mooie 

kt zodat ze telkens kunnen zien wat we met het geld dat ze hebben opgehaald 

zullen gaan doen. Daarnaast heeft Specsavers Rijswijk besloten om Logeerplezier wederom als goed 

doel te omarmen in 2013. Van elke verkochte bril gaat er een klein bedrag naar ons toe. Maar er 

en staat op de website. Die website hebben 

helemaal in een nieuw jasje gestoken. Mede dankzij sponsoring van Ivaldi.nl. 

www.logeerplezier.nl. Hier een 
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Naar aanleiding van de grote vraag naar de eerste twee huisjes in met name de zom

we in 2011 gestart met zoeken naar mogelijkheden voor een derde huisje. Aangezien het tweede 

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 der

huisje) lag op het organiseren van donaties en sponsorgelden.

Dankzij financiële bijdragen van diverse fondsen en stichtingen (zie onder) is het gelukt om het derde 

huisje te realiseren en is dit eind maart 2013 in gebruik genomen.
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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 

 Overige kosten ����

 ������������
 Donatie Dr. CJ Vaillantfonds 

 Donatie Fonds1818 

 Donatie SKAN fonds 

 Donatie Dr. Hofstee stichting 

 Donatie NSGK 

 Sponsoring Ackersate 

 Eigen middelen Logeerplezier ����
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Naar aanleiding van de grote vraag naar de eerste twee huisjes in met name de zomerperiode, zijn 

we in 2011 gestart met zoeken naar mogelijkheden voor een derde huisje. Aangezien het tweede 

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 derde huisje. Vandaar dat de focus (net als bij het tweede 

huisje) lag op het organiseren van donaties en sponsorgelden. 

Dankzij financiële bijdragen van diverse fondsen en stichtingen (zie onder) is het gelukt om het derde 

maart 2013 in gebruik genomen. ��� ��� �� ���	������ � ����������������
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Chalet inclusief plaatsing en aanpassingskosten €   65.552� �����
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Inventaris inclusief speciale hulpmiddelen €     5.888

Totale aanschafkosten chalet inclusief inventaris  

Fietsenschuurtje met fietsen en duotandem   
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erperiode, zijn 

we in 2011 gestart met zoeken naar mogelijkheden voor een derde huisje. Aangezien het tweede 

huisje nog niet is afbetaald, was het de intentie om de schuldpositie van de stichting slechts beperkt 

de huisje. Vandaar dat de focus (net als bij het tweede 

Dankzij financiële bijdragen van diverse fondsen en stichtingen (zie onder) is het gelukt om het derde 

65.552 

5.888 

€   71.440 

€     5.850 

€     5.270 

€         940 I MDKVHH2

€   12.000 

€   20.000 

€   10.000 

€   12.500 

€     7.500 

€     2.000 

€   19.500 I MDKVHH
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Begin oktober was het dan zo ver: het nieuwe 

Nadat het huisje was geplaatst op plaats B

komen, zodat kinderen niet weg kunnen lopen.

Het aanleggen van de bestrating is verzorgd door hoveniersbedrijf Van Middendorp.

Maar ook aan de binnenkant van het huisje was er nog veel werk. Spullen ophangen, schoonmaken, 

enzovoorts. 

Begin oktober was het dan zo ver: het nieuwe huisje werd gebouwd. 

Nadat het huisje was geplaatst op plaats B-10 moest er een schutting rondom het gehele huisje 

komen, zodat kinderen niet weg kunnen lopen. 

Het aanleggen van de bestrating is verzorgd door hoveniersbedrijf Van Middendorp. 

r ook aan de binnenkant van het huisje was er nog veel werk. Spullen ophangen, schoonmaken, 
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10 moest er een schutting rondom het gehele huisje 

 

 

r ook aan de binnenkant van het huisje was er nog veel werk. Spullen ophangen, schoonmaken, 
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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

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

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 City

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

������ �T ��� ��

 

 

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

het organiseren van de inventaris. Dankzij de City Box 

in Zoetermeer hadden we de beschikking over een grote box waar we alles in kwijt konden. 
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Rest ons nog om iedereen die bij dit enorme project heeft 

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

Dit derde vakantiehuisje zit inmiddels ook al bijna volgeboekt voor 2013.

De gezinnen die er tot nu toe gebruik van hebben gemaakt sturen ons ze

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

Nogmaals iedereen: ontzettend bedankt!!

 

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 derde vakantiehuisje zit inmiddels ook al bijna volgeboekt voor 2013. 

De gezinnen die er tot nu toe gebruik van hebben gemaakt sturen ons zeer positieve reacties. Een 

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

Nogmaals iedereen: ontzettend bedankt!! 
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geholpen van harte te bedanken en er op 

er positieve reacties. Een 

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


