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Voorwoord  

door de voorzitter 

Alweer vier jaar vinden wij ons geluk in het onbezorgd laten genieten van mensen met 

een verstandelijke beperking. En dat geluk voelen onze deelnemers en vrijwilligers, of 

ze nu mee zijn op vakantie of tijdens een van onze activiteiten. Door puur en 

enthousiast te blijven, ontdekken we steeds weer waar het echt om gaat in het leven; 

plezier maken, lekker eten, samen zijn en met elkaar leuke dingen ondernemen. 

2019 is voor ons een spannend maar ook leuk jaar geweest. Bijna een verdubbeling in 

het aantal vakantiegangers en deelnemers aan alle leuke activiteiten. En daarnaast 

hebben we natuurlijk het eerste FrankLin festival georganiseerd wat ons heel veel 

positieve aandacht heeft gegeven in de (social) media. Wat hebben we genoten samen 

met alle bezoekers en vrijwilligers! 

Doordat we zo aan het groeien zijn was het ook nodig ons team uit te breiden met 

verschillende vrijwilligers en medewerkers waaronder vaste vakantiebegeleider Aafke, 

pr vrijwilliger Ingrid en heel veel enthousiaste vrijwilligers voor tijdens onze activiteiten 

en reizen.  

Welkom in onze mooie wereld! 

  

 

Linda van Vught 

Bestuursvoorzitter 

Januari 2020 
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Reizen  

 

In 2019 zijn er verspreid over twaalf reizen 85 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 35 deelnemers over 5 reizen verspreid was dit de populairste vakantie in 2019. Tijdens 

de reis zijn telkens 7 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. 

 

• Funpop 

Ook dit jaar stond er een reis naar Limburg op het programma waar het speciaal voor de doelgroep georganiseerde festival 

Funpop elk jaar plaats vindt. Met 12 deelnemers en 4 begeleiders is er een week lang vakantie gevierd in twee luxe bungalows 

in Arcen met als afsluiting twee dagen Funpop. De vakantie is weer goed bevallen. 

 

• Efteling 

Dit jaar is er voor het eerst een reis georganiseerd naar de Efteling waar vijf dagen lang werd verbleven in het vakantieresort 

Bosrijk. Met 12 deelnemers en 5 begeleiders is er 5 dagen lang vakantie gevierd in een luxe bungalow met onbeperkt toegang 

tot het pretpark. Een zeer leuke vakantie voor de doelgroep die we volgend jaar weer op het programma zetten. 
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Reizen 
vervolg 

• Zeilen op de Waddenzee 

Voor deze vakantie is een grote tweemaster, inclusief kapitein en bootsmaat,  gehuurd. Naast de drie deelnemers met een 

beperking is er ook een gezin mee gegaan waarvan een gezinslid een verstandelijke beperking heeft. 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 safariresort 

Beekse Bergen. acht deelnemers zijn met drie begeleiders en Frank vakantie gegaan.  

 

Voor alle reizen, met uitzondering van de bewonersvakantie, geldt dat de reissom € 825,00 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: 

 

• 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 2019 werden op twee locaties home is activiteiten georganiseerd en zijn er vijf vrijwilligers 

mee actief.  

Dit is een succesvolle formule waar we in 2020 meer locaties voor gaan werven.    

 

• Kerstdiner 

Dit jaar werd er voor de vierde keer een kerstdiner georganiseerd. Net zoals de twee voorgaande jaren vond het diner plaats op 

het terrein van zorginstelling Abrona in Huis ter Heide. Dit jaar waren er 96 deelnemers en 34 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 2020 weer op dezelfde plek een kerstdiner gaan organiseren. Ook zullen er in 2020 twee nieuwe locaties worden gezocht om 

zo meerdere diners te kunnen organiseren. 
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Activiteiten  

vervolg 

• FrankLin festival 

Op 18 augustus werd het eerste FrankLin festival georganiseerd. Zo’n 400 bezoekers konden genieten van optredens van Frans 

Duijts, Monique Smit, Dries Roelvink, de deurzakkers en one-two-trio. Op een kleiner podium werden de bezoekers tussen de 

optredens door vermaakt door de special social club. De inkomsten voor het festival bestonden uit entreegelden van bezoekers, 

sponsoring&subsidie en verkoop van merchandise en horeca.  

 

Dit jaar hebben we een negatief financieel resultaat gehad voor het festival van bijna vierduizend euro. De winst door het festival 

zit vooral in de grote hoeveelheid positieve media-aandacht die we hebben gekregen van onder andere de NOS, het AD, rtv 

Utrecht en de Soester courant. Dankzij deze media-aandacht hebben we veel nieuwe facebookpagina likes, nieuwe vrijwilligers 

en nieuwe deelnemers aan onze reizen en activiteiten.  

 

Omdat we er vanuit gaan dat er tijdens een tweede editie meer betalende bezoekers zullen komen en het makkelijker zal zijn 

om sponsoren te vinden besluiten we om in 2020 nog een FrankLin festival te organiseren. 
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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 woningen en instellingen 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 hebben 

er voor gezorgd dat we op twee locaties ‘home is…” activiteiten mogen organiseren. In 2020 zullen we doorgaan met het 

promoten op onder andere deze manier. 

 

• Informatiestand op Funpop 

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

informatieflyers en FrankLin festivalflyers 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.  

 

• Media aandacht 

In 2019 was Stichting FrankLin regelmatig terug te vinden in de media. Diverse keren stonden er artikelen in de Soester courant 

en in het AD. Vooral het FrankLin festival werd door de media goed opgepakt.  
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Sponsoring en acties 

Om onze reizen en activiteiten betaalbaar te houden waren we ook in 2019 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 

Tijdens het FrankLin festival vond ook het Soester wandelweekend plaats, georganiseerd door rotary Soest-Baarn. Een deel van 

de opbrengst van dit weekend, € 4000,00, is gedoneerd aan de organisatie van het FrankLin festival.  

 

• Handicap NL 

Dit jaar heeft Handicap NL € 4000,00 euro gedoneerd voor de organisatie van het FrankLin festival. 

 

• Gemeente Soest 

Vanuit de gemeente is een subsidie van €2500,00 verkregen voor de organisatie van het FrankLin festival. 

 

• Pepernotenactie 

Net als in 2018 hebben we in 2019 een pepernotenactie georganiseerd. Dit keer geen zelfgebakken pepernoten omdat dat in 

het verleden 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 bijna 1200 euro. Volgend jaar gaan we deze actie weer herhalen.  
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Samenwerkingen  

Voor de organisatie van onze activiteiten zijn dit jaar diverse samenwerkingen aangegaan. 

 

• De Special Social Club 

Deze startende organisatie uit Amsterdam organiseert feesten speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij 

hebben tijdens het FrankLin festival op een tweede podium het publiek vermaakt tussen de optredens van de artiesten door. 

Daarnaast promoten we elkaars activiteiten via social media en tijdens evenementen. 

 

• Vrienden van Abrona 

Al drie jaar een prettige samenwerking in de organisatie voor het kerstdiner waarbij vrienden van Abrona locatie, deelnemers 

en serviesgoed voor het diner regelt. 

 

• Lichtwerk 

Een bedrijf dat tijdens het FrankLin festival tegen gereduceerd tarief geluid en licht heeft verzorgd op de twee podia. 

 

• Openluchttheater Cabrio Soest 

Een organisatie in Soest die tegen gereduceerd tarief haar theater en vrijwilligers beschikbaar heeft gesteld tijdens het FrankLin 

festival 

 

• NL Cares 

Een organisatie die al vier jaar vrijwilligers regelt voor het kerstdiner. 
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Bestuur en organisatie  
 

Bestuur: 

Binnen het bestuur hebben geen veranderingen plaatsgevonden. De samenstelling is nog steeds: 

Linda van Vught - voorzitter 

Pim Wennekes - secretaris 

Daniëlle de Rooij - penningmeester 

Mirjam Verhoef - algemeen bestuurslid 

Omdat we nog steeds hard groeien is de wens om in 2020 een extra bestuurslid aan te stellen.  Daniëlle zal dan algemeen bestuurslid 

worden en er zal een nieuwe penningmeester worden gezocht. 

 

Organisatie: 

• Per 1 januari is Frank Sanders als directeur in vaste loondienst van de stichting gekomen 

• Per 1 juli is Aafke Kluvers als vakantiebegeleider in dienst van de stichting gekomen. Zij heeft een 0 uren contract voor een half 

jaar. Per januari 2020 zal haar contract omgezet worden in een 24 uurs contract voor onbepaalde tijd. 

• Per januari heeft Ingrid Wennekes zich als vrijwilliger PR aangesloten bij de stichting 
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Toekomst  

2020 

Organisatie: 

In 2018 is er een beleidsplan 2018 – 2021 opgesteld. In 2020 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 aantrekken van een nieuw bestuurslid. 

 

Reizen: 

In 2020 staan er minimaal 17 vakanties op de kalender waarbij we zo’n 150 mensen met een verstandelijke beperking mee willen laten 

genieten. Naast de bestaande reizen die we in 2019 hebben aangeboden gaan we het reisassortiment flink uitbreiden met onder andere 

reizen naar Italië, Volendam, Valkenburg en Ameland. Ook komt er een vakantie speciaal voor mensen die gebruik maken van een 

rolstoel en daardoor extra zorg nodig hebben. 

 

Activiteiten: 

Alle activiteiten uit 2019 zullen we continueren en uitbreiden met nieuwe leden en locaties. We streven naar minimaal twee nieuwe 

“home is…” locaties. Daarnaast is er de wens om een prinsen en prinsessenbal te gaan organiseren. 

 

FrankLin Festival: 

In de zomer van 2020 wordt in het openluchttheater Cabrio in Soest het tweede FrankLin Festival georganiseerd voor 800 mensen met 

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

weer sponsoren worden gezocht en fondsen worden aangeschreven. 

 

Kerstdiner: 

Op eerste kerstdag 2020 willen we het kerstdiner voor het eerst op drie locaties gaan organiseren. Vrijwilligers die ons in 2019 hebben 

geholpen tijdens het diner willen het onder de FrankLin vlag gaan organiseren in Den Haag en in Utrecht/Nieuwegein. We verwachten 

maximaal 100 deelnemers per locatie. 
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   inkomsten   uitgaven   resultaat 2019   resultaat totaal  

totaal  € 96.641,56   € 101.569,60   €       -4.928,04   €         -3.606,97  

resultaat voorgaande jaren      €         1.321,07   
zeilen  €    2.825,00   €      3.730,89   €           -905,89   
funpop  € 11.345,50   €      8.138,48   €         3.207,02   
kerst  €    1.380,00   €         577,25   €            802,75   
Efteling  € 11.902,26   €      6.499,38   €         5.402,88   
Beekse Bergen  €    3.420,00   €      1.785,95   €         1.634,05   
onbezorgd genieten  € 28.175,00   €    11.157,57   €       17.017,43   
annuleringsregeling  €    1.750,00   €                  -     €         1.750,00   
overhead  €    5.112,89   €    27.054,61   €     -21.941,72   
Bus  €    4.797,46   €    14.612,95   €       -9.815,49   
Home is …  €    2.725,00   €         477,31   €         2.247,69   
PR  €                -     €         818,78   €           -818,78   
Clubwerk  €                -     €         100,31   €           -100,31    

kantoor  €                -     €         229,68   €           -229,68   
vakanties overig  €    1.280,00   €         557,91   €            722,09   
nl doet  €       682,00   €         655,65   €               26,35   
Festival  € 21.246,45   €    25.172,88   €       -3.926,43   

Financieel  
Staat van baten en lasten 2019 
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activa   passiva   

bus  €      16.000,00  Eigen vermogen  €           7.500,00  

inventaris  €        1.000,00  lang lopende schulden  €           9.500,00  

bank  €        6.000,00  Reserveringen 2020   €           6.500,00 

kas  €            500,00      

        

Totaal activa  €      23.500,00  totaal Passiva  €        23.500,00  

Financieel  
Balans 2019 

Toelichting op de balans: 

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

jaar met een restwaarde van € 2.500,00.   

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

Overzicht sponsoren 2019 

Dankzij onderstaande sponsoren konden wij in 2019 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 

• HandicapNL 

• Pannenkoekenboerderij de Smickel 

• Gemeente Soest 

• Appelsientje 

• Douwe Egberts 

 

Namens al onze deelnemers bedankt 


