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1. Van het bestuur 
 

Voor u ligt het tiende jaarverslag van Stichting Logeerplezier. Dankzij de inzet van alle 

logeerbegeleiders, vrijwilligers en donateurs heeft Logeerplezier in 2019 een jaar beleefd waarin 23 

gezinnen een geweldige vakantie hebben gehad en er 35 logeerweekenden zijn georganiseerd.  

2019 stond in het teken van blijven doen waar we goed in zijn: gehandicapte kinderen en hun gezin 

een fantastische vakantieplek geven, en daarnaast unieke logeerweekenden verzorgen. 

Vakantiehuisvesting bieden aan gezinnen met een gehandicapt kind en deze gezinnen ondersteunen 

met logeerweekenden, dat is waar de stichting voor is. Het is dus ook goed dat afgelopen jaar in het 

teken van dat doel stond. 

Een korte update rond de financiële situatie: Logeerplezier heeft in 2019 een iets beter resultaat 

gerealiseerd dan begroot en komt uit op een te overzien boekhoudkundig verlies van € 3.636 

(begroot verlies € 5.500). Ondanks dit resultaat komt Logeerplezier niet in financiële problemen. 

Echter op lange termijn zal de vervanging van een huisje (of de logeerbus) direct na de 

afschrijvingstermijn alleen mogelijk zijn met behulp van aanvullende fondsen (zoals in het verleden 

ook steeds is gelukt). 

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

alle hulp. 

Vooruitkijkend naar volgend jaar: 2020 kenmerkt zich door de uitbraak van COVID-19. Voor de 

financiële positie van Logeerplezier verwachten we hiervan geen grote gevolgen. Toch begroten we 

2020 voor de zekerheid voorzichtig. 

Wel heeft de uitbraak van het virus impact op de manier waarop vakanties op park Ackersate worden 

ingevuld. Aanpassingen zijn er voor iedereen en dus ook voor Logeerplezier. Daarin volgt 

Logeerplezier de richtlijnen van het RIVM en hebben daarvoor de benodigde aanpassingen gedaan. 

In het bijzonder zijn er maatregelen voor het aantal bezoekers in het zwembad op park Ackersate. 

Gelukkig mag Logeerplezier gewoon gebruik blijven maken van de eigen ingang en kleedruimte. Om 

contact tussen gasten te voorkomen hebben we voor de vakantieverhuur besloten dat er slechts met 

1 huisje tegelijkertijd gezwommen kan worden. 

Voor 2020 zijn wij zoals altijd nog op zoek naar extra donateurs en sponsoren. Als je mogelijkheden 

ziet hiervoor iets op te zetten, laat dit ons dan weten. Alle hulp is welkom. 

Dank jullie wel! 

Zoetermeer, 24 mei 2020 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Dennis Blijleven 
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2. Stichting Logeerplezier in 2019 

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. 

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 twee kinderen op zich nemen gedurende een weekend. 

2.2. Bestuur 
Stichting Logeerplezier wordt geleid door een onafhankelijk 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. Alle inkomsten van Logeerplezier worden besteed aan 

de doelstelling van de stichting. 

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

betrokken bij de stichting. Dit betekent feitelijk dat zij alle operationele werkzaamheden voor hun 

rekening nemen, 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 doelstelling van de stichting. 
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2.4. 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 (herbenoemd tot november 2022) 

 mevrouw Ineke Wiedijk (herbenoemd tot mei 2022) 

 dhr. Frans van der Geld RA (herbenoemd tot mei 2023) 

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 

doelstelling van de stichting. 

2.5. Vakantieverhuur 
Vakantieverhuur in 2019 verliep conform verwachting. 23 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. 

2.6. Logeerweekenden 
Sinds 2010 organiseert logeerplezier zelf haar logeerweekenden. We hebben hiervoor een vrij unieke 

formule: 2 op 2 begeleiding. Bij Logeerplezier gaan er twee kinderen met twee (voor hen) 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. 

In 2019 zijn er in totaal 35 logeerweekenden geweest. Voor 2020 verwachten we iets minder 

weekenden per maand te continueren (totaal 30 weekenden voor het hele jaar), mits er geen 

mutaties zijn in het aantal logeerkinderen. De reden voor de reductie van het aantal weekenden is 

dat het niet is gelukt om voldoende logeerbegeleiding voor 2020 te organiseren. 

http://www.logeerplezier.nl/
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2.7. Promotie en publiciteit 
Promotie in 2019 heeft zich geconcentreerd op twee aandachtspunten. Ten eerste, bekendheid van 

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

media waarmee we deze doelen bedienen. 

2.8. Donaties 
In 2019 heeft de stichting 4.756 euro aan donaties mogen ontvangen. Een continue stroom van 

donaties en sponsorgelden is voor de stichting van cruciaal belang. Iedereen daarom: ontzettend 

bedankt voor jullie bijdragen! Dankzij dit geld kan de stichting doen wat zij doet. Elke euro is er één 

en al deze euro’s vormen samen een onmisbare steun voor de stichting. 

 

Van Prowareness We-On ontvingen we een donatie van 1.800 euro, van ANWB een donatie van 

1.000 euro, van de Keiser stichting 500 euro, van creaclub violet 250 euro en via geef.nl 247 euro. 

Daarnaast een aantal anonieme en kleinere donaties waar we iedereen zeer erkentelijk voor zijn. 

 

Voor 2020 is het zeer wenselijk dat de inkomsten door donaties minimaal gelijk blijven ten opzicht 

van 2019 maar bij voorkeur verder stijgen. Graag horen we als hiervoor mogelijkheden bestaan. 

2.9. 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. 

 

 

 

 

2.10. 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. 
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2.11. Logeerplezier en de toekomst 
Logeerplezier zal haar huidige kleinschaligheid behouden. Daarmee richt de stichting zich vooralsnog 

op de twee vakantiehuisjes op Ackersate in Voorthuizen, voor gezinnen en logeerweekenden. Dit 

alles is conform het huidige beleidsplan voor de periode 2018-2022. 

2.12. Logeerplezier en de ANBI status 
Stichting Logeerplezier is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling – lees: officieel erkend 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 2019 

3.1. Balans per 31 december 2019 
Activa 31-12-2018 31-12-2019 
Materiële vaste activa  €   71.500  €   61.000 
 Chalet E241  €   28.000  €   24.000 
 Chalet B101  €   36.000  €   32.000 
 Logeerbus2  €     7.500  €     5.000 
 

Vlottende activa  €   93.566  € 100.430 
 Nog te ontvangen BTW  €         902  €     1.290 
 Nog te ontvangen bedragen  €       2.585  €    2.716 
 Vooruitbetaalde parkkosten volgend jaar  €     5.940  €     5.762 
 Girorekening  €     1.574  €     8.084 
 Spaarrekening  €   82.565  €   82.578 
 

Totaal Activa  € 165.066  € 161.430 
 

Passiva 31-12-2018 31-12-2019 
Eigen vermogen  € 165.066  € 161.430 
 Overig reserve  € 103.089  €   91.453 

 Bestemmingsreserve3  €   61.977  €   69.977 
 Reservering vervanging E243  €   36.440  €   40.440 
 Reservering vervanging B103  €   25.537  €   29.537 
 

Kortlopende schulden  €             0  €             0 
 Af te dragen BTW  €             0  €             0 
 Te betalen bedragen  €             0  €             0 
 Vooruit ontvangen huur volgend jaar  €             0  €             0 
 

Totaal Passiva  € 165.066  € 161.430 
 

Toelichting op de balans: 

1. De vakantiehuisjes/chalets worden voor verkrijgingsprijs gewaardeerd en (ivm het intensief gebruik) in 15 

jaar lineair afgeschreven. We schrijven jaarlijks 4.000 Euro af op elk huisje. 

2. Sinds 2015 wordt jaarlijks lineair 2.500 Euro op de logeerbus afgeschreven. 

3. Voor de vervanging van de huisjes na de afschrijvingstermijn is een bestemmingsreserve gevormd. 
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3.2. Operationele kosten & opbrengsten 2019 en begroting 2020 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de operationele kosten en opbrengsten. Het 

uitgangspunt is dat de stichting zich grotendeels kan bedruipen uit de operationele opbrengsten. 

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

Operationele Kosten     2019 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Park, faciliteiten + G/W/L €    7.876 €    8.000 €    8.000 
 Administratiekosten €    2.058 €    2.500 €    2.500 
 Inventaris en onderhoudskosten €    2.9441 €    1.900 €    2.200 

 Schoonmaakkosten €    2.826 €    2.500 €    2.700 
 Afschrijvingskosten chalet(s) €    8.000 €    8.000 €    8.000 

 Verzekeringskosten €    1.6232 + €    1.100 + €    1.6002 + 
Subtotaal €  25.327 €  24.000 €  25.000 
 

 Kosten Logeerbus €    1.209 €   1.300 €   1.300 
 Afschrijvingskosten Logeerbus €    2.500 €   2.500 €   2.500 
 Logeeruitgaven €    4.497 €   4.500 €   4.000 
 Vrijwilligersvergoeding logeren €    3.5503 €   3.700 €   3.3003 
 Onkostenvergoeding logeerbegeleiding €    1.3603 €   1.500 €   1.2003 
 Logeerbegeleidingskosten €  27.7563 + € 29.500 + € 23.7003 + 
Subtotaal €  40.872 € 43.000 € 36.000 
                    +                  +                  + 
Totaal Operationele Kosten €  66.199 € 67.000 € 61.000 
 

Operationele Opbrengsten     2019 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Inkomsten logeeropvang €  45.2643 € 46.500 € 40.0003 
 Inkomsten vakantiehuisvesting €  12.492 € 11.500 € 11.5004 
 Rente inkomsten €          13 + €           0 + €           0 + 
 
Totaal Operationele Opbrengsten €  57.769 € 58.000 € 51.500 
 

Operationeel Resultaat -/- €    8.429 -/- €    9.000 -/- €   9.5005 

 

Toelichting op de operationele kosten & opbrengsten: 

1. De inventaris- en onderhoudskosten waren in 2019 euro 1.000 hoger dan begroot. Er is een tweedehands Atlas 
bedbox gekocht die niet stond begroot. Qua prijs was het een dusdanige buitenkans dat we die toch hebben 
aangeschaft. Daarnaast is er een grote onvoorziene reparatie gedaan aan de verwarmingsketel in B10. 

2. De verzekeringskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. De reden is dat de vorige verzekeraar de 
aansprakelijkheidsverzekering niet langer wilde voeren en we daardoor moesten overstappen op een andere 
verzekeraar. Deze is 500 euro duurder. Vandaar dat de begroting voor 2020 ook is verhoogd t.o.v. 2019. 

3. De uitgaven en inkomsten van de logeerweekenden is lager dan begroot. De reden hiervoor is dat er een 
weekend per maand is weggevallen doordat het niet is gelukt om logeerbegeleiding te organiseren. Het aantal 
weekenden per maand gaat daarmee naar 3, waar de begroting 2020 op is aangepast. 

4. De impact van COVID-19 lijkt tijdens de vaststelling van dit jaarverslag geen grote invloed te hebben op de 
inkomsten van vakantiehuisvesting. Er zijn tijdens de piek van de lock-down 4 verhuurperiodes weggevallen. Dit 
zal naar verwachting worden gecompenseerd doordat het er naar uitziet dat de zomervakantie volledig 
volgeboekt zal zijn. Toch begroten we voorzichtig en houden dezelfde begroting als voor 2019 aan. 

5. Wederom begroten wij 2020 met een (te overzien) operationeel verlies. 

 
In 2019 heeft de stichting een te overzien operationeel verlies van 8.429 euro gedraaid. Dit verlies wordt in 
mindering gebracht op het eigen vermogen. Dit verlies bestaat volledig uit de afschrijving van de huisjes en 
de logeerbus (totaal 10.500 euro aan afschrijvingen) waardoor dit operationeel verlies momenteel geen 
consequenties heeft voor de liquiditeitspositie van de stichting. 
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3.3. Incidentele kosten & opbrengsten 2019 en begroting 2020 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de incidentele kosten en opbrengsten in 2019. 

Naast de daadwerkelijk kosten en opbrengsten staat tevens de begroting voor 2020 opgenomen. 

Incidentele Kosten       2019 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Betaalde toeristenbelasting €          815 + €          900 + €            850 + 
Totaal Incidentele Kosten €          815 €          900 €            850 
 

Incidentele Opbrengsten       2019 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Donaties €      4.756 €      3.500 €         3.500 

 Ontvangen toeristenbelasting ‘19 €          814 €          900 €             850 
 BTW- en afrondingsvoordelen €              6 + €              0  + €                 0  + 
Totaal Incidentele Opbrengsten €      5.609 €      4.400 €         4.350 
 

Incidenteel resultaat €      4.7931 €      3.500 €         3.5002 
 

Toelichting op de incidentele kosten & opbrengsten: 

1. Het incidenteel resultaat is hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de donaties in 2019 conservatief 
waren begroot maar hoger waren dan verwacht. 

2. Ondanks het hogere resultaat van de donaties in 2019 ten opzichte van de begroting, begroten wij deze voor 
2020 vergelijkbaar met 2019. 

 

3.4. Totaal resultaat 2019 en verwachting 2020 
Eindresultaat    2019 Begroot 2019 Begroot 2020 

 Operationeel resultaat (van 3.2) -/- €      8.429 -/- €      9.000 -/- €      9.500 
 Incidenteel resultaat (van 3.3) €      4.7931 + €      3.500 + €      3.500 + 
 Resultaat (naar: Eigen Vermogen) -/- €      3.636 -/- €      5.500 -/- €      6.0003 
 

Overig reserve per 1 januari € 103.089 €  103.089 €   91.453 
Resultaat -/- €      3.636 -/- €       5.500 -/- €      6.000 
Toevoeging bestemmingsreserve -/- €      8.000 + -/- €       8.000 + -/- €      8.000 + 
Overig reserve per 31 december €   91.4532 €  89.589 €   77.4534 
 

Toelichting op het totale resultaat: 

1. Het resultaat is minder negatief uitgevallen dan begroot. Deels door het operationeel resultaat (zie toelichting 
bij 3.2) en door het incidenteel resultaat wat hoger is uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de donaties 
hoger uitvielen dan ingeschat. 

2. Het overige reserve is in 2019 gedaald door de vervangingsreservering op de huisjes en het negatieve 
jaarresultaat. 

3. Voor 2020 begroten wij conservatief, met een negatief resultaat dat ten kosten gaat van het eigen vermogen. 
Getracht zal worden om het aantal donaties in 2020 hoger uit te laten vallen dan begroot om dit verlies te 
compenseren. 

4. Naar verwachting zal de overige reserve in 2020 verder dalen. Dit geeft geen problemen voor de continuïteit 
van de stichting, echter kan het wel betekenen dat vervanging van een huisje (of de logeerbus) niet volledig uit 
de gereserveerde gelden plaats kan vinden in de toekomst en externe gelden moeten worden gezocht (wat in 
het verleden ook altijd is gelukt).  
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4. Foto impressie 2019 
 

  



Stichting Logeerplezier – Jaarverslag 2019 (en begroting 2020) 
 

 
 

 Pagina 12 van 13 
 

                   



Stichting Logeerplezier – Jaarverslag 2019 (en begroting 2020) 
 

 
 

 Pagina 13 van 13 
 

 


