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Jaarverslag 2014

Voorwoord
Wij hebben voor u het jaarverslag 2014 van Stichting Gijsje Eigenwijsje samengesteld. Dit jaarverslag
beschrijft de activiteiten van het derde jaar van onze stichting. De wens van Gijs blijft door zovelen omarmd
en gesteund. Zoals u weet is al in de zomer van 2013 de vakantiewoning in gebruik genomen. Ook in 2014
hebben vele gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind gebruik gemaakt van onze gratis vakantieaanbod in
onze eigen vakantiewoning op een vakantiepark in Brabant.
Ook in 2014 kwamen de baten uit vele verschillende hoeken. Vele tientallen acties werden georganiseerd
en brachten prachtige donaties bijeen. Ook ons eigen project ‘Run4Gijsje’ tijdens de Tilburg Ten Miles
mocht zich tijdens de derde editie verheugen in een flinke belangstelling en een schitterend (financieel)
resultaat. Daarnaast is in 2014 ook gestart met een ‘Cycle4Gijsje’ (fiets) evenement.
Door de eind 2013 ingezette verbreding van de doelgroep en door intensieve communicatie richting de
verschillende ziekenhuizen in Nederland, is de vakantiewoning in 2014 intensief gebruikt. Hierdoor is op
termijn een tweede vakantiewoning in Nederland benodigd. De inkomsten van onze stichting zijn in eerste
instantie benodigd voor het verwerven, aanpassen en inrichten van de (nieuwe) vakantiewoning(en) en in
tweede instantie voor de jaarlijkse exploitatielast daarvan. Alle fondsenwervende activiteiten zullen in dat
kader staan.
Al met al kunnen we terugkijken op een prachtig jaar waarin we erin zijn geslaagd om onze doelstelling te
verwezenlijken.
Het bestuur geeft middels dit jaarverslag inzicht in het financiële jaar 2014 en de activiteiten die hebben
plaatsgevonden. Hierin streven wij complete transparantie na. Wij danken iedereen die de stichting in 2014
heeft gesteund en hopen op een groeiende en blijvende steun van velen in de toekomst.
Indien u vragen, suggesties of ideeën heeft, vernemen wij dat graag.
Namens het bestuur,

Rob Kluyt
Voorzitter Stichting Gijsje Eigenwijsje
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Missie
Stichting Gijsje Eigenwijsje wil het gezin van een ernstig of ongeneeslijk ziek kind een gratis weekje weg
aanbieden in een eigen vakantiehuisje in Nederland. Het initiatief tot oprichting van de stichting is
afkomstig van Gijs Baeten. Hij kreeg op 8 jarige leeftijd te horen dat hij hersenstamkanker had en
ongeneeslijk ziek was. Tijdens zijn ziekbed kreeg hij heel veel leuke en bijzondere dingen en belevenissen
aangeboden, daarvoor was hij de initiatiefnemers erg dankbaar. Ook is Gijs tijdens zijn ziekbed twee keer
met het gezin er even tussen uit geweest in een vakantiehuisje van vrienden. Zo’n weekje complete rust,
weg van de ellende, was hem evenzo dierbaar. Omdat Gijs zich realiseerde dat niet iedereen in zo’n
soortgelijke situatie die mogelijkheid werd geboden, was het zijn nadrukkelijke wens om dit ook anderen
te gunnen. Zijn eigen stichting, Stichting Gijsje Eigenwijsje, moest dit mogelijk gaan maken. Na een kort
en intensief ziekbed is Gijs eind 2011 op 9-jarige leeftijd overleden.
In navolging van de wens van Gijs is op 29 februari 2012 ten overstaan van notaris Bolscher uit BaarleNassau, Stichting Gijsje Eigenwijsje opgericht. De stichting stelt zich tot doel om financiële middelen te
verwerven voor de aanschaf en exploitatie van een of meerdere vakantiewoning(en), zodat gezinnen van
ernstige of terminaal zieke kinderen een gratis weekje weg kan worden aangeboden. Het bestuur heeft eind
2013 het koersdocument 2014-2016 vastgesteld. Kern is dat het gratis vakantieaanbod wordt gedaan aan
álle ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen in Nederland.
Het is de intentie van de stichting om vakantiewoning(en) aan te kopen en beheren, gelegen op een
vakantiepark(en) in Nederland. Dit biedt als voordelen dat beheer en schoonmaak geregeld is en tevens van
de faciliteiten van dat park gebruik gemaakt kan worden.

Terugblik 2014
De aangekochte vakantiewoning op vakantiepark Landal Greenparks ´Duc de Brabant´ in Baarschot is
gedurende 2014 zeer intensief gebruikt. De gemiddelde bezettingsraad lag boven de 70%. In de praktijk is
gebleken dat enige mate van flexibiliteit en ruimte in de planning gewenst is gelet op de
gezondheidstoestand en conditie van het kind dat samen met zijn of haar gezin te gast is. Uit de warme en
veelal ontroerende reacties in het gastenboek blijkt dat het aanbod zoals door Gijs bedoeld, ontzettend wordt
gewaardeerd en voorziet in een behoefte. De gasten van de vakantiewoning komen inmiddels uit alle delen
van het land, inclusief het Nederlandstalige deel van België. Als gevolg van deze verspreiding komt ook
een steeds breder wordende donatiestroom op gang.
De stichting kan zich verheugen in een steeds groter wordende landelijke bekendheid. Vele bedrijven
omarmen de wens van Gijs middels financiële steun of steun in natura waardoor de naamsbekendheid wordt
vergroot. Zo rijden er inmiddels 2 bestickerde vrachtwagens door het land. Ook door de belangeloze inzet
van onze ambassadeurs.
De stichting stelt zich ten doel om ook zelf fundraising- en awareness events te organiseren. Niet alleen het
bekende ‘Run4Gijsje’ event tijdens de Tilburg Ten Miles vond wederom in september 2014 plaats. Ook
‘Cycle4Gijsje’ events zijn georganiseerd door een nieuwe commissie met als hoogtepunt een 48uur
fietsevent in de zomer van 2014. Daarbij heeft het bestuur Ruud van der Meijden om zijn zeer bijzondere
sportieve prestatie een onderscheiding de ‘Gouden Gijs’ uitgereikt.
Door de komst en inzet van enkele nieuwe ambassadeurs onder wie fietshelden Gert Jacobs, Mathieu
Hermans en Henk Baars is de wens van Gijs nog breder bekend geworden.
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De stichting heeft in 2014 wederom meer dan 100 spontane donaties ontvangen van particulieren en
bedrijven. Soms spontaan zonder reden, soms gekoppeld aan een georganiseerde actie. Waar mogelijk en
genodigd is een bestuurslid van de stichting aanwezig geweest om de donatie persoonlijk in ontvangst te
nemen en de gulle gevers zeer hartelijk te danken. In elk geval heeft het bestuur alle donateurs in een
persoonlijk schrijven bedankt voor hun steun in 2014.
Concluderend kan worden gesteld dat de stichting intern een flinke stap heeft gezet in het bereiken van de
doelstelling. In de laatste bestuursvergadering in december 2014 heeft het bestuur besloten om –gelet op
het intensieve en groeiende gebruik van de vakantiewoning en het ontstaan van een wachtlijst – de
ingebruikname van een tweede vakantiewoning te onderzoeken. Het is de verwachting dat in 2015 hier
nader invulling aan zal worden gegeven.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Gijsje Eigenwijsje was in 2014 ongewijzigd ten opzichte van 2013 en bestond
in 2014 uit de volgende bestuursleden:
Rob Kluyt
voorzitter
Harm Schampers
vice-voorzitter
Mark van Kempen
secretaris
Olaf Huls
penningmeester
Nicole Baeten-Burgers
lid
Wim Baeten
lid
Het bestuur is in 2014 vier keer in vergadering bijeen geweest. Het bestuur is ondersteund door een
commissie Run4Gijsje, Cycle4Gijsje alsmede een commissie Communicatie en PR. Verder hebben velen
geheel belangeloos zich in meer of mindere mate ingezet voor de stichting. Het bestuur wil hen bij deze
nogmaals daarvoor zeer hartelijk bedanken!

Financiën
De inkomsten van Stichting Gijsje Eigenwijsje in 2014 uit fondsenwerving en donaties bedroegen €
176.271 (exclusief rente).
De kosten van de stichting in 2014 bedroegen € 31.580. Het betreft afschrijvingskosten voor een bedrag
van € 22.368 en overige kosten voor € 9.212. De overige kosten hebben vooral betrekking op de kosten
voor het huis in Baarschot. Ter dekking van exploitatie van de vakantiewoning is een continuïteitsreserve
opgenomen ter grootte van 5 jaar geschatte exploitatiekosten.
De stichting had op 31-12-2014 een eigen vermogen van € 438.986.
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Vooruitblik 2015
Het bestuur heeft voor 2015 de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.
Het continueren van het aanbieden van het gratis weekje weg aan gezinnen in de verruimde
doelgroep via de gespecialiseerde artsen, sociaal en pedagogisch medewerkers in ziekenhuizen in
Nederland en via free publicity.
2.
Het vergroten van free publicity voor het doel van Gijsje Eigenwijsje door de inzet van meerdere
ambassadeurs.
3.
Het organiseren van ´Run4Gijsje´ en verdere uitbouw van verschillende ´Cycle4Gijsje´
fietsevenementen.
4.
Het blijvend analyseren van de impact van het gebruik van de vakantiewoning door onze gasten
en het verbeteren van de bezettingsgraad van de vakantiewoning.
5.
Het in gebruik nemen van een tweede vakantiewoning.
6.
Het realiseren van financiële stabiliteit gericht op de meerjaren exploitatie van de
vakantiewoning(en).

Fiscale positie
Stichting Gijsje Eigenwijsje is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en de
Omzetbelasting.
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Balans per 31 december 2014

ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

164.473

186.841

1.875
0
1.875

400
0
400

272.638

118.994

438.986

306.235

31-12-2014

31-12-2013

50.000
256.080
132.906
438.986

50.000
110.695
145.385
306.080

0
0

155
155

438.986

306.235

Vaste activa
Materiele vaste activa

(1)

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

(2)

TOTAAL

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Continuiteitsreserve
Overige reserve
Resultaat boekjaar

(3)

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

(4)

TOTAAL
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Baten en lasten over 2014

Baten
Giften en baten
Kosten bij activiteiten/fondswervingen
Totaal
Lasten
Overige kosten

2014

2013

(5)
(6)

176.271
12.943
163.328

161.574
12.449
149.125

(8)

31.580

4.395

131.748

144.730

1.158

655

132.906

145.385

Resultaat
Som der financiële baten en lasten
Netto resultaat

(9)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat is op
basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Bedragen tussen haakjes geplaatst zijn negatief.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijzen, onder aftrek van daarop gebaseerde
lineaire afschrijvingen, berekend met inachtneming van de geraamde economische levensduur van de
desbetreffende activa. Er wordt voor het eerst afgeschreven vanaf 2014.
Vorderingen/Liquide middelen/Schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting Gijsje Eigenwijsje
Pagina 9

Toelichting op de balans per 31 december 2014
VASTE ACTIVA

(1) Materiele vaste activa

Aanschaf
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 31 december

1
1
3

31-12-2014

31-12-2013

186.841
(22.368)
164.473

186.841
0
186.841

In 2013 is een vakantiewoning aangekocht op vakantiepark Landal Greenparks ´Duc de Brabant´ in
Baarschot. De vakantiewoning is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De vele niet-geldelijke giften zijn
niet meegenomen in de verkrijgingsprijs.
(2) Liquide middelen

Kas
Rabo
Stand per 31 december

1
1
3

31-12-2014

31-12-2013

1.311
271.327
272.638

4.000
114.994
118.994

31-12-2014

31-12-2013

306.080
132.906
438.986

160.695
145.385
306.080

31-12-2014

31-12-2013

0
0

155
155

(3) Stichtingsvermogen

Stand per 31 december
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
Hiervan wordt een continuïteitsreserve aangehouden van € 50.000.

(4) Overige schulden

Diverse
Stand per 31 december
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Toelichting op de baten en lasten over 2014
(5) Giften en baten

Fondswerving en donaties

2014

2013

1
17

176.271
176.271

161.574
161.574

1
1
1
17

1.737
3.374
7.832
12.943

3.890
2.273
6.286
12.449

1
17

0
0

0
0

(6) Kosten bij activiteiten/fondswervingen
Inkoop diverse promotievoorraden
Inschrijfkosten Tilburg Ten Miles (Run4Gijsje)
Overige kosten fondswerving

(7) Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2013: 0).
(8) Overige kosten

Afschrijvingskosten
Promotiekosten
Kosten Vereniging van Eigenaren
Overige kosten woning
Kosten verzekeringen
Algemene kosten

1
1
1
1
1
1
6

2014

2013

22.368
165
6.156
1.585
626
680
31.580

0
716
3.208
0
0
471
4.395

Jaarlijkse verplichting aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt ongeveer € 6.000.
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(9) Som der financiële baten en lasten
2014

2013

Rentebate Rabobank

1
6

1.345
1.345

896
896

Rente- en bankkosten

1
6

187
187

241
241

Rob Kluyt
Voorzitter

Harm Schampers
Vice-voorzitter

Mark van Kempen
Secretaris

Nicole Baeten-Burgers
Lid

Wim Baeten
Lid

Olaf Huls
Penningmeester
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Overige gegevens
Voorstel tot verwerking van het resultaat
In 2014 is een positief resultaat behaald. Het resultaat van € 132.906 is toegevoegd aan het
Stichtingsvermogen.
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