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Stichting Gijsje Eigenwijsje
Jaarverslag 2017

Voorwoord
Dit verslag van Stichting Gijsje Eigenwijsje over het jaar 2017 beschrijft de activiteiten van het zesde jaar
van onze stichting. Vele gezinnen met een ernstig ziek kind hebben in 2017 gebruik gemaakt van ons
gratis vakantieaanbod in een van de twee eigen vakantiewoningen op een vakantiepark in Brabant; helaas
bleek de vraag groter dan ons aanbod waardoor er nog steeds wachtlijsten ontstonden. Tevens is gebleken
dat er behoefte is aan beschikbaarheid op korte termijn vanwege het soms ernstige ziektebeeld in de
laatste levensfase van kinderen. Om deze reden is in 2017 besloten om een derde vakantiewoning aan te
schaffen. Deze woning is gevonden op hetzelfde park als waar de 1e twee woningen gelegen zijn.
Aangezien dit een ruimere woning betreft, is het traject gestart om deze woning op de begane grond
ingrijpend te verbouwen zodat bedlegerige kinderen en kinderen in een grote rolstoel van deze woning
gebruik kunnen maken. Deze derde woning wordt (is) in april 2018 in gebruik genomen. In het
reserveringssysteem wordt tevens ruimte beschikbaar gehouden voor boekingen met een urgent karakter.
Traditioneel vond in 2017 wederom de Run4Gijsje plaats; wederom mochten we ons verheugen in een
nog steeds groeiend deelnemersaantal. Verder is in 2017 voor het eerst Golf4Gijsje gehouden; een
fundraising golf event op golfbaan Prise d’Eau in combinatie met een veiling. Dit evenement was zeer
succesvol en heeft geresulteerd in een grote financiële opbrengst voor de aanschaf en verbouwing van de
derde vakantiewoning. Als blijk van waardering voor de zeer bijzondere meerjarige verdiensten en inzet
van Jan Mandema als ambassadeur en vriend van Gijsje en tevens voorzitter en initiatiefnemer van
Golf4Gijsje, heeft het bestuur hem besloten de 2e Gouden Gijs uit te reiken.
In 2016 zijn we gestart met een strategische koersverkenning; dit resulteerde in de aanpassing van de
koers begin 2017. Als gevolg daarvan is de bestuursstructuur en -samenstelling aangepast.
Het bestuur geeft middels dit jaarverslag inzicht in het financiële jaar 2017 en de activiteiten die hebben
plaatsgevonden. Hierin streven wij complete transparantie na. Wij danken iedereen die de stichting in
2017 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 9 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 mogelijk 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 in tot doel om financiële middelen te
verwerven voor de aanschaf en exploitatie van een of meerdere vakantiewoning(en), zodat gezinnen van
ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen een gratis weekje weg kan worden aangeboden. Het bestuur heeft
begin 2017 de koers aangepast en vastgesteld.
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 2017
In 2017 hebben we stil gestaan bij ons eerste lustrum oa door de uitgave van een lustrumkrant die in een
oplage van 10.000 stuks is verspreid bij diverse instellingen, bedrijven en uitgiftepunten. Het lustrum is op
een mooie en warme wijze gevierd.
De stichting heeft in 2017 vele 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 2017.
Sinds 2016 wordt de stichting bij de exploitatie van de twee woningen (oa inplannen, contact met gasten
en het park, follow up), in marketing, fundraising en het organiseren van de evenementen ondersteund door
een betaalde kracht (0,4 FTE). Dit heeft geleid tot een grote ontlasting voor onze vrijwilligers enerzijds en
een verdere professionalisering op diverse terreinen. Eind 2017 zijn deze werkzaamheden door iemand
anders overgenomen.
Wij kijken terug op 2017 als een lustrumjaar waarin we met onze stichting Gijsje Eigenwijsje een grote
stap voorwaarts hebben gezet.
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Bestuur
Het bestuur van Stichting Gijsje Eigenwijsje is qua samenstelling in 2017 gewijzigd als gevolg van de
herijking van de strategische koers. Als uitvloeisel daarvan zijn de commissievoorzitters toegetreden tot
het bestuur. Tevens is ingeregeld dat de familie Baeten te allen tijde met 1 zetel vertegenwoordigd is in
het bestuur en mag de familie met meerdere personen aan de vergaderingen deelnemen; hierdoor is de
formele bestuurszetel van Wim Baeten niet langer nodig en opgegeven. Ultimo 2017 bestond het bestuur
uit de volgende leden:
Rob Kluyt
voorzitter
Harm Schampers
vicevoorzitter
Mark van Kempen
secretaris
Olaf Huls
penningmeester
Nicole Baeten-Burgers
lid
Meike de Roos
lid
Jeroen Damen
lid
Het bestuur is in 2017 vier keer in vergadering bijeen geweest. Het bestuur is ondersteund door een
commissie Run4Gijsje, 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 2017 uit fondsenwerving en donaties bedroegen €
187.002.
De kosten van de stichting in 2017 bedroegen € 16.945. Het betreft hier de kosten van onze medewerker,
drukwerkkosten van marketingmaterialen alsmede bank- en verzekeringskosten.
Ter dekking van exploitatie van de drie vakantiewoningen is een continuïteitsreserve opgenomen ter
grootte van 2 jaar exploitatiekosten. Het bestuur beoogt hiermee de continuïteit op langere termijn te
kunnen waarborgen.
De stichting had op 31-12-2017 een eigen vermogen van € 634.346.
Vooruitblik 2018
De wens van Gijs voorziet onverminderd in een duidelijke behoefte; alle verhalen en reacties in de
gastenboeken in de vakantiewoningen laten dit overduidelijk zien. De stichting is trots op het blijvende
karakter. De begin 2017 vastgestelde Koers 2020 biedt ons een duidelijke richting voor de komende jaren.
In 2018 wordt na een ingrijpende verbouwing de derde vakantiewoning in gebruik genomen. Hiermee
schatten wij in op het gewenste aanbodniveau terecht te zijn gekomen.

Fiscale positie
Stichting Gijsje Eigenwijsje is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en de
Omzetbelasting.
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Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

492.001

303.953

700
0
700

1.200
795
1.995

150.494

247.455

643.195

553.403

31-12-2017

31-12-2016

50.000
497.672
86.674
634.346

50.000
472.513
25.159
547.672

8.849
8.849

5.731
5.731

643.195

553.403

Vaste activa
Materiele vaste activa

(1)

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

(2)

TOTAAL

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve
Overige reserve
Resultaat boekjaar

(3)

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

(4)

TOTAAL
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Baten en lasten over 2017

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

2017

2016

(5)
(6)

187.002
7.294
179.708

119.678
9.394
110.284

(8)

92.789

85.476

86.919

24.808

- 245

351

86.674

25.159

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.
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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
VASTE ACTIVA

(1) Materiele vaste activa

Cumulatieve aanschafwaarde
Investering 2017
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 31 december

1
1
1
3

31-12-2017

31-12-2016

371.057
232.259
(111.315)
492.001

186.841
184.216
(67.104)
303.953

In 2017 is een derde 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
Banken
Stand per 31 december

1
1
3

31-12-2017

31-12-2016

1.572
148.922
150.494

1.770
245.685
247.455

31-12-2017

31-12-2016

547.672
86.674
634.346

522.513
25.159
547.672

31-12-2017

31-12-2016

8.849
8.849

5.731
5.731

(3) Stichtingsvermogen

Stand per 31 december
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
Hiervan wordt een continuïteitsreserve aangehouden van € 50.000.
(4) Overige schulden

Nog te betalen kosten
Stand per 31 december

Stichting Gijsje Eigenwijsje
Pagina 9

Toelichting op de baten en lasten over 2017
(5) Giften en baten

Fondswerving en donaties

2017

2016

1
17

187.002
187.002

119.678
119.678

1
1
17

0
7.294
7.294

998
8.396
9.394

1
17

0
0

0
0

(6) Kostenbijactiviteiten/fondswervingen
Inkoop diverse promotievoorraden
Diverse kosten fondswerving

(7) Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2016: 0).
(8)Overige kosten

Afschrijvingskosten
Overige personeelskosten
Promotiekosten
Kosten Parkbijdrage
Kosten Gasten
Overige kosten woning (inclusief verbouwing)
Kosten verzekeringen
Algemene kosten

1
1
1
1
1
1
1
1
6

2017

2016

44.211
9.528
1.969
10.562
17.381
3.934
1.588
3.616
92.789

22.368
9.801
4.802
9.246
16.078
20.887
656
1.638
85.476

Jaarlijkse verplichting aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt vanaf 2018 ongeveer € 15.000.
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(9)Som der financiële baten en lasten
2017

2016

Rentebatebank

1
6

59
59

650
650

Rente- en bankkosten

1
6

303
303

299
299

Rob Kluyt
Voorzitter

Harm Schampers
Vice-voorzitter

Mark van Kempen
Secretaris

Nicole Baeten-Burgers
Lid

Meike de Roos
Lid

Olaf Huls
Penningmeester

Jeroen Damen
Lid
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Overige gegevens
Voorstel tot verwerking van het resultaat
In 2017 is een positief resultaat behaald. Het resultaat van € 86.674 is toegevoegd aan het
Stichtingsvermogen.
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