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Stichting Gijsje Eigenwijsje
Jaarverslag 2019

Voorwoord
Dit verslag van Stichting Gijsje Eigenwijsje over het jaar 2019 beschrijft de activiteiten van het achtste jaar
van onze stichting. In 2019 hebben vele gezinnen met een ernstig ziek kind gebruik gemaakt van onze gratis
vakantieaanbod in een van de drie eigen vakantiewoningen op een vakantiepark in Brabant. Sinds het
voorjaar in 2019 is een derde woning in gebruik genomen; dit is een ruimere woning met ruimte op de
begane grond voor rolstoelgebonden of bedlegerige kinderen. Tevens is vanaf dat moment in het
reserveringssysteem ruimte beschikbaar gehouden voor boekingen met een urgent karakter. In 2019 was
sprake van een bezettingsgraad van meer dan 90% van alle woningen.
De Run4Gijsje was ook in 2019 weer een grandioos succes door het aantal deelnemers en het financiële.
Ook vond in 2019 voor de tweede keer de Walk4Gijsje plaats. En voor de tweede keer werd in het najaar
met groot succes Golf4Gijsje georganiseerd. Het was al met al een jaar waarin de door Gijsje Eigenwijsje
(mede)georganiseerde evenementen allemaal konden rekenen op grote belangstelling en steun.
Het bestuur geeft middels dit jaarverslag inzicht in het financiële jaar 2019 en de activiteiten die hebben
plaatsgevonden. Hierin streven wij complete transparantie na. Wij danken iedereen die de stichting in 2019
heeft gesteund en hopen op een blijvende steun van velen in de toekomst om zo de gratis vakanties in onze
3 vakantiewoningen mogelijk te blijven maken.
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 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 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 2019
Sinds de oprichting kan de stichting rekenen op vele spontane donaties van particulieren en bedrijven, zo
ook in 2019. 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 2019. Bijzonder is te merken dat een aantal door de
Stichting (mede) georganiseerde evenementen zoals de Run4Gijsje, de Walk4Gijsje, Cycle4Gijsje en
Golf4Gijsje op zo’n groot deelnemersveld en steun kunnen rekenen. De tweede editie van Golf4Gijsje was
een groot succes dankzij de inzet van velen en stond onder de bezielende leiding van Jan Mandema; het
bestuur is hen allen veel dank verschuldigd!
Daarnaast is er een aantal initiatieven die al meerdere jaren plaatsvinden en waarbij Vrienden van Gijsje en
van de stichting telkens aandacht vragen voor de wens van Gijs en ook middelen verzamelen. Zonder andere
initiatieven en initiatiefnemers tekort te doen, willen wij graag op deze plek onze waardering uitspreken
voor de blijvende inzet en betrokkenheid van Mathieu Hermans die als oud-profwielrenner al vele jaren
zich inzet voor de Stichting. Ook de Goolse Berggeiten zijn al jarenlang vriend van de stichting.
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.
In 2019 zijn diverse kleine en wat grotere onderhouds- en herstelwerken uitgevoerd. Het bestuur wil graag
op deze plek nogmaals dank uitspreken aan het adres van Jos Snoeren, die al vele jaren toezicht houdt op
het beheer en onderhoud van de woningen en de coördinatie van de 2019 uitgevoerde werkzaamheden heeft
uitgevoerd.
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Wij kijken terug op 2019 als een jaar waarin we met onze stichting Gijsje Eigenwijsje door de
ingebruikname van een derde vakantiewoning een optimale situatie hebben bereikt, waarin ons aanbod past
bij de vraag, in termen van kwaliteit, kwantiteit en urgentie. De uitdaging en opgave voor de komende jaren
is het werken aan financiële continuïteit voor het goed kunnen exploiteren en beheren van deze vakantie
woningen zodat dankzij de Wens van Gijs jaarlijks meer dan 100 gezinnen een gratis weekje weg
aangeboden kunnen krijgen.
Drager van ‘Gouden Gijs’
In de afgelopen jaren heeft het bestuur besloten om op een bijzondere wijze dank en waardering uit te
spreken voor zeer bijzondere inspanningen van zeer bijzondere mensen. Daartoe heeft het bestuur een
speldje laten vervaardigen genaamd een ‘Gouden Gijs’. In de afgelopen jaren heeft het bestuur drie keer
een Gouden Gijs uitgereikt aan de volgende personen, die allen vriend van Gijs en ook trots drager van de
‘Gouden Gijs’ zijn: Ruud van der Meijden, Jan Mandema en Jos Snoeren (zie foto).

V.l.n.r.: dragers van ‘Gouden Gijs’ Jos Snoeren en Jan Mandema.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Gijsje Eigenwijsje bestond eind 2019 uit de volgende bestuursleden:
Rob Kluyt
voorzitter
Harm Schampers
vicevoorzitter
Olaf Huls
penningmeester/secretaris
Nicole Baeten-Burgers lid
Jeroen Damen
lid
Meike De Roos
lid
Het bestuur is in 2019 twee keer in vergadering bijeen geweest. Tussentijds vond langs digitale weg
afstemming en besluitvorming plaats indien daartoe aanleiding was. Het bestuur is ondersteund door
diverse (evenementen) commissies, 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 2019 bedroegen € 184.056 (exclusief rente). De kosten
van de stichting in 2019 bedroegen € 22.010. Het betreft hier de kosten van onze medewerker,
drukwerkkosten 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 3112-2019 een eigen vermogen van € 675.053.
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Vooruitblik 2020
Sinds de ingebruikname van de 3e vakantiewoning is gebleken dat er amper nog sprake is van wachtlijsten
en er in de behoefte kan worden voorzien voor urgente vakanties. Daarmee blijkt dat wij op het gewenste
aanbodniveau terecht zijn gekomen. De opdracht voor de komende jaren is het op niveau houden van de
inkomsten om het vakantieaanbod in stand te houden en te blijven voorzien in de last van exploitatie en
toekomstig onderhoud. Voor 2020 staat de ingebruikname van een geautomatiseerd reserverings- en
boekingsapplicatie ingepland. Dit zal leiden tot verminderde administratieve lasten maar zal ook bijdragen
aan verbeterde communicatie en after-service van onze gasten.

Uitbraak COVID-19
Tijdens het opstellen van dit jaarverslag hebben we inmiddels een aantal maanden COVID-19 achter de
rug. Het behoeft hier geen nadere uitleg dat sinds maart 2020 de wereld een beetje op zijn kop staat en we
zoekend zijn naar een nieuwe werkelijkheid. De stichting heeft ervaren dat sinds COVID-19 het helaas
tijdelijk niet was toegestaan om gasten in de vakantiehuisjes te ontvangen. Vanaf het moment dat de
maatregelen versoepeld zijn, is het bezoek weer opgestart en inmiddels zijn -ten tijde van publicatie van
dit jaarverslag- alle 3 de woningen weer volledig operationeel. Aan de inkomstenkant verwachten we dat
er in 2020 minder inkomsten als gevolg van geannuleerde evenementen worden gerealiseerd. Zo is
besloten om de Run4Gijsje tijdens de -tot op heden nog steeds niet geannuleerde Tilburg Ten Miles 2020niet door te laten gaan. Tevens heeft de commissie Golf4Gijsje besloten om de 3e editie Golf4Gijsje in
juni 2021 een jaar uit te stellen naar 2022.
Kortom, door COVID-19 zal de Stichting naar alle waarschijnlijkheid op de korte termijn minder
(evenement) inkomsten krijgen. De Stichting kent gelukkig een continuïteitsreserve en een voldoende
positief eigen vermogen om een terugval in donaties te kunnen opvangen.

Fiscale positie
Stichting Gijsje Eigenwijsje is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en de
Omzetbelasting. Stichting Gijsje Eigenwijsje Evenementen is alleen belastingplichtig voor de
Omzetbelasting.
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Balans per 31 december 2019

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

429.835

489.021

80
0
80

1.500
0
1.500

256.102

157.116

686.017

647.637

31-12-2019

31-12-2018

50.000
588.080
36.973
675.053

50.000
584.346
3.734
638.080

10.964
10.964

9.557
9.557

686.017

647.637

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 2019

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

2019

2018

(5)
(6)

184.056
11.700
172.356

156.909
8.663
148.246

(8)

135.104

144.293

37.252

3.953

- 279

- 219

36.973

3.734

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.

Consolidatie
In 2019 is Stichting Gijsje Eigenwijsje Evenementen opgericht. Vanaf boekjaar 2019 zijn de cijfers in
deze jaarrekening geconsolideerd. De vergelijkende cijfers van 2018 zijn alleen de cijfers van Stichting
Gijsje Eigenwijsje.
In de consolidatie 2019 zijn opgenomen de cijfers van:
- Stichting Gijsje Eigenwijsje 2019;
- Stichting Gijsje Eigenwijsje Evenementen 2019.

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 2019
VASTE ACTIVA

(1) Materiele vaste activa

Cumulatieve aanschafwaarde
Investering
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 31 december

1
1
1
3

31-12-2019

31-12-2018

657.773
0
(227.938)
429.835

603.316
54.457
(168.752)
489.021

31-12-2019

31-12-2018

3.423
252.679
256.102

3.459
153.657
157.116

31-12-2019

31-12-2018

638.080
36.973
675.053

634.346
3.734
638.080

31-12-2019

31-12-2018

782
10.182
10.964

0
9.557
9.557

(2) Liquide middelen

Kas
Banken
Stand per 31 december

1
1
3

(3) Stichtingsvermogen

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

Omzetbelasting Stichting Gijsje Eigenwijsje Evenementen
Nog te betalen kosten
Stand per 31 december
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Toelichting op de baten en lasten over 2019
(5) Giften en baten

Fondswerving en donaties
Opbrengsten Stichting Gijsje Eigenwijsje Evenementen

2019

2018

155.337
28.719
184.056

156.909
0
156.909

17

0
4.238
7.462
11.700

2.360
6.303
0
8.663

1
17

0
0

0
0

1
1
17

(6) Kosten bij activiteiten/fondswervingen
Inkoop diverse promotievoorraden
1
1
Diverse kosten fondswerving
Diverse kosten Stichting Gijsje Eigenwijsje Evenementen 1

(7) Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2018: 0).
(8) Overige kosten

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

1
1
1
1
1
1
1
1
6

2019

2018

59.186
13.068
2.276
15.746
19.874
18.567
2.400
3.987
135.104

57.437
13.068
981
16.630
19.669
30.300
2.063
4.145
144.293

Jaarlijkse verplichting aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt ongeveer € 16.000.
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(9) Som der financiële baten en lasten
2019

2018

Rentebate bank

1
6

0
0

10
10

Rente- en bankkosten

1
6

279
279

229
229

Rob Kluyt
Voorzitter

Harm Schampers
Vice-voorzitter

Olaf Huls
Penningmeester

Nicole Baeten-Burgers
Lid

Meike de Roos
Lid

Jeroen Damen
Lid
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