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Het doel van Stichting Logeerplezier is het bieden van vakantie

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

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

voorzieningen en hulpmiddelen. De stichting stelt

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

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

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. 
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Het doel van Stichting Logeerplezier is het bieden van vakantie

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

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. Naast het faciliteren van de logeer

tijd om een plan naar de toekomst op te zetten. Fo

aantal woningen staan daar in centraal.

Het beleidsplan zal een schets bieden op 

uitbouw van de stichting. 

 

Stichting Logeerplezier stelt aangepaste 

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

bedrijven/instellingen die logeeropvang bieden

Daarnaast biedt de stichting ook zelf logeeropvang in een aantal weekenden per maand.
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hting Logeerplezier is het bieden van vakantie- en logeerhuisvesting voor 

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

van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden

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

Naast het faciliteren van de logeer- en vakantiehuisvesting zelf, is het 

tijd om een plan naar de toekomst op te zetten. Fondsenwerving en op termijn uitbreiden van het 

oningen staan daar in centraal. 

een schets bieden op de toekomst in financiële zin en tijdgebonden 

aangepaste vakantiewoningen met voorzieningen voor gehandicapten 

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

bedrijven/instellingen die logeeropvang bieden aan gehandicapte kinderen. 

Daarnaast biedt de stichting ook zelf logeeropvang in een aantal weekenden per maand.
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en logeerhuisvesting voor 

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

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

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

en vakantiehuisvesting zelf, is het 

ndsenwerving en op termijn uitbreiden van het 

en tijdgebonden mogelijke 

met voorzieningen voor gehandicapten 

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

Daarnaast biedt de stichting ook zelf logeeropvang in een aantal weekenden per maand. 
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De stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit:

• Ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter

• Ir. Martijn Deurloo RC, secretaris/

• Dennis Blijleven, bestuurslid bijzondere zaken

Het bestuur is belast met alle bestuurlijke én 

Alle uitvoerende taken zoals: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, communicatie 

en pr, doelgroepcontact en alle overige 

Patricia en Rini van Solingen, oprichters van Logeerplezier, die 

meer hebben. 

 

Voor het goed aansluiten van de vakantie

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

gehandicapt kind. Hiertoe is een doelgroepcommissie 

commissie bestaan uit ouders met een gehandicapt kind 

huisjes van Logeerplezier. 

 

Ter ondersteuning van de promotie en fondsenwerving van de stichting is 

aanbeveling in het leven geroepen. Dit comité heeft vo

karakter. Beoogde leden zijn gerenommeerde namen uit de (lokale of landelijke) politiek, 

wetenschap, bedrijfsleven en media/showbizz. De belangrijkste bijdrage van deze personen is dat zij 

hun naam aan de stichting willen verbinden en ondersteuning kunnen geven in promotie en 

fondsenwerving (direct of via hun netwerk).
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De stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

, voorzitter 

, secretaris/penningmeester 

, bestuurslid bijzondere zaken 

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

: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, communicatie 

alle overige operationele taken worden voornamelijk verzorgd door 

Patricia en Rini van Solingen, oprichters van Logeerplezier, die echter geen zitting in het bestuur 

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

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

een doelgroepcommissie in het leven geroepen. De leden in deze 

met een gehandicapt kind die ervaring hebben met verblijf in de 

Ter ondersteuning van de promotie en fondsenwerving van de stichting is een comité van 

. Dit comité heeft voornamelijk een stimulerend en representatief 

karakter. Beoogde leden zijn gerenommeerde namen uit de (lokale of landelijke) politiek, 

wetenschap, bedrijfsleven en media/showbizz. De belangrijkste bijdrage van deze personen is dat zij 

ing willen verbinden en ondersteuning kunnen geven in promotie en 

fondsenwerving (direct of via hun netwerk). 
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worden voornamelijk verzorgd door 

geen zitting in het bestuur 

iliteiten is het essentieel dat deze past bij de 
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karakter. Beoogde leden zijn gerenommeerde namen uit de (lokale of landelijke) politiek, 

wetenschap, bedrijfsleven en media/showbizz. De belangrijkste bijdrage van deze personen is dat zij 

ing willen verbinden en ondersteuning kunnen geven in promotie en 
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3. Toekomst 

 

Vanuit Logeerplezier is het wenselijk

kinderen in Nederland te vergroten zolang dit aansluit bij de vraag.

Vooralsnog is er voor gekozen dit te beperken tot vakantiehuisjes op Ackersate in Voorthuizen, maar 

dat is geen doel op zich. De huidige manier van uitvoering en aansturing beperkt de slagkracht v

stichting tot 3 (maximaal 4) vakantiehuisjes op één park.

 

Het model van stichting Logeerplezier is tot nu toe nog steeds geweest om alles zelf in de hand te 

houden. Hierdoor is de stichting wel beperkt in haar omvang; immers, m

park is niet op vrijwillige basis met alleen privétijd in te vullen.

In de periode 2012-2017 zal Logeerplezier dan ook op zoek gaan naar alternatieve modellen die het 

werk van de stichting kunnen versterken. Daarbij kan gedacht wor

Bijvoorbeeld een franchise-achtige vorm waarbij anderen onder het Logeerplezier

vakantiehuisjes ter beschikking stellen, het centraal zetten van de website van Logeerplezier als 

reserveringscentrale voor vakantiehuisj

onvoldoende duidelijk waar behoeften en mogelijkheden liggen. Het centrale criterium voor 

alternatieve modellen zal wel zijn dat de kwaliteit gewaarborgd moet zijn, welke nieuwe vorm er ook 

uit gaat komen, de kwaliteit van dienstverlening moet centraal staan om het ‘mer

waarborgen. 

Het is echter niet uit te sluiten dat Logeerplezier blijft zoals het is in 2012 en dat de stichting zich 

beperkt houdt tot de drie huisjes op park Ackersa

gemaakt gaan worden. Wel is duidelijk dat de periode 2012

duidelijk te krijgen. 

 

De stichting maakt jaarlijks een jaarverslag met financiële verantwoor

gemaakt op de website van de stichting (www.logeerplezier.nl)

openheid van zaken te geven en betrokkenheid bij de stichting tot stand te brengen en langdurige 

relaties met donateurs en sponsoren te bewerkstelligen.

De snelheid waarmee de stichting haar doelen kan behalen en het aantal woningen kan uitbreiden is 

sterk afhankelijk van de financiële inkomsten uit sponsoring en fondswerving. Stichting 

probeert om sponsoren langdurig aan zicht te binden waardoor 

(meer dan 5 jaar achter elkaar) zorgt voor een volledige aftrekbaarheid
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Vanuit Logeerplezier is het wenselijk om het aantal geschikte vakantiewoningen voor gehandicapte 

zolang dit aansluit bij de vraag. 

Vooralsnog is er voor gekozen dit te beperken tot vakantiehuisjes op Ackersate in Voorthuizen, maar 

dat is geen doel op zich. De huidige manier van uitvoering en aansturing beperkt de slagkracht v

vakantiehuisjes op één park. 

Het model van stichting Logeerplezier is tot nu toe nog steeds geweest om alles zelf in de hand te 

houden. Hierdoor is de stichting wel beperkt in haar omvang; immers, meer dan 4 huisjes op één 

park is niet op vrijwillige basis met alleen privétijd in te vullen. 

2017 zal Logeerplezier dan ook op zoek gaan naar alternatieve modellen die het 

werk van de stichting kunnen versterken. Daarbij kan gedacht worden aan verschillende varianten. 

achtige vorm waarbij anderen onder het Logeerplezier-label 

vakantiehuisjes ter beschikking stellen, het centraal zetten van de website van Logeerplezier als 

reserveringscentrale voor vakantiehuisjes, of nog meer andere werkvormen. Op dit moment is nog 

onvoldoende duidelijk waar behoeften en mogelijkheden liggen. Het centrale criterium voor 

alternatieve modellen zal wel zijn dat de kwaliteit gewaarborgd moet zijn, welke nieuwe vorm er ook 

omen, de kwaliteit van dienstverlening moet centraal staan om het ‘merk’ Logeerplezier te 

niet uit te sluiten dat Logeerplezier blijft zoals het is in 2012 en dat de stichting zich 

beperkt houdt tot de drie huisjes op park Ackersate. De toekomst zal uitwijzen welke keuzes hier 

gemaakt gaan worden. Wel is duidelijk dat de periode 2012-2017 gebruikt zal worden om dit 

De stichting maakt jaarlijks een jaarverslag met financiële verantwoording. Deze wordt 

gemaakt op de website van de stichting (www.logeerplezier.nl). De stichting tracht hiermee volledige 

openheid van zaken te geven en betrokkenheid bij de stichting tot stand te brengen en langdurige 

relaties met donateurs en sponsoren te bewerkstelligen. 

elheid waarmee de stichting haar doelen kan behalen en het aantal woningen kan uitbreiden is 

sterk afhankelijk van de financiële inkomsten uit sponsoring en fondswerving. Stichting 

probeert om sponsoren langdurig aan zicht te binden waardoor de mogelijkheid via periodieke giften 

(meer dan 5 jaar achter elkaar) zorgt voor een volledige aftrekbaarheid van de belasting
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voor gehandicapte 

Vooralsnog is er voor gekozen dit te beperken tot vakantiehuisjes op Ackersate in Voorthuizen, maar 

dat is geen doel op zich. De huidige manier van uitvoering en aansturing beperkt de slagkracht van de 

Het model van stichting Logeerplezier is tot nu toe nog steeds geweest om alles zelf in de hand te 

eer dan 4 huisjes op één 

2017 zal Logeerplezier dan ook op zoek gaan naar alternatieve modellen die het 

den aan verschillende varianten. 

label 

vakantiehuisjes ter beschikking stellen, het centraal zetten van de website van Logeerplezier als 

es, of nog meer andere werkvormen. Op dit moment is nog 

onvoldoende duidelijk waar behoeften en mogelijkheden liggen. Het centrale criterium voor 

alternatieve modellen zal wel zijn dat de kwaliteit gewaarborgd moet zijn, welke nieuwe vorm er ook 

k’ Logeerplezier te 

niet uit te sluiten dat Logeerplezier blijft zoals het is in 2012 en dat de stichting zich 

te. De toekomst zal uitwijzen welke keuzes hier 

2017 gebruikt zal worden om dit 

ding. Deze wordt openbaar 

. De stichting tracht hiermee volledige 

openheid van zaken te geven en betrokkenheid bij de stichting tot stand te brengen en langdurige 

elheid waarmee de stichting haar doelen kan behalen en het aantal woningen kan uitbreiden is 

sterk afhankelijk van de financiële inkomsten uit sponsoring en fondswerving. Stichting Logeerplezier 

de mogelijkheid via periodieke giften 

van de belasting. 


