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1. Van het bestuur 
Voor u ligt het zesde jaarverslag van Stichting Logeerplezier. Dankzij de inzet van alle 

logeerbegeleiders, vrijwilligers en donateurs heeft Logeerplezier in 2013 een mooi stabiel jaar 

beleefd waarin 44 gezinnen een geweldige vakantie hebben gehad en we 52 logeerweekenden 

hebben georganiseerd. Alle drie de vakantiehuisjes werden dit jaar wederom intensief gebruikt en 

waren in de zomermaanden weer volledig volgeboekt. 

Drie zaken maakten van 2013 een jaar om niet te vergeten. Ten eerste het project met stichting 

DaDa. Dankzij hun donatie konden we alle drie de huisjes herinrichten met onderhoudsvrije en goed 

te reinigen meubels. Elk huisje heeft een nieuwe bank, fauteuil, eettafel met vier stoelen, tuintafel 

met vier stoelen, speelgoedtafeltje, speelgoedkast en wandversiering gekregen. Daarnaast konden 

we van deze donatie ook een nieuwe laminaatvloer in E24 leggen. 

Ten tweede stond Logeerplezier dit jaar vermeld in het Droomboek ter gelegenheid van de 

inhuldiging van Koning Willem Alexander. Op blz. 46 staat de droom van Patricia: “De glimlach van 

een kind”, over het logeren van Logeerplezier met een foto van Duco en Yvonne tijdens een 

logeerweekend. 

Ten derde hebben vijf scholen een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van Logeerplezier via 

onder meer een sponsorloop en fancy-fair. Onze grote dank gaat uit naar de Hofvijver, Prins 

Clausschool, Prins Florisschool en Floris Nightingaleschool uit Zoetermeer, en naar de Sint 

Lambertusschool uit Asten. 

Een korte update rond de financiële situatie: 2013 was een mooi jaar voor de stichting. Operationeel 

hebben we een klein verlies geleden, maar daar tegenover staat een groot aantal donaties aan de 

stichting die er voor zorgen dat de balans van de stichting in 2013 wederom verder is versterkt. Door 

deze donaties kunnen we sparen voor vervanging van de huisjes, zodat de continuïteit van de 

stichting ook op lange termijn is verzekerd. 

Op 7 juni 2013 bestond Logeerplezier vijf jaar. Het is goed om eens bewust stil te staan bij wat er in 

deze vijf jaar is gebeurd. Van een hulpvraag van één van onze PGB-ers naar een stichting, van geen 

huisje naar drie huisjes, van slechts vakantieverhuur naar elke week een logeerweekend, van een 

stichting met een schuld naar een stabiele basis met eigen vermogen. Er is maar één woord dat deze 

achtbaan van de laatste vijf jaar het beste samenvat, en dat is ‘Trots’. Trots op de hulp die we mogen 

bieden, trots op de drie fantastische huisjes, trots op de geweldige logeerbegeleiders, en trots op de 

tientallen vrijwilligers en honderden donateurs die het werk van Logeerplezier mogelijk maken. We 

willen iedereen die ons direct of indirect geholpen heeft nogmaals heel erg hartelijk danken voor alle 

hulp. 

Dank jullie wel! 

Zoetermeer, 4 juni 2014 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Dennis Blijleven 
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2. Stichting Logeerplezier in 2013 

2.1. Over de stichting 
Stichting Logeerplezier stelt aangepaste vakantiehuisjes beschikbaar met voorzieningen voor 

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

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

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

huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen. De stichting stelt haar faciliteiten ter 

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

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 volledige verzorging van de kinderen op zich nemen. 

2.2. Bestuur 
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 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. 

2.3. Operationeel management 
Aanvullend op het bestuur, zijn Patricia van Solingen en Rini van Solingen als ‘operationele managers’ 

betrokken bij de stichting. Tot hun taken behoren alle operationele werkzaamheden, zoals 

bijvoorbeeld: administratievoering, beheer van de vakantiefaciliteiten, organisatie logeerweekenden, 

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

operationele taken.  

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

aan de kinderen en gezinnen. 

2.4. Vakantieverhuur 
Vakantieverhuur in 2013 verliep  conform verwachting. 44 gezinnen hebben met groot plezier 

gebruik gemaakt van de huisjes. Een aantal van deze gezinnen heeft hun ervaringen opgeschreven. 

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

2.5. Logeerweekenden 
Vanaf 2010 organiseert logeerplezier zelf haar logeerweekenden. In 2013 zijn er in totaal 52 

logeerweekenden geweest. Voor 2014 verwachten we dit aantal te evenaren. 

http://www.logeerplezier.nl/
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We hebben 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 veel 

aandacht voor het individuele kind en is er elk weekend dezelfde begeleiding. Voor kinderen met een 

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

2.6. Promotie en publiciteit 
Promotie in 2013 heeft zich geconcentreerd op twee aandachtspunten. Ten eerste, bekendheid van 

de stichting bij de doelgroep: gezinnen met een gehandicapt kind. Onze website en Facebook staan 

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. 

2.7. Fondswerving en sponsoractiviteiten 
Het verwerven van gelden in 2013 heeft zich geconcentreerd op het benaderen van scholen voor 

sponsoracties, werven van donateurs en donaties aanvragen bij bedrijven en instellingen. Wij zijn alle 

bedrijven en instellingen enorm dankbaar voor hun bijdrage! We hebben onder andere van de 

volgende bedrijven en instellingen een bijdrage ontvangen: 

 De Prins Florisschool had Logeerplezier als vast doel gekozen voor het zendingsgeld in het 

schooljaar 2012/2013 en heeft met hun sponsorloop een enorm bedrag opgehaald. In totaal 

mochten we van hen in 2013 ruim 5.300 euro in ontvangst nemen. 

 Ook andere scholen hebben ons gesteund. De Sint Lambertusschool uit Asten heeft 3.250 euro 

gestort uit hun sponsorloop, van de Floris Nigtingaleschool kregen we 1.200 euro, van de 

Hofvijver 1.040 euro en van de Prins Clausschool kregen we 1.000 euro.  

 Stichting Keiser doneerde 1.500 euro, Tri-ICT doneerde 1.000 euro, Transfer Solutions 

doneerde 500 euro, en van JB-Systems mochten we 250 euro in ontvangst nemen. 

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

wederom het bewijs van het gezegde: “vele kleintjes maken één grote”.  

Iedereen daarom: ontzettend bedankt voor jullie bijdrage! Dankzij dit geld kan de stichting doen wat 

zij doet. Elke euro is er één en al deze euro’s vormen samen een belangrijke steun voor de stichting. 

2.8. Comité van aanbeveling 
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 Paul Haarhuis, Bert van 

Leeuwen, Reni de Boer en Ernst & Bobbie hun naam aan Logeerplezier verbinden. 
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2.9. Doelgroepcommissie 
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. 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. 

2.10. Logeerplezier en de toekomst 
De vraag naar vakantiehuisvesting is groot en ook de interesse in onze logeeropvang groeit. 

Tegelijkertijd zijn er veranderingen in de AWBZ en verplaatsing van zorg naar de WMO (en uitvoering 

daarvan door de gemeentes). Deze veranderingen geeft beperkingen voor weekendopvang voor 

gehandicapte kinderen. Hierdoor ontstaat er voor Logeerplezier een onzekerheid qua vraag naar 

logeerweekenden. 

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

Geen krimpen ook geen verdere groei. Daarmee beperkt de stichting zich vooralsnog tot maximaal 

drie vakantiehuisjes op Ackersate voor gezinnen en logeerweekenden. 

Dit alles is vastgelegd in een beleidsplan voor de periode 2012-2017. 

2.11. Logeerplezier en de ANBI status 
Stichting Logeerplezier is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling – lees: officieel goed doel). Met ingang van 1 januari 2014 moet een ANBI de volgende 

gegevens openbaar maken op de website: de naam, het RSIN of het fiscaal nummer, de 

contactgegevens, de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden, het beleidsplan, het 

beloningsbeleid, de doelstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten, en een financiële 

verantwoording. 

Voor al deze zaken is een aparte pagina op de website van Logeerplezier gemaakt waar al deze 

informatie en documenten centraal te vinden zijn: http://www.logeerplezier.nl/anbi/ 
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3. Financiële verantwoording 2013 

3.1. Balans per 31 december 2013 
Activa 31-12-2012 31-12-2013 
Materiële vaste activa  € 179.102  € 167.602 
 Chalet F411  €   39.500  €   36.000 
 Chalet E241  €   52.000  €   48.000 
 Chalet B101  €   60.000  €   56.000 
 Logeerbus2  €   27.602  €   27.602 
 

Vlottende activa  €   28.769  €   37.434 
 Nog te ontvangen BTW  €   13.360  €        637 
 Nog te ontvangen bedragen €     5.400  €     8.293 
 Girorekening  €     5.114 €        505 
 Spaarrekening  €     4.845  €   28.000 
 

Totaal Activa  € 207.821  € 205.037 
 

Passiva 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  € 143.260  € 146.688 
 

Reserveringen  €   47.805  €   46.904 
 Reservering vervanging F413  €   17.500  €   21.000 
 Reservering vervanging E243  €   12.440  €   16.440 
 Reservering vervanging B103  €     1.537  €     5.537 
 Reservering aanschaf derde huisje  €   16.328  €             0 
 Reservering speeltuin bij elk huisje €             0  €     3.927 
 

Langlopende schulden4  €   15.000  €   10.000 
 Renteloze lening 0,0%  €   15.000  €   10.000 
 

Kortlopende schulden  €     1.756  €     1.445 
 Te betalen toeristenbelasting  €     1.362  €     1.445 
 Af te dragen BTW  €             0  €             0 
 Te betalen bedragen  €             0  €             0 
 Vooruitbetaalde huur voor 2013  €         394  €             0 
 

Totaal Passiva  € 207.821  € 205.037 
 

Toelichting op de balans: 

1. De vakantiehuisjes/chalets worden (ivm het intensief gebruik) in 15 jaar afgeschreven. We schrijven jaarlijks 

3.500 Euro op F41 af, 4.000 Euro op E24 en eveneens 4.000 Euro op B10. 

2. De logeerbus staat tegen de aanschafwaarde op de balans. Op deze bus schrijven we niet af, doordat de 

restwaarde na drie jaar naar verwachting ongeveer gelijk zal zijn aan de aanschafwaarde (ivm restitutie van 

de BPM). In 2014 is de bus drie jaar in bezit en mogen we deze wederom BPM vrij vervangen. 

3. De afschrijving op de huisjes wordt gereserveerd voor vervanging op termijn. 

4. De schuldpositie beperkt zicht tot één renteloze lening welke tot begin 2015 doorloopt. Deze is verstrekt 

door Fonds1818 ten behoeve van de aanschaf van het tweede huisje. 
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3.2. Operationele uitgaven & inkomsten 2013 en begroting 2014 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de operationele inkomsten en uitgaven. 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.  

Operationele Kosten     2013 Begroot 2013 Begroot 2014 

 Park, faciliteiten + G/W/L €  11.473 €  13.000 €  12.000 
 Administratiekosten €    4.0121 €    2.900 €    2.600 
 Inventaris en onderhoudskosten €    3.5932 €    6.000 €    6.0002 

 Schoonmaakkosten €    3.004 €    3.600 €    3.600 
 Afschrijvingskosten chalet(s) €  11.500 €  11.500 €  12.0003 

 Verzekeringskosten €    1.235 + €    1.000 + €    1.300 + 
Subtotaal €  34.817 €  38.000 €  37.500 
 

 Kosten Logeerbus €    1.482 €   2.000 €   1.500 
 Logeeruitgaven €    5.282 €   6.000 €   5.500 
 Vrijwilligersvergoeding logeren €    4.950 €   5.000 €   5.000 
 Onkostenvergoeding logeerbegeleiding €    2.000 €   2.000 €   2.000 
 Logeerbegeleidingskosten €  41.820 + € 40.000 + € 42.000 + 
Subtotaal €  55.534 € 55.000 € 56.000 
                   +                  +                  + 
Totaal Operationele Uitgaven €  90.351 € 93.000 € 93.500 
 

Operationele Inkomsten     2013 Begroot 2013 Begroot 2014 

 Inkomsten logeeropvang €  63.000 € 62.000 € 62.500 
 Inkomsten vakantiehuisvesting €  19.746 € 19.700 € 20.500 
 Inkomsten rente op spaarrekening €    1.070 + €       300 + €       500 + 
Totaal Operationele Inkomsten €  83.816 € 82.000 € 83.500 
 

Operationeel Resultaat -/- €    6.5354 -/- €  11.000 -/- €  10.0005 

 

Toelichting op de operationele uitgaven & inkomsten 2013 en begroting 2014: 

1. Administratiekosten zijn dit jaar iets hoger uitgevallen dan gepland o.m. door aanschaf nieuwe laptop. 
2. In 2013 hebben we in alle huisjes alle meubels vervangen als onderdeel van een gesponsord project. Hierdoor 

zijn de inventariskosten dit jaar lager uitgevallen dan begroot. Dit was incidenteel waardoor we de begroting 
2014 op het gebruikelijke niveau houden. 

3. Vanaf 2014 gaan we op alle vakantiehuisjes gelijk afschrijven (€ 4.000 per huisje). Hierdoor komen we 
boekhoudkundig keurig op nul uit aan het eind van de looptijd (zie balans). 

4. Het operationele verlies in 2013 is lager uitgevallen dan begroot. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de lagere 
inventariskosten en lagere kosten voor park, faciliteiten en G/W/L (zie 2.). 

 
In 2013 hebben we een te overzien operationeel verlies gedraaid dat bovendien lager uitviel dan 
oorspronkelijk begroot. Voor 2014 staat wederom een operationeel verlies begroot, welke gedekt zal 
worden uit inkomsten uit donaties.  
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3.3. Incidentele uitgaven & inkomsten 2013 en begroting 2014 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de incidentele inkomsten en uitgaven. Naast de 

daadwerkelijk uitgaven en inkomsten staat tevens de begroting voor 2014 opgenomen. 

Incidentele Kosten       2013 Begroot 2013 Begroot 2014 

 Laatste kosten plaatsing 3e huisje €    16.3281 €    16.3281 €              0 
 AF: Reservering 3e vakantiehuisje -/- €     16.3281 + -/- €    16.3281 + €              0 + 
Subtotaal derde huisje €               0 €              0 €              0 
 Vervanging inventaris Stichting DaDa €      7.0002 €              0 €              0 
 AF: Correctie Toeristenbelasting 2012 -/- €              4 €              0 €              0 
 AF: Correctie luifel 3e huisje (creditnota) -/- €      3.2233 + €              0 + €              0 + 
Subtotaal €      3.773 €              0 €              0 
                      +                     +                     + 
Totaal Incidentele Uitgaven €      3.773 €              0 €              0 
 

Incidentele Inkomsten       2013 Begroot 2013 Begroot 2014 

 Inkomsten donateurs €   25.211 €   20.000 €    22.0005 

 Donaties speeltuin bij elk huisje 2014 €     3.9274 €             0 €              0 
 AF: Reservering speeltuin bij elk huisje -/- €     3.9274 €             0 €              0 
 BTW- en afrondingsvoordelen €           25  + €             0  + €              0  + 
Totaal Incidentele inkomsten €   25.236 €   20.000 €    22.000 
 

Incidenteel resultaat €   21.463 €   20.000 €    22.000 
 

Toelichting op de incidentele uitgaven & inkomsten 2013 en begroting 2014 

1. De kosten voor de aanschaf en plaatsing van het derde huisje zijn volledig in 2012 genomen omdat het hier een 
project betrof dat we niet boekhoudkundig over twee jaar wilden verdelen. Aangezien er ook nog uitgaven in 
2013 moesten plaatsvinden (onder meer tuinaanleg en schuur) was reeds een reservering op de balans gezet. 

2. In 2013 is een project uitgevoerd met behulp van een donatie van Stichting DaDa voor het aanschaffen van 
duurzame meubels, aanschaf speelmiddelen en het leggen van een nieuwe vloer in E24. Dit project was niet 
begroot. Deze uitgaven zijn dan ook niet als operationele inventariskosten geboekt maar als incidentele uitgave. 

3. De geplaatste luifel van huisje B10 was kleiner dan besteld. Dit bedrag is door de bouwer terugbetaald en 
verrekend met de incidentele kosten voor o.m. het derde huisje. 

4. In 2013 zijn donaties ontvangen voor het plaatsen van een speeltuin bij elk huisje. Deze zullen in 2014 
gerealiseerd worden en daarom worden deze apart uitgesplitst en reeds gereserveerd. 

5. Donaties worden wederom terughoudend begroot. 

3.4. Totaal resultaat 2013 en verwachting 2014 
Eindresultaat    2013 Begroot 2013 Begroot 2014 

 Operationeel resultaat (van 3.2) -/- €       6.535 -/- €    11.000 -/- €   10.000 
 Incidenteel resultaat (van 3.3) €    21.463 €    20.000 €   22.000 
 Reservering vervanging F41, E24, B101 -/- €    11.500 + -/- €    11.500 + -/- €    12.000 + 

Resultaat (naar: Eigen Vermogen) €     3.536 -/- €      2.500 €              0 
 

Eigen vermogen per 1 januari € 143.260 € 145.260 € 146.796 
Resultaat (toename Eigen Vermogen) €      3.428 + -/- €      2.500 + €              0 + 
Eigen vermogen per 31 december € 146.688 € 142.760 € 146.796 
 

Toelichting op het totale resultaat 2013 en verwachting 2014 

1. De afschrijvingskosten van de huisjes wordt gereserveerd voor vervanging, en staat zodoende expliciet op de 
balans uitgesplitst. Vanaf 2014 gaan we € 4.000 per huisje afschrijven en komt dit in totaal dus uit op een 
afschrijving en reservering van € 12.000 per jaar. 
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4. Nieuwsbrieven 
Een belangrijk communicatiemiddel van de Stichting Logeerplezier was (naast de website) tot nu toe 

altijd: de nieuwsbrief. Deze maakten we ongeveer elke 3 á 4 maanden en werd verstuurd aan 

iedereen die op één of andere manier bij de stichting betrokken of geïnteresseerd is. Dit betekende 3 

á 4 keer per jaar een bericht voor onze doelgroepen. 

Tegenwoordig delen we veel meer en vaker informatie, maar dan via Facebook. Dat blijkt veel 

effectiever en bovendien kunnen we veel sneller gebeurtenissen delen. Vandaar dat we hebben 

besloten te stoppen met de nieuwsbrief.  

Op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook! 

Hieronder staat daarom de 18-de en voorlopig laatste nieuwsbrief van Logeerplezier 

4.1. Nieuwsbrief Stichting Logeerplezier (2 juni 2013) 
Dit is de eerste nieuwsbrief van Logeerplezier in 2013. De nieuwsbrief had door allerlei 

omstandigheden even geen hoogste prioriteit. Maar nu willen we u toch graag weer op de hoogte 

brengen van het nieuws van de stichting. 

Het derde huisje is ook al door diverse gezinnen met groot succes gebruikt, ze zijn zeer tevreden met 

het eindresultaat. Mede door de tips en suggesties van eerdere huurders is dit het huisje geworden 

waar de stichting Supertrots op is. 

 

Ook heeft het tweede huisje (E24) heeft een aanpassing in de badkamer gekregen, met de 

deskundige hulp van een vrijwilliger hebben nu hier ook een douchestretcher. Door verkeerde 

montage van de kraan is het helaas niet mogelijk een zelfde constructie te maken als in huisje 1 en 3, 

maar hij heeft iets moois op maat gemaakt zodat ook hier wel op hoogte gebadderd kan worden. En 

u niet meer eerst een zware badlift erin hoeft te zetten en dan eigenlijk nog steeds gebukt uw kind 

moest verzorgen. Bedankt Roel !!!  
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Ook hebben we nu in een de slaapkamers en keukenramen horren, want dit bleek vorig jaar toch een 

vervelend probleem te zijn. Het was welliswaar een kostbare uitgave maar we hopen hiermee weer 

een stapje dichterbij een ontspannen vakantie te komen. 

Helaas is er voor Stichting Logeerplezier nog niet meer duidelijkheid of wij vanaf 1 januari 2014 onze 

logeerweekenden door middel van PGB kunnen blijven doen. Wij hopen natuurlijk van wel, want de 

kinderen die bij Logeerplezier logeren hebben deze 1 op 1 begeleiding echt nodig en voor hen is het 

bijna onmogelijk om in een grotere groep (6 kinderen) met steeds wissellende begeleiding te 

functioneren. Wij hopen dan ook echt dat de gemeente Zoetermeer ziet dat deze zeer unieke vorm 

van logeren moet blijven bestaan in PGB vorm. Waarom ??? Dat ziet u mede door naar onderstaande 

foto’s te kijken 

    

Om met de tijd mee te gaan heeft de stichting nu ook zijn eigen facebook account waarop we alle 

nieuwtjes met u kunnen delen.( https://www.facebook.com/patricia.vansolingen.1?fref=ts) Op deze 

pagina kunt u ook vriend worden van Stichting Logeerplezier en blijft u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Patricia van Solingen  www.logeerplezier.nl      info@logeerplezier.nl     rekeningnummer 4519901 

tnv Stichting Logeerplezier 

  

https://www.facebook.com/patricia.vansolingen.1?fref=ts
mailto:info@logeerplezier.nl
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5. Project Herinrichting Huisjes Logeerplezier 
Vijf jaar geleden is Stichting Logeerplezier gestart en hebben (vanwege beperkt budget) de huisjes 

ingericht met vooral tweedehands meubelen van Marktplaats. Toen al wel bewust de keuze gemaakt 

voor afwasbare hoezen. Er komen ieder jaar meer dan 50 gezinnen met een gehandicapt kind 

vakantie houden bij Logeerplezier. Daarnaast gaan er ook elk weekend twee gehandicapte kinderen 

op een logeerweekend in de huisjes.  Door het intensieve gebruik van de meubels en ondanks de 

afwasbare hoezen waren de meubels aan vervanging toe. 

De doelgroep vraagt om zeer degelijke en goed te reinigen meubelen, zodat alles hygiënisch blijft. 

Ook de stoelen van de eettafel hebben het zwaar te verduren, door de motorische onrust wordt er 

veel gewiebeld en dan biedt een tweedehands stoel tijdelijk een oplossing maar niet echt een goede 

uitkomst. Tot onze grote spijt was bovendien de vloerbedekking (zeil) in één van de huisjes helaas 

ernstig beschadigd. In verband met de kinderen die in een rolstoel zitten was vervanging van de vloer 

noodzakelijk. Kinderen vertoeven veelal op de grond, waardoor er gekozen is voor een warmere 

vloer (laminaat) die goed te onderhouden is, beter is voor de rolstoelen en ook minder snel 

beschadigt. 

Deze zo geheten ‘instellingsmeubelen’ (geschikt voor zeer intensief gebruik) en een laminaat vloer 

zijn een grote uitgave voor Logeerplezier, maar wel absoluut noodzakelijk om het vakantie en 

logeergenot van deze gezinnen met een gehandicapt kind te vergroten. Vandaar de vraag die we 

gesteld hebben bij Stichting DaDa voor financiële ondersteuning. 

Dankzij de financiële bijdrage van Stichting DaDa (zie onder) is het gelukt om alle drie de huisjes her 

in te richten en ook te voorzien van nieuwe tuinmeubels en bedden voor de ouderslaapkamer. 

5.1. Realisering herinrichting huisjes Stichting Logeerplezier 
De cheque hebben we ontvangen in juni. Gelijk daarna zijn we gestart met het aanvragen van 

offertes voor de inventaris. 
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In augustus 2013 hebben we de sleutel van onze box bij citybox ontvangen (met een fikse korting). 

Daarna hebben we als eerste de tuinmeubels aangeschaft. 

 

Hierna winkels afgaan om spullen te kopen, vrijwilligers benaderen etc. 

En dan is het op 27 september zover. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers hebben we het 

laminaat gelegd, alle meubels in elkaar gezet en de huisjes ingericht.  
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Zo zagende huisjes er eerst uit 
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En dit is het resultaat! De huisjes zijn prachtig! 
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Tot slot nog een paar foto’s en reacties van de huurders en logeerkinderen van Stichting 

Logeerplezier 

 Duco was zeer tevreden over zijn stoel best even wennen na jaren 

een blauwe kuipstoel, maar hij is er nu niet meer uit te slaan 

Ook Anna-Sophie kan op deze bank lekker hangen  

 Jasper zit lekker te spelen op de nieuwe warmere vloer 

Bas zit aan de nieuwe eettafel te computeren.  

Maar ook onze vakantiegasten zijn zeer tevreden 
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5.2. Financieel overzicht herinrichting huisjes Stichting Logeerplezier 

 

 

 

Toelichting Bedrag Excl. BTW

Huur city box - Stichting DaDa € 175,10

Gordijnen - Stichting DaDa € 233,60

Tuinmeubels - Stichting DaDa € 644,63

Laminaat - Stichting DaDa € 266,40

Plinten - Stichting DaDa € 46,99

Meubels - Stichting DaDa € 963,69

Kinderstoel - Stichting DaDa € 123,84

Salontafels - Stichting DaDa € 333,20

Stoelen - Stichting DaDa € 582,64

Bushuur - Stichting DaDa € 239,99

Banken en stoelen - Stichting DaDa € 2.082,00

Boxsprings F41 - Stichting DaDa € 415,00

dvd speler - Stichting DaDa € 55,36

Boxsprings E24 - Stichting DaDa € 378,00

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 43,79

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 12,39

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 8,67

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 33,88

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 22,31

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 41,29

Speelmiddelen - Stichting DaDa € 376,68

€ 7.079,45


