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Voorwoord  

Door de voorzitter 

Wat hebben we genoten van alle activiteiten en vakanties die we tot nu toe al hebben 

mogen vieren! Twee jaar geleden pas, was de eerste vakantie naar Sauerland met zes 

deelnemers en in 2019 gaan we maar liefst twaalf keer op vakantie met in totaal meer 

dan tachtig deelnemers en organiseren we tal van leuke activiteiten. 

2018 is voor ons in alle opzichten een mooi jaar geweest. We zijn op verschillende 

locaties gestart met leuke, nieuwe activiteiten en hebben tijdens bestaande activiteiten 

zoals bijvoorbeeld het kerstdiner opnieuw volop genoten samen met alle deelnemers 

en vrijwilligers. Waar we in 2017 nog maar vier reizen op de kalender hadden staan 

waren dat er in 2018 liefst tien. En niet alleen meer naar Sauerland maar ook andere 

locaties werden dit jaar voor het eerst bezocht. 

Ook op organisatorisch gebied hebben we een professionaliseringslag gemaakt door 

het bestuur uit te breiden met twee enthousiaste extra leden, door de aanschaf van 

een eigen 9-persoons bus en ook door een begin te maken met het proces om de ANBI 

status te verkrijgen. Deze zal in begin 2019 behaald worden. 

Dankbaar zijn we voor alle vrijwilligers en sponsoren die ons elk jaar weer helpen onze 

activiteiten en reizen tot een succes te maken en op deze manier weer heel veel 

mensen met een beperking onbezorgd laten genieten! 

Op naar een mooi 2019. 

 

Linda van Vught 

Bestuursvoorzitter 

Januari 2019 
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Reizen  

 

In 2018 zijn er verspreid over tien reizen 52 deelnemers met ons mee op vakantie gegaan. Naast de reizen naar Sauerland stonden er 

dit jaar ook andere vakanties op het programma. Een korte omschrijving van de verschillende soorten vakanties: 

 

• Onbezorgd genieten in Sauerland 

Een vakantie naar een vakantieboerderij in het dorp Eimelrod in Sauerland. Vanuit de vakantieboerderij werden diverse 

activiteiten ondernomen. Met in totaal 27 deelnemers over 6 reizen verspreid was dit de populairste vakantie 2018. Tijdens de 

reis zijn telkens maximaal 5 deelnemers mee gegaan met 3 of 4 vrijwilligers. Voordeel van deze vakantie is dat de 

vakantieboerderij privé bezit is van Linda en Frank en daar dus alles aanwezig is voor een geslaagde vakantie. 

 

• Winter in Willingen 

In dezelfde vakantieboerderij in Eimelrod is deze wintervakantie georganiseerd. Vijf deelnemers en drie vrijwilligers hebben 

vanuit de vakantieboerderij diverse winterse uitstapjes gemaakt zoals o.a. een bezoek aan de kerstmarkt van Kassel. Belangrijk 

voor deze en de vorige vakanties is dat zowel de vakantieboerderij als de omgeving niet rolstoelvriendelijk zijn. Dit jaar is er een 

rolstoelgebruiker mee geweest, dat kan de komende jaren niet zolang het huis daar niet op ingesteld is. 

 

• Funpop 

Dit jaar is er voor het eerst een reis georganiseerd naar Limburg waar het speciaal voor de doelgroep georganiseerde festival 

Funpop elk jaar plaats vindt. Met 7 deelnemers en 3 vrijwilligers is er een week lang vakantie gevierd in een luxe bungalow in 

Arcen met als afsluiting twee dagen Funpop. De vakantie is goed bevallen zodat we voor volgend jaar meteen twee bungalows 

hebben gereserveerd. 

 

•  
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Reizen 
vervolg 

• Zeilen op de Waddenzee 

Voor deze vakantie is een grote tweemaster, inclusief kapitein en bootsmaat,  gehuurd. Voor het eerst zijn er naast de drie 

deelnemers met een beperking ook gezinnen mee gegaan waarvan een gezinslid een verstandelijke beperking had of die 

vanwege andere omstandigheden niet zelf een vakantie konden organiseren. Daarnaast zijn er ook drie vrijwilligers mee gegaan. 

Dit bleek een geslaagde combinatie te zijn. De bedoeling was om via het IJsselmeer naar de Waddeneilanden te zeilen. Door 

gebrek aan wind zijn we op het IJsselmeer gebleven. Achteraf was dit erg leuk omdat de vaartijden minder lang zin en er dus 

meer tijd in de dorpjes en stranden rond het IJsselmeer verbleven kon worden. Volgend jaar komt deze reis weer op de planning, 

maar dan als “zeilen op het IJsselmeer”. 

 

• Bewonersvakantie 

Voor een woning met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedraag is een bewonersvakantie georganiseerd naar de 

vakantieboerderij in Sauerland. Zeven deelnemers zijn met twee vrijwilligers, aangevuld met begeleiding van de woning voor het 

eerst op bewonersvakantie gegaan. Het bijzondere van deze vakantie was dat het voor de deelnemers soms 25 jaar geleden was 

dat ze op vakantie zijn geweest.  

 

Voor alle reizen, met uitzondering van de bewonersvakantie, geldt dat de reissom € 750,00 bedroeg. Dit is alles inclusief. Er kon worden 

gekozen om een annuleringsregeling af te sluiten voor € 50,00 per persoon zodat er in sommige situaties geld teruggevraagd kan worden 

bij een annulering van de reis. De deelnemers krijgen allemaal, voor ze zich inschrijven, de reis- en boekingsvoorwaarden toegezonden 

waar deze regeling in staat uitgelegd. Voor de bewonersvakantie is een prijs op maat gemaakt omdat de reisduur afweek en er eigen 

begeleiding met de groep mee ging. 
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Activiteiten  

Het hele jaar door hebben we activiteiten georganiseerd voor de doelgroep. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in een aantal 

categorieën: 

 

• Clubwerk 

Op een vaste locatie in Soest kunnen mensen met een beperking elke maandagavond deelnemen aan een beauty- en knutselclub. 

Aan het einde van het jaar had de club drie deelnemers en twee vrijwilligers. De deelnemers betalen contributie. De locatie werd 

gebruikt in ruil voor een pak koekjes elke week. Hoewel de kosten daardoor niet heel hoog zijn, zijn de opbrengsten met slechts 

drie leden ook laag. Als we hiermee door willen gaan zullen we aan het einde van het seizoen het aantal deelnemers minimaal 

moeten verdubbelen. Het seizoen loopt t/m juni 2019. 

 

• Home is where “het hert” is 

Op vaste tijdstippen wordt er een leuke avond georganiseerd op een woning of dagbesteding. Deelnemende locaties reageren 

enthousiast omdat hun bewoners een leuke avond hebben terwijl ze zelf geen tijd kwijt zijn aan de organisatie. Bovendien 

hoeven er geen taxi’s geregeld te worden omdat de activiteit in de woning van de deelnemers plaats vindt. De woningen betalen 

een vaste vergoeding per avond. In 2018 worden op twee locaties home is activiteiten georganiseerd en zijn er vijf vrijwilligers 

mee actief. In december zijn er gesprekken geweest met een derde locatie waar waarschijnlijk begin 2019 gestart gaat worden.  

Dit is een succesvolle formule waar we in 2019 meer locaties voor gaan werven.    
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Activiteiten  

vervolg 

• Kerstdiner 

Dit jaar werd er voor de derde keer een kerstdiner georganiseerd. Net zoals in 2017 vond het diner plaats op het terrein van 

zorginstelling Abrona in Huis ter Heide. Dit jaar waren er 85 deelnemers en 32 vrijwilligers. Voor het kerstdiner zijn weer diverse 

sponsoren bereid gevonden om mee te werken. De samenwerking met Abrona bevalt erg goed zodat we ook in 2019 weer op 

dezelfde plek een kerstdiner gaan organiseren. Ook zal er voor 2019 naar een tweede locatie en organisatie worden gezocht. 

 

• Sinterklaas 

Voor het eerst kon dit jaar Sinterklaas gehuurd worden via Stichting FrankLin. Hier is weinig aandacht aan gegeven zodat er ook 

maar twee aanmeldingen van woningen waren. Als we dit volgend jaar weer gaan doen zal er eerder en meer aandacht aan 

gegeven moeten worden. 
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Promotie  

Om deelnemers voor onze reizen en activiteiten te krijgen is er veel aan promotie gedaan: 

 

• Promotietour met muzikant 

Samen met een gitarist en een harpspeler zijn er een heleboel woningen bezocht. De muzikant speelde een uur lang voor de 

bewoners terwijl iemand van FrankLin ondertussen een korte presentatie kon geven aan de begeleiders over de activiteiten en 

reizen van de stichting. Deze bezoekjes leverden bijna elke keer een of meerdere aanmeldingen op voor de vakanties en heeft 

er voor gezorgd dat we op twee locaties ‘home is…” activiteiten mogen organiseren. In 2019 zullen we doorgaan met het 

promoten op deze manier. 

 

• Informatiestand op Funpop 

Tijdens het tweedaagse Funpop festival is een informatiestand gehuurd. Vanuit deze stand werden vakantiebrochures en 

informatieflyers uitgedeeld. Leuke bijkomstigheid was dat we zelf met een groep deelnemers op Funpop aanwezig waren en er 

dus ook regelmatig eigen deelnemers bij de stand aanwezig waren. 

Wat deze promotiestand heeft opgeleverd aan deelnemers is moeilijk in te schatten. Wel hebben we aan een groter publiek 

onszelf bekend kunnen maken. In 2019 zal er weer een informatiestand worden gehuurd.  

 

• Media aandacht 

In 2018 was Stichting FrankLin regelmatig terug te vinden in de media. Twee keer is er op radio Soest aandacht gegeven aan de 

stichting en diverse keren stonden er artikelen in de Soester courant en in het AD. Vooral het kerstdiner werd door de media 

goed opgepakt.  

 



9 
 

 

  

Sponsoring en acties 

Om onze reizen en activiteiten betaalbaar te houden waren we ook in 2018 afhankelijk van sponsoren en acties: 

 

• Sponsoring voor kerstdiner 

Voor het kerstdiner zijn dit jaar weer veel sponsoren gevonden. Deze sponsoring bestond uit ingrediënten voor het diner, 

bingoprijzen, aankleding of een financiële bijdrage. Een overzicht met sponsoren voor het kerstdiner is als bijlage aan dit 

jaarverslag toegevoegd. 

 

• Rotary Soest - Baarn 

In april hebben we een presentatie gegeven aan de leden van de Rotary Soest – Baarn. Tijdens de brainstorm na de presentatie 

en het aansluitende diner zijn mooie acties en samenwerkingen ontstaan. Twee keer is de opbrengst van een bingo avond aan 

de stichting gedoneerd, de nieuwe bus is aangeschaft met behulp van een Rotary lid en het proces naar de ANBI status toe wordt 

begeleidt door een van de leden. Ook in 2019 verwachten we weer een leuke samenwerking met (de leden van) Rotary Soest – 

Baarn. 

 

• King Arthur Groep 

In september hebben we voor de King Arthur Groep een personeelsdiner georganiseerd. We kregen voor deze organisatie een 

vaste vergoeding en het bedrag dat we er aan over hielden was een donatie aan de stichting.  
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Sponsoring en acties  

vervolg 

• Pepernotenactie 

Net als in 2017 hebben we in 2018 een pepernotenactie georganiseerd. Dit keer geen zelfgebakken pepernoten omdat dat in 

2017 te veel werk bleek te zijn. De zakjes pepernoten met zoetigheid werden voor € 2,50 per stuk verkocht. De actie had een 

netto opbrengst van € 755,00. De opbrengst had hoger kunnen wijn wanneer er eerder en meer aandacht aan gegeven was. 

Volgend jaar gaan we deze actie weer herhalen.  

 

• Puzzelen voor de bus 

De puzzelactie voor de bus die  in 2017 was gestart is ook in 2018 verder gegaan. Onder het motto “help jij ons een stukje verder” 

kon men een puzzelstukje van een puzzel van de bus kopen voor 30 euro. Door deze verkopen en door lossen donaties is de 

opbrengst van deze actie aan het einde van het jaar € 4770,00. Dit bedrag is de basis geweest voor de aanschaf van de nieuwe 9 

persoonsbus in december. 
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Bestuur en organisatie  
 

Op organisatorisch gebied heeft de grootste verandering plaatsgevonden binnen het bestuur. Frank is uit het bestuur getreden om per 

1 januari 2019 in loondienst van de stichting te gaan werken. Linda heeft de voorzittershamer overgenomen en Daniëlle neemt de rol 

van penningmeester op zich. Er worden twee nieuwe bestuursleden gezocht en gevonden waardoor het bestuur per 1 juni 2018 de 

volgende samenstelling heeft: 

Linda van Vught - voorzitter 

Pim Wennekes - secretaris 

Daniëlle de Rooij - penningmeester 

Mirjam Verhoef - algemeen bestuurslid 

Deze bestuursverandering was nodig om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een stichting om de ANBI status te krijgen. De 

ANBI status verwachten we in februari 2019 te krijgen. Wanneer we deze status hebben kan er actief naar sponsoren worden gezocht 

en aan fondsenwerving worden gedaan. 

 

In de bestuursvergadering van december wordt besloten om in januari 2019 twee vacatures te plaatsen. De eerste voor een vrijwillige  

communicatie medewerker en de tweede voor een vrijwillige fondsenwerver.  

 

In december is met de hulp van Stam Renault een 9 persoonsbus aangeschaft. De opbrengst van de puzzelactie is als aanbetaling gedaan 

en het resterende bedrag kan in termijnen, rentevrij worden afgelost aan Stam Renault. De aanschaf van de bus heeft twee voordelen: 

Er hoeft nu niet meer voor elke vakantie een busje te worden gehuurd. De kosten van een eigen bus wegen niet op tegen de kosten van 

een huurbus voor elke vakantieweek. Bovendien kunnen er nu ook tussen de vakanties door uitstapjes voor de doelgroep georganiseerd 

gaan worden. 
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Toekomst  

2019 

Organisatie: 

In 2018 is er een beleidsplan 2018 – 2021 opgesteld. In 2019 zullen we verder gaan op de weg die we met dit beleidsplan zijn ingeslagen. 

We continueren het professionaliseren van de organisatie onder andere door het aanstellen van een medewerker communicatie en een 

medewerker fondsenwerving.  

 

Reizen: 

In 2019 staan er minimaal 12 vakanties op de kalender waarbij we meer dan 80 mensen met een verstandelijke beperking mee willen 

laten genieten. Alle vakanties uit 2018 zullen terugkomen op de kalender in 2019 en daarnaast zullen er twee nieuwe vakanties 

bijkomen, een vijfdaagse trip naar de Efteling en zorgvakanties waarbij we gezinnen mee nemen waarvan tenminste 1 gezinslid een 

beperking heeft.  

 

Activiteiten: 

Alle activiteiten uit 2018 zullen we continueren en uitbreiden met nieuwe leden en locaties. We streven naar minimaal twee nieuwe 

“home is…” locaties en een verdubbeling van het aantal clubwerkdeelnemers. 

 

FrankLin Festival: 

In de zomer van 2019 wordt in het openluchttheater Cabrio in Soest het eerste FrankLin Festival georganiseerd voor 1000 mensen met 

een verstandelijke beperking. Goede muziek, lekker eten en leuk entertainment wordt hierbij het uitgangspunt. Voor het festival zullen 

sponsoren worden gezocht en fondsen worden aangeschreven. 
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   inkomsten   uitgaven   resultaat 2018   resultaat totaal  

totaal  € 47.920,96   € 44.730,52   €         3.190,44   €           2.076,61  

resultaat voorgaande jaren      €       -1.113,83   

zeilen  €    4.020,00   €    3.547,46   €            472,54   

funpop  €    5.803,72   €    5.562,43   €            241,29   

kerst  €    1.910,00   €    1.256,25   €            653,75   

  €                -     €                -     €                     -     

vier het voorjaar  €           0,00   €           0,00   €                0,00   

Vakanties Sauerland  € 25.007,24   € 25.675,06   €           -667,82   

annuleringsregeling  €    1.350,00   €                -     €         1.350,00   

pepernotenactie  €       865,00   €       109,46   €            755,54   

vrijwilligers  €                -     €       435,14   €           -435,14   

Home is …  €    1.825,00   €       904,05   €            920,95   

PR  €                -     €    1.601,85   €       -1.601,85   

Clubwerk  €       390,00   €       119,58   €            270,42   

kantoor  €                -     €       291,43   €           -291,43   

bewonersvakanties  €    4.250,00   €    3.623,35   €            626,65   

diner KAG  €    2.500,00   €    1.604,46   €            895,54   

Financieel  

staat van baten en lasten 2018 
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activa   passiva   

bus  €      17.500,00  Eigen vermogen  €           7.577,00  

inventaris  €        1.000,00  lang lopende schulden  €         13.000,00  

bank  €        2.000,00      

kas  €              77,00      

        

Totaal activa  €      20.577,00  totaal Passiva  €        20.577,00  

Financieel  

Balans 2018 

Toelichting op de balans: 

De bus is in december 2018 aangeschaft voor € 17.500,00. Deze zal een afschrijvingstijd hebben van tien 

jaar. De langlopende schuld is de lening voor de bus.  

De inventaris bestaat uit klein materiaal zoals Sinterklaas- en kerstmanpak. Mobiele disco apparaten etc.  
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Bijlage 1  

Overzicht sponsoren 2018 

Dankzij onderstaande sponsoren konden wij in 2018 vele mensen met een verstandelijke beperking onbezorgd laten 

genieten: 

 

• Rotary Soest – Baarn 

• Vrienden van Abrona 

• Stam Renault 

• Schoonderwoerd vlees 

• Overhees Bowling 

• Pannenkoekenboerderij de Wildenburg 

• Hotel theater Figi 

• Keune Soest 

• Pannenkoekenboerderij de Smickel 

• King Arthur Groep 

• De regenboogboom 

 

Namens al onze deelnemers bedankt 


