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

tijd om een plan naar de toekomst op te zetten. Continuering van de huidige dienstverlening staat 

daar in centraal. 

Het beleidsplan zal een schets bieden op de toekomst in financiële zin en tijdgebonden mogelijke 

uitbouw van de stichting. 

1.1. Dienstverlening Logeerplezier 
Stichting Logeerplezier stelt 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.  

Het grootste deel van de activiteiten wordt ingevuld met vrijwilligers. Al deze activiteiten zijn 

onbezoldigd. De logeerweekenden vormen daar op een uitzondering. Het beloningsbeleid van de 

stichting is in een apart document vastgelegd en beschikbaar op de website van de stichting. 
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2. Organisatie 

2.1. Bestuur 
De stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

• Ir. Marc Gill’ard MBA, voorzitter 

• Ir. Martijn Deurloo RC, secretaris/penningmeester 

• Dennis Blijleven, bestuurslid bijzondere zaken 

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

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

en pr, doelgroepcontact en alle overige operationele taken worden voornamelijk verzorgd door 

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

meer hebben. 

2.2. Raad van toezicht (RvT) 
Stichting Logeerplezier heeft met ingang van 2015 een raad van toezicht boven het bestuur. Deze RvT 

bestaat uit: 

• mevrouw Marjolein ter Haar, voorzitter (benoemt tot november 2018) 

• mevrouw Ineke Wiedijk (benoemt tot mei 2018) 

• dhr. Frans van der Geld RA (benoemt tot mei 2019) 

De RvT benoemt de leden van het bestuur, en houdt toezicht op het beleid van dit bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht houdt ten minste toezicht op (bron: 

statuten Logeerplezier): 

a) de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting; 

b) de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting; 

c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

d) de financiële verslaglegging; 

e) de kwaliteit en veiligheid van zorg; 

f) de naleving van wet- en regelgeving; 

g) de verhouding met belanghebbenden; 

h) het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en 

verantwoordelijkheid van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming..  

Het werk van de RvT-leden is onbetaald. Alle inkomsten van Logeerplezier worden besteed aan de 

huisjes, de kinderen en de gezinnen. 
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2.3. Doelgroepcommissie 
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 

gehandicapt kind. Hiertoe is een doelgroepcommissie in het leven geroepen. De leden in deze 

commissie bestaan uit ouders met een gehandicapt kind die ervaring hebben met verblijf in de 

huisjes van Logeerplezier. 

2.4. Comité van aanbeveling 
Ter ondersteuning van de promotie en fondsenwerving van de stichting is een comité van 

aanbeveling in het leven geroepen. 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 

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

fondsenwerving (direct of via hun netwerk). 
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3. Toekomst 

3.1. Behoud huidige vakantiewoningen 
Vanuit Logeerplezier is het wenselijk om het aantal geschikte vakantiewoningen voor gehandicapte 

kinderen in Nederland gelijk te houden zolang dit aansluit bij de vraag. 

Vooralsnog is er voor gekozen dit te beperken tot de twee vakantiehuisjes op Ackersate in 

Voorthuizen, maar dat is geen doel op zich. 

3.2. Model van de stichting 
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. 

In de periode 2018-2022 zal Logeerplezier vooral blijven zoals het is en zal de stichting zich beperkt 

houden tot de twee huisjes op park Ackersate. De toekomst zal uitwijzen welke keuzes hier verder 

gemaakt gaan worden. Wel is duidelijk dat de periode 2018-2022 gebruikt zal worden om dit 

duidelijk te krijgen. 

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

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. 

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 Logeerplezier 

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. 


