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

logeerbegeleiders, vrijwilligers en donateurs heeft Logeerplezier in 2020 een jaar beleefd waarin 15 

gezinnen een geweldige vakantie hebben gehad en er 34 logeerweekenden zijn georganiseerd.  

2020 stond, net als overal ter wereld, voor een groot deel in het teken van de corona pandemie en 

de daaruit voortvloeiende maatregelen voor het verspreiden van het virus. Daarin volgt Logeerplezier 

de richtlijnen van het RIVM en daarvoor zijn in 2020 de benodigde aanpassingen gedaan. Het 

grootste deel van de activiteiten van Logeerplezier kon gelukkig in aangepaste vorm doorgaan.  

Doordat de richtlijnen in de zomer het ruimst waren, kon de vakantieverhuur gewoon doorgaan. Wel 

vroeg dit aanpassingen rond gebruik van het zwembad en de zwembadruimte op park Ackersate. De 

verhuur in het voor- en najaar was lager dan gebruikelijk. Het logeren is wel het hele jaar 

doorgegaan; met passende maatregelen binnen de geldende RIVM richtlijnen. 

Zodoende is de Logeerplezier er toch in geslaagd om ook in 2020 gehandicapte kinderen en hun 

gezinnen een fantastische vakantieplek geven, en daarnaast unieke logeerweekenden te verzorgen. 

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

met logeerweekenden, dat is waar de stichting voor is. Fijn dat dit – in aangepaste vorm – 

grotendeels doorgang heeft kunnen vinden in dit bijzondere jaar. 

Een korte update rond de financiële situatie: Logeerplezier heeft in 2020 een beter resultaat 

gerealiseerd dan begroot en komt uit op een kleine boekhoudkundige winst van € 200, waar 

rekening gehouden was met een verlies van € 6.000. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 

donaties significant hoger zijn uitgevallen dan begroot door een eenmalige grote donatie. 

Vooruitkijkend naar volgend jaar: 2021, verwachten we dat mede door de vaccinering de corona-

impact op Logeerplezier te overzien zal zijn. Voor de financiële positie van Logeerplezier verwachten 

we een paar veranderingen. Enerzijds zal de vakantieverhuur (zeker in het voorjaar) nog wel iets 

achterblijven. We begroten daarom 2021 voorzichtig met een boekhoudkundig verlies van 14.000 

euro, dat we met donaties zo goed mogelijk hopen te kunnen compenseren. 

We zijn dus op zoek naar donateurs en sponsoren. Als je mogelijkheden ziet hiervoor iets op te 

zetten, laat dit ons dan weten. Alle hulp is meer dan welkom. 

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

alle hulp en hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie mogen rekenen! 

 

Zoetermeer, 15 mei 2021 

Marc Gill’ard, Martijn Deurloo en Dennis Blijleven 



Stichting Logeerplezier – Jaarverslag 2020 (en begroting 2021) 
 

 
 

 Pagina 4 van 13 
 

2. Stichting Logeerplezier in 2020 

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 2020 door corona totaal anders dan verwacht. Daarin volgt Logeerplezier de 

richtlijnen van het RIVM en zijn daarvoor in 2020 de benodigde aanpassingen gedaan. Het grootste 

deel van de activiteiten van Logeerplezier kon gelukkig in aangepaste vorm doorgaan. Het totaal 

aantal vakantieweken is in 2020 30% lager uitgevallen dan normaal (met 20% minder inkomsten uit 

vakantieverhuur). De vakantieverhuur lag vooral in het voor- en najaar van 2020 stil. 

15 gezinnen hebben in de zomer met groot plezier gebruik kunnen maken van de huisjes. Doordat de 

richtlijnen in de zomer het ruimst waren, kon de verhuur gewoon doorgaan. Wel vroeg dit 

aanpassingen rond gebruik van het zwembad en de zwembadruimte op park Ackersate. Gelukkig 

mocht Logeerplezier gewoon gebruik blijven maken van de eigen ingang en kleedruimte. Om contact 

tussen gasten te voorkomen is tijdens de zomerperiode voor de vakantieverhuur besloten dat er 

slechts met 1 huisje tegelijkertijd gezwommen kon worden (gezinnen stemden dat onderling af). 

Een aantal gezinnen heeft hun vakantie-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. 

http://www.logeerplezier.nl/
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In 2020 zijn er in totaal 34 logeerweekenden geweest. Eind 2020 is een van de logeerweekenden 

gestopt, doordat de financiering van een van de kinderen wegviel. We hebben dat weekend in het 

vierde kwartaal door laten lopen (ondanks het gemis aan de financiering), zodat het op een goede 

manier voor zowel kinderen, als ouders én de begeleiders is afgerond. De huidige twee 

logeerweekenden per maand zullen in 2021 doorlopen. De twee kinderen worden wel dit jaar 18 

jaar. In 2021 zullen we daarom als stichting gaan bepalen hoe we het logeren en in welke vorm gaan 

voortzetten. 

Logeerweekenden via andere partijen blijven ook mogelijk bij Logeerplezier, waarbij de stichting zich 

dan dus beperkt tot het ter beschikking stellen van de huisjes en de hulpmiddelen. 

2.7. Promotie en publiciteit 
Promotie in 2020 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 2020 heeft de stichting 12.484 euro aan donaties mogen ontvangen. Dit is meer dan we vanuit 

Logeerplezier gewend zijn (voor 2020 hadden we 3.500 euro aan inkomsten uit donaties op de 

begroting staan). De belangrijkste reden is een eenmalige grote donatie van tienduizend euro van 

een donateur die anoniem wenst te blijven. 

 

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. 

 

Voor 2021 is het de verwachting dat de donaties terugvallen naar het niveau van 2019. De hoge 

donatie in 2020 was eenmalig en deze wordt dus voor 2021 dus ook niet weer verwacht. Er is dus 

ook voor 2021 behoefte aan extra donaties. 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. 
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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. 

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. 

In 2021 zal Logeerplezier zich beraden op de toekomst; in het bijzonder door de veranderingen in het 

logeren. Er zal dan ook een herzien beleidsplan voor 2021-2026 worden opgesteld. 

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 2020 

3.1. Balans per 31 december 2020 
Activa 31-12-2019 31-12-2020 
Materiële vaste activa  €   61.000  €   50.500 
 Chalet E241  €   24.000  €   20.000 
 Chalet B101  €   32.000  €   28.000 
 Logeerbus2  €     5.000  €     2.500 
 

Vlottende activa  € 100.430  € 111.149 
 Nog te ontvangen BTW  €      1.290  €         758 
 Nog te ontvangen bedragen  €      2.716  €    1.292 
 Vooruitbetaalde parkkosten volgend jaar  €      5.762  €     6.138 
 Girorekening  €      8.084  €     4.383 
 Spaarrekening  €    82.578  €   98.578 
 

Totaal Activa  € 161.430  € 161.649 
 

Passiva 31-12-2019 31-12-2020 
Eigen vermogen  € 161.430  € 161.649 
 Overig reserve  €   91.453  €   83.672 

 Bestemmingsreserve3  €   69.977  €   77.977 
 Reservering vervanging E243  €   40.440  €   44.440 
 Reservering vervanging B103  €   29.537  €   33.537 
 

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

Totaal Passiva  € 161.430  € 161.649 
 

Toelichting op de balans: 

1. De vakantiehuisjes/chalets worden voor verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna (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 2020 en begroting 2021 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de operationele kosten en opbrengsten in 2020 

en de begroting voor 2021. Het uitgangspunt is dat de stichting zich grotendeels kan bedruipen uit de 

operationele opbrengsten. 

Operationele Kosten     2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

 Park, faciliteiten + G/W/L €    7.728 €    8.000 €    8.000 
 Administratiekosten €    1.843 €    2.500 €    2.000 
 Inventaris en onderhoudskosten €    2.220 €    2.200 €    2.200 
 Schoonmaakkosten €    2.811 €    2.700 €    1.9001 
 Afschrijvingskosten chalet(s) €    8.000 €    8.000 €    8.000 
 Verzekeringskosten €    1.628 + €    1.600 + €    1.600 + 
Subtotaal €  24.230 €  25.000 €  23.700 
 

 Kosten Logeerbus €    1.487 €   1.300 €   1.400 
 Afschrijvingskosten Logeerbus €    2.500 €   2.500 €   2.500 
 Logeeruitgaven €    3.412 €   4.000 €   2.6002 
 Vrijwilligersvergoeding logeren €    3.400 €   3.300 €   1.8002 
 Onkostenvergoeding logeerbegeleiding €    1.320 €   1.200 €       7002 
 Logeerbegeleidingskosten €  26.8403 + € 23.700 + € 14.8002 + 
Subtotaal €  38.959 € 36.000 € 23.800 
                    +                  +                  + 
Totaal Operationele Kosten €  63.189 € 61.000 € 47.500 
 

Operationele Opbrengsten     2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

 Inkomsten logeeropvang €  40.7224 € 40.000 € 23.0005 
 Inkomsten vakantiehuisvesting €  10.3446 € 11.500 € 10.5007 
 Rente inkomsten €            0 + €           0 + €           0 + 
Totaal Operationele Opbrengsten €  51.066 € 51.500 € 33.500 
 

Operationeel Resultaat -/- €  12.1238 -/- €    9.500 -/- € 14.0009 

 

Toelichting op de operationele kosten & opbrengsten: 

1. Het aantal logeerweekenden zal in 2021 lager zijn dan in 2020 (zie paragraaf 2.6). De begroting voor de 
schoonmaakkosten gaat zodoende ook omlaag. 

2. De begroting voor de logeerweekenden is ook lager dan in 2020 (ivm minder logeerweekenden – zie 2.6). 
3. In 2020 zijn er 4 extra logeerweekenden georganiseerd dan vooraf gepland. De uitgaven aan 

logeerbegeleidingskosten zijn zodoende 3.000 euro hoger uitgevallen dan begroot. 
4. De inkomsten uit logeerweekenden zijn niet in verhouding gestegen. Dit komt doordat twee logeerweekenden 

(door Corona besmetting) hebben plaatsgevonden met slechts één kind (waardoor er ook maar voor één kind 
inkomsten waren). Daarnaast is voor één van de twee kinderen twee maal geen factuur gestuurd om dit 
logeerweekend voor zowel de kinderen als de begeleiding goed af te ronden (de financiering viel weg, maar per 
direct stopzetten zou niet goed geweest zijn). Ouders hebben wel één weekend uit privémiddelen betaald.  

5. Door het lager aantal logeerweekenden in 2021 in vergelijking met 2020 is de begroting inkomsten 
logeerweekenden aangepast op het verwachte aantal weekenden. 

6. De impact van COVID-19 leek tijdens de vaststelling van de begroting geen grote invloed te hebben. Uiteindelijk 
viel de verhuur in het najaar toch lager uit. Zodoende zijn de werkelijke inkomsten 20% lager dan begroot. 

7. Kijkend naar de reserveringen voor de zomer van 2021 bij het opmaken van dit jaarverslag begroten wij de 
vakantie-inkomsten gelijk aan de werkelijke inkomsten in 2020. 

8. Het operationele verlies is hoger dan begroot. Dit komt door de combinatie van hogere kosten bij de 
logeerweekenden en lagere inkomsten uit de vakantieverhuur. 

9. Wederom begroten wij 2021 met een operationeel verlies. Dit begrote verlies is hoger dan in de voorgaande 
jaren. De belangrijkste reden is een combinatie van minder logeerweekenden en lagere vakantieverhuur. 
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In 2020 heeft de stichting een operationeel verlies van 12.123 euro gedraaid. Dit verlies wordt in mindering 
gebracht op het eigen vermogen. Dit verlies bestaat grotendeels uit de afschrijving van de huisjes en de 
logeerbus (totaal 10.500 euro aan afschrijvingen) waardoor dit operationeel verlies geen directe grote 
consequenties heeft voor de liquiditeitspositie van de stichting. 

3.3. Incidentele kosten & opbrengsten 2020 en begroting 2021 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de incidentele kosten en opbrengsten in 2020. 

Naast de daadwerkelijk kosten en opbrengsten staat tevens de begroting voor 2021 opgenomen. 

Incidentele Kosten       2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

 Betaalde toeristenbelasting €          847 + €          850 + €            850 + 
Totaal Incidentele Kosten €          847 €          850 €            850 
 

Incidentele Opbrengsten       2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

 Donaties €    12.484 €      3.500 €         3.500 

 Ontvangen toeristenbelasting ‘20 €          701 €          850 €             850 
 BTW- en afrondingsvoordelen €              4 + €              0  + €                 0  + 
Totaal Incidentele Opbrengsten €    13.189 €      4.350 €         4.350 
 

Incidenteel resultaat €    12.3421 €      3.500 €         3.5002 
 

Toelichting op de incidentele kosten & opbrengsten: 

1. Het incidenteel resultaat is veel hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door een eenmalig onverwachte 
donatie van € 10.000 van een donateur die anoniem wenst te blijven. Als deze niet wordt meegenomen dan zijn 
feitelijk de donaties in 2020 lager geweest dan verwacht. 

2. Wij begroten 2021 vergelijkbaar met 2020 als we kijken naar het aantal donaties in 2021 bij het afronden van 
dit jaarverslag. 

3.4. Totaal resultaat 2020 en verwachting 2021 
Eindresultaat    2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

 Operationeel resultaat (van 3.2) -/- €    12.123 -/- €      9.500 -/- €    14.000 
 Incidenteel resultaat (van 3.3) €    12.3421 + €      3.500 + €      3.500 + 
 Resultaat (naar: Eigen Vermogen) €         2191 -/- €      6.000 -/- €    10.5003 
 

Overig reserve per 1 januari €   91.453 €    91.453 €   83.672 
Resultaat €         219 -/- €       6.000 -/- €    10.500 
Toevoeging bestemmingsreserve -/- €      8.000 + -/- €       8.000 + -/- €      8.000 + 
Overig reserve per 31 december €   83.6722 €  77.453 €   65.3724 
 

Toelichting op het totale resultaat: 

1. Het resultaat is hoger uitgevallen dan begroot. In tegenstelling tot een verwacht verlies van 6.000 euro is zelfs 
een heel klein winstje geboekt. Dit verschil komt vooral door de eenmalig donatie van 10.000 euro. 

2. Het overige reserve is in 2020 gedaald door de vervangingsreservering op de huisjes. 
3. Voor 2021 begroten wij conservatief, met een negatief resultaat dat ten kosten gaat van het eigen vermogen. 

Getracht zal worden om het aantal donaties in 2021 hoger uit te laten vallen dan begroot om dit verlies zo veel 
mogelijk te compenseren. 

4. Naar verwachting zal de overige reserve in 2021 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). Een andere optie is het aantal huisjes van de stichting terugbrengen naar één 
huisje waardoor het bestemmingsreserve voor vervanging toegevoegd wordt aan het overige reserve.  
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4. Foto impressie 2020 
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