Jaarverslag 2020
Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon

Voorwoord
Begin 2020 stonden we te popelen om weer vakanties te bieden aan de gezinnen met een
ernstig ziek kind en waren er al diverse aanmeldingen.
Helaas gooide corona roet in het eten met de lock downs, zoals voor iedereen.
We hebben er met het bestuur en met de vrijwilligers veel over nagedacht en gepraat of we
vakanties konden bieden.
Na rijp beraad kozen we ervoor om twee van de meest urgente gezinnen dit jaar een
zelfstandige vakantie te bieden, zodat ze toch met elkaar konden genieten en ontspannen.
Hoe dit heeft vorm gekregen, kunt u in dit jaarverslag lezen en zien.
We wensen u veel lees- en kijkplezier met dit jaarverslag!

Het bestuur van Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon
Marga Borghorst
Liesbeth de la Fosse
Anneke Bokslag
April 2021
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1 Achtergrond
1.1 Missie en visie
Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt ondersteuning aan gezinnen waarvan een
kind een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft.
Wij doen dit door het bieden van een geheel verzorgde vakantie aan het hele gezin.
Specifiek voor De Gouden Zon is o.a. dat alle gezinsleden even belangrijk zijn in onze
aandacht. Ze leven allemaal in een zeer zware situatie. Het zieke kind heeft het erg zwaar,
het maakt hele nare en moeilijke dingen mee. Dit kind krijgt echter wel veel aandacht. Voor
de broertjes en zusjes is het leven ook heel moeilijk. We zien dat de ouders altijd hun uiterste
best doen om ook goed voor deze kinderen te zorgen. Ze komen echter altijd aandacht te
kort, omdat het zieke kind zoveel zorg vraagt. En aan zichzelf komen de ouders al helemaal
niet toe. Al deze gezinnen zijn aan het overleven.
Door deskundige vrijwilligers wordt een programma van activiteiten en een liefdevol
luisterend oor aangeboden. De wensen van het gezin staan hierbij centraal.
Er is ruimte is voor ieders eigenheid en emoties, voor alles wat kinderen en ouders
bezighoudt.
Waar deskundige verpleegkundige hulp nodig is, kan deze door een professionele externe
organisatie geleverd worden.
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1.2 Doelstelling
Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind
dat een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft.
Zij biedt daartoe:
 logeergelegenheid in een huiselijke setting
Een ontspannen, fijne en liefdevolle opvang en verzorging in een natuurlijke
omgeving biedt de rust en de ruimte om bij te komen, de situatie te verwerken en de
eigen kracht weer te vinden.
De dagelijkse zorgen en beslommeringen zijn even naar de achtergrond verplaatst.
 persoonlijke aandacht
De vrijwilligers hebben persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder, zodat
zij zich gewaardeerd en begrepen voelen en gevoelens geuit kunnen worden.
 activiteiten en spel
Activiteiten en spel worden vrijblijvend en laagdrempelig aangeboden. Ze zijn gericht
op plezier, ontspanning, het versterken van de innerlijke kracht en het opdoen van
nieuwe energie.
 benodigde verpleegkundige zorg voor het zieke kind
Waar nodig wordt deze uitgevoerd door een professionele kinderthuiszorgorganisatie.
Hiermee wordt optimale kwaliteit van verzorging gewaarborgd.
Het kind krijgt alle benodigde zorg in de vakantiezorgvilla; ouders kunnen daardoor
ontspannen.
De stichting biedt een aantal vakantieweken en/of –weekenden per jaar aan.

1.3 Kernwaarden
In Vakantiezorgvilla De Gouden Zon wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden:






Persoonsgericht en bekrachtigend
Iedere gast staat als mens staat centraal en niet de ziekte. Ieder heeft zijn/haar
kwaliteiten, mogelijkheden en kracht, ook een ernstig ziek kind. Eenieder wordt
gestimuleerd om te leven vanuit wat er wél kan onder de gegeven omstandigheden.
Gezinsgericht
Het aanbod is gericht op alle gezinsleden. Elk gezinslid heeft zijn/haar rol en positie
binnen het gezin en is even belangrijk. Ieders welbevinden beïnvloedt daarin dat van
de ander.
Vraaggericht en flexibel
We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en behoeften van alle
gezinsleden. We streven ernaar om op ieder moment hier flexibel op in te spelen.
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2. Organisatie
2.1 Algemeen
Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon is een non-profit organisatie.
Bestuursleden noch andere vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Gemaakte onkosten die direct verband houden met de werkzaamheden kunnen worden
vergoed, na het indienen van een declaratie.
Alle taken worden door vrijwilligers uitgevoerd, met een algemene of specifieke taak.

2.2 Statutair
De statutaire organisatie is: Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon, gevestigd in
Doesburg. Oprichtingsdatum: 22-12-2011.
In 2020 is er geen wijziging van de statuten geweest.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54335647.

2.3 ANBI status
De organisatie is met ingang van de oprichtingsdatum 22 december 2011 door de
belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beoogende instelling’ (ANBI).
Voor donoren is hun gift aan Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon (onder
voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen
belasting te betalen over giften.
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2.4 Bestuur
Gedurende 2020 bestond het bestuur van de stichting uit:
Marga Borghorst: voorzitter, algemene zaken, PR en fondsenwerving, coördinatie en
uitvoering van de vakanties
Liesbeth de la Fosse: secretaris en penningmeester
Anneke Bokslag: algemeen bestuurslid

2.5 Raad van advies
In mei 2015 hebben we een Raad van advies opgericht met deskundigen, die ons op hun
gebied gevraagd en ongevraagd ter zijde staan.
De raad van advies bestond in 2020 uit:
Christel Walhof, kinderarts in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem
We streven ernaar om in de toekomst de Raad van advies uit te breiden met mensen vanuit
verschillende disciplines.
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2.6 Vrijwilligers

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon bestaat uit een team van vrijwilligers, die zich op
verschillende manieren inzetten:
Functie, taak
Bestuur
Raad van advies
Nieuwsbrief maken en verzenden
Website (vacature)
Vaste vrijwilligers voor activiteiten, begeleiding en
koken tijdens de vakanties
Totaal aantal vrijwilligers

3
1
1
18
21*

*Diverse mensen voeren meerdere taken uit, er zit dus een overlap in de aantallen.

Door persoonlijke omstandigheden zijn vier vrijwilligers gestopt met hun inzet in De Gouden
Zon. We zijn heel blij dat twee nieuwe, enthousiaste vrijwilligers het team zijn komen
versterken.
We zijn heel dankbaar voor dit team van geweldige vrijwilligers, die zich met grote
deskundigheid, een heel warm hart en veel enthousiasme inzetten voor de gasten! Dit team
vormt samen De Gouden Zon!
Het behoud van deze geweldige poule van vrijwilligers is dan ook een belangrijk
aandachtspunt. Alleen dankzij hun grote inzet en betrokkenheid is het werk van de Gouden
Zon mogelijk.
Het delen van alle nieuws via de algemene Nieuwsbrief, de nieuwsbrief voor vrijwilligers,
Facebook, mailing en persoonlijke contacten is daarbij een instrument.
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Veel van onze vaste vrijwilligers beschikken over specifieke deskundigheid, die ze in De
Gouden Zon belangeloos inzetten. Zoals fantastisch koken, speciale massages, allerlei
creatieve werkvormen, muziek, dans, werken met vuur, toneelspel en verbondenheid met de
natuur.
En bovenal zijn het mensen die voelen met hun hart, zich kunnen verbinden met de ander en
goed kunnen luisteren.
Het opbouwen van een persoonlijk contact met de gasten is een belangrijk doel.
Per vakantie streven we ernaar te werken met een vast team vrijwilligers
met zo min mogelijk wisselingen. De vrijwilligers overnachten zo veel mogelijk in het
vakantieverblijf. Juist het op elk moment van de dag en avond (soms zelfs tot in de vroege
uurtjes) beschikbaar zijn als luisterend oor geeft een belangrijke meerwaarde voor onze
gasten aan hun vakantie.
Onze vaste vrijwilligers:
Bestuur

Raad van
Advies

Marga B

Liesbeth

Anneke

Christel

Marga K

Trudy

Tineke

Ellen

Marion

Lokman

Marie-Cecile

Hans

Kees K

Kees R

Frank

Eveline

Alegría

Celine

Hilda

Els

Pieta
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3. De vakanties
3.1 De opzet
Zoals al eerder gezegd hebben we in 2020 jammer genoeg slechts twee vakanties in
aangepaste vorm kunnen uitvoeren. Het was heel erg zoeken wat wel en niet kon en in
hoeverre wij de wensen van onze gasten konden realiseren.
Ondanks alle beperkingen zijn het toch twee heel geslaagde vakanties geweest, die voor
zowel de ouders als de kinderen van grote waarde waren!
Tijdens de organisatie kozen we ervoor om de twee meest urgente gezinnen, die zich
hadden aangemeld, toch een vakantie te bieden. We boden de gezinnen aan om zelfstandig
op vakantie te gaan, waarbij De Gouden Zon alleen de locatie aanbood.
Hoewel het specifieke van De Gouden Zon ligt in de begeleiding die we bieden, wilden we
deze gezinnen toch deze misschien laatste mogelijkheid bieden om met elkaar op vakantie
te gaan, even uit hun zeer stressvolle leven te stappen met de vele ziekenhuisperiodes, even
te kunnen ontspannen en te genieten met elkaar.
We hadden al gekozen voor kleinschalige vakanties met maar één gezin per keer. In
verband met corona was dat dus een veilige situatie voor het gezin.
Toen eind juli het eerste gezin kwam, bleek bij de voorbereidende telefoongesprekken al
gauw dat er meer praktische ondersteuning nodig was. De alleenstaande moeder had haar
handen vol aan de verzorging van haar rolstoelgebonden dochter en kon er niets bij hebben.
We haalden daarom de boodschappen voor het gezin. Ook bleek al snel dat ze veel
behoefte hadden aan contact en aan praktische hulp om naar het strand te kunnen.
Het tweede gezin, dat erna op vakantie kwam, bleek eveneens veel behoefte te hebben aan
contact.
Inmiddels waren er op dat moment gelukkig nog maar weinig coronazieken in Nederland en
was er weer wat meer mogelijk in contact. We hebben steeds weer afgestemd met de gasten
en tussen de vrijwilligers wat we wel en niet konden doen.
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De vorm die we in die zomer gevonden hebben, was dat de vrijwilligers een aantal dagdelen
bij het gezin op bezoek kwamen in het vakantiehuis, leuke dingen met de kinderen en de
ouders deden, fijne gesprekken voerden en met het gezin samen naar het strand gingen.
De contacten vonden vrijwel steeds buiten plaats en meestal lukte het de vrijwilligers om
naar de ouders toe de anderhalve meter te handhaven (naar de kinderen toe hoefde dat toen
niet).
We waren tijdens de vakanties met één of twee vrijwilligers per keer aanwezig.
Normaal gesproken logeren de vrijwilligers de gehele tijd samen met het gezin/de gezinnen
in hetzelfde huis. Dat is nu niet gebeurd om het zo veilig mogelijk te houden.
We hebben dat wel erg gemist, omdat juist in het een paar dagen samenleven, in de
gesprekken tot ’s avonds laat (soms tot diep in de nacht) en het vanaf ’s morgens vroeg bij
elkaar zijn, er zoveel diepgang in het contact ontstaat.
Toch hebben we op deze manier wel degelijk wezenlijk contact met de kinderen en de
ouders gehad en hebben zij een geweldige vakantie genoten.
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3.2 De locatie
We hebben beide vakanties van De Gouden Zon gehouden in Huize Blomes in Groet. Dit ligt
vlak bij Schoorl en Bergen aan Zee in Noord-Holland.
Het is een heel fijn 8 persoonsvakantiehuis met ruime tuin eromheen.
Het is schitterend gelegen direct achter een fraai duingebied met veel bos.
Het strand is fietsend, lopend of met de auto snel te bereiken. Ook op het strand zijn
voorzieningen voor gehandicapten aanwezig, zoals een strandrolstoel.
Het is een heerlijke plek om te spelen, te ontspannen, te wandelen en natuurlijk om veel te
genieten aan zee!

Het huis en de tuin zijn grotendeels rolstoeltoegankelijk, ook het sanitair is aangepast op
gehandicapten. Er is een ruime slaapkamer op de begane grond, waarin goed met een
rolstoel gemanouvreerd kan worden, naast een kleinere slaapkamer. Boven zijn dan de
slappkamers voor de andere gasten en/of de vrijwilligers.
Op de strandopgang is met de auto te komen en er is een strandrolstoel beschikbaar.
Er is dus veel mogelijk!
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3.3 De uitvoering van de vakanties

Zoals eerder aangegeven hebben we twee vakanties van De Gouden Zon gehouden op de
nieuwe locatie. Hoewel we in beide vakanties de vrijwilligers veel minder contact hebben
gehad met de gezinnen dan we gewend zijn en dan we willen, zijn het toch twee heel
geslaagde vakanties geweest, waar zowel de gezinnen als de vrijwilligers met veel plezier en
dankbaarheid op terug kijken!
Vakanties aan zee houden bevalt ons heel goed. Op het strand zijn is zo heerlijk voor de
kinderen en de ouders! Aan zee zijn is voor iedereen echt vakantie! Het maakt alles
ontspannen en er echt helemaal uit zijn.
In de vorige vakanties verbleven we over het algemeen op het terrein van de locatie en
boden de vrijwilligers gedurende de hele dag activiteiten aan de kinderen en de ouders. Er
waren meer kinderen en ouders aanwezig van verschillende gezinnen, waardoor het nodig
was om een min of meer vast dagschema te hanteren.
In de vakanties dit jaar was er steeds maar één gezin, waardoor de activiteiten heel natuurlijk
en ontspannen aangepast werden aan waar de kinderen en de ouders op dat moment
behoefte aan hadden. Dit gaf veel rust en ontspanning bij zowel de gezinsleden als de
vrijwilligers, die weinig hoefden te plannen en te organiseren. Hierdoor was er (ondanks dat
de vrijwilligers minder aanwezig waren), toch veel kwaliteitstijd zowel in het spelen met de
kinderen, als in gesprekken met de ouders. Ondanks alle beperkingen hebben we de
kinderen en de ouders toch veel kunnen bieden.
De kinderen, de ouders en de vrijwilligers hebben volop genoten!
De gezinnen konden erna weer opgeladen naar huis en konden hun leven weer wat beter
aan!

JAARVERSLAG 2020

15

We hebben deze vakanties de gezinnen de voorwaarden geboden, waarmee ze een deel
van de tijd zichzelf vermaakt hebben en een deel van de tijd samen met de vrijwilligers. De
Gouden Zon heeft het verblijf geregeld, de verblijfskosten betaald, deels voor het eten
gezorgd, gezorgd voor leuk spel- en knutselmateriaal (Het zwembadje met waterspeelgoed
was favoriet) en heeft waar nodig gezorgd voor vervoer naar het strand.
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De vrijwilligers zijn diverse keren mee geweest naar het strand, waar ze leuke dingen met de
kinderen deden en heerlijk ontspannen contact met de ouders hadden. Ook hebben we in de
tuin leuke activiteiten gedaan met de kinderen en de ouders, zoals een kampvuurtje met
marshmallows, liedjes zingen bij de gitaar en lekker spelen.

In de eerste vakantie waren een alleenstaande moeder, haar ernstig zieke en gehandicapte
dochter van 15 en haar zoon van 9 te gast bij De Gouden Zon.
In de tweede vakantie verbleven een vader, een moeder en hun 2 jaar oude ernstig zieke
zoontje bij ons.
Dit kind was voor het eerst aan zee: een hele belevenis en geweldig leuk om mee te maken
voor de ouders en de vrijwilligers.
De foto’s in dit jaarverslag geven de beste impressie van hoe de vakanties waren!
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4. Activiteiten achter de schermen
4.1 Fondsenwerving
Omdat we in 2020 maar twee vakanties hebben uitgevoerd en de coördinator op dat moment
beperkte mogelijkheden had door persoonlijke omstandigheden, kozen we ervoor om onze
reserves aan te spreken en hebben we niet actief aan fondsenwerving gedaan.
Wel heeft een betrokken bedrijf De Gouden Zon gesponsord en zijn we gesponsord door
particulieren.
Wij zijn heel dankbaar voor al deze giften, omdat wij voor de financiering van de vakanties
geheel afhankelijk zijn van deze donaties!

4.2 PR
We hebben de betrokkenen op de hoogte gehouden met een algemene nieuwsbrief, een
nieuwsbrief voor de vrijwilligers, d.m.v. facebook en persoonlijke contacten.
In januari hebben we alle betrokkenen bij De Gouden Zon (de vrijwilligers, de sponsoren, de
contactpersonen voor de werving) een mooie grote nieuwjaarskaart gestuurd.
Helaas bleek onze website zodanig verouderd, dat het niet meer mogelijk is om er nieuwe
informatie op te zetten. We gaan een al langer bestaande wens om een nieuwe website te
laten maken in 2021 realiseren.

4.3 Overige activiteiten
We hielden in 2020 de bestuursvergaderingen via zoom. Dit bleek goed te werken.
We hadden het materiaal van de Gouden Zon op twee locaties opgeslagen, waar we
voorheen vakanties hebben gehouden. In één van deze locaties is ernstige waterschade
ontstaan. We hebben een deel van het materiaal opgehaald, de rest moest helaas
weggegooid worden.
Op de andere locatie kunnen we het materiaal nog opgeslagen laten tot we een goede
opslagplek gevonden hebben in de buurt van de nieuwe locaties. We streven ernaar om dit
in 2021 te verhuizen.
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5 Financieel overzicht
5.1 Overzicht donaties en sponsoring
We ontvingen financiële giften van:
Stacom Infrasupport BV
2 particulieren
Totaal donaties

JAARVERSLAG 2020

Alkmaar

€
€

750
140

€

890
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5.2 Balans
Activa
31 dec 2020
vaste activa
materiële vaste activa
financiële vaste activa
aactivaactiva
totaal

€
€

01 jan 2020

0
0

€
€

0
0

€

0

€

0

Inventaris

€

0

€

0

liquide middelen

€

29.733

€

vorderingen
debiteuren
overige vorderingen
totaal vorderingen

€
€

0
0

€
€
€

€

Totaal Activa

32.932

0
0

0

29.733

€

0

€

32.932

Passiva
31 dec 2020
reserves en fondsen
reserves
€
fondsen
€
totaal

01 jan 2020
€
€

29.733
0
€
€

voorzieningen
schulden
crediteuren
€
overige schulden
€
totaal

0

€
€

€

Totaal Passiva

€

29.733

0
0
€

32.932
0

€

0

€

0

0
0

0

€

29.733

TOTAAL

31 dec 2020

01 jan 2020

totaal

SALDO

€ 29.733

€ 32.932

€ - 3.198

BALANSTOTAAL

€ 29.733

€ 32.932

€ - 3.198
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5.3 Staat van baten en lasten
Baten

Gerealiseerd

Gezinsbijdrage
Eigen acties
Externe acties
Gezamenlijke acties
Particulieren
Rentebaten
Bedrijven
Gemeenten tbv vakantie
Fondsen
Kerken
serviceclubs

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
0
0
0
140
8
750
0
0
0
0

€
400
€
0
€
0
€
0
€
200
€
0
€
1000
€
0
€ 10.000
€
300
€
0

€

898

€ 11.900

Totaal baten

Lasten

€
14.682
Gerealiseerd

Accommodatie
Inventaris
Kantoor algemeen*
Kantoor doelstelling*
Levensmiddelen
PR **
Gebruiksmateriaal
Verbruiksmateriaal
Gezamenlijke acties
Externe acties
Eigen acties
Reiskosten
onvoorzien
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saldo van baten en lasten

€ - 3.198

JAARVERSLAG 2020

2.760
0
133
122
460
242
0
203
0
0
0
176
0
4.096

Begroot

Begroot
€
6.500
€
0
€
150
€
200
€
1.500
€
1.000
€
1.000
€
500
€
0
€
0
€
0
€
550
€
500
€ 11.900

€

0
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5.4 Reserves en fondsen
Reserves
Bestemmingsreserve*
Continuiteitsreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserve

Totaal Reserves

Stand per 1-1-20
€
22.932
01-01-2017
€
€

10.000

32.932

Mutatie
0
€ - 3.198
-

€ - 3.198

Stand per 31-12-20
€
22.932 *
31-12-2017
€
€

6.802

29.733

De stichting heeft geen fondsen.
*Wij willen graag onze wens van een eigen huis realiseren; daarvoor reserveren wij dit bedrag.
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6. Plannen voor 2021
Ondanks de aanhoudende corona crisis, zijn we ook 2021 vol goede moed en nieuwe
energie in gegaan om weer volop vakanties te houden. Steeds weer bezinnen we ons erop
wat wél kan.
Inmiddels hebben we helaas de meivakantie moeten laten schieten vanwege de nog zeer
strikte lockdown. Maar in de zomervakantie en de herfstvakantie staan 3 vakanties geboekt
en misschien komt daar nog een 4e vakantie bij dit jaar.
We hopen met ons hele hart dat we deze vakanties kunnen houden met alle contact en
ondersteuning, die we zo graag willen bieden en waar we zo goed in zijn!
We hebben inmiddels een tweede, heel leuke, locatie gevonden. Deze ligt eveneens dicht bij
zee en beschikt over heel mooie speelvoorzieningen op het terrein of er dichtbij, zoals een
zwembad en diverse speelgelegenheden. Deze locatie is helaas niet geschikt voor
gehandicapten en dus voor bepaalde gastgezinnen wel heel fijn en voor andere niet
geschikt. We zullen in 2021 daarom gebruik maken van twee verschillende locaties in
verschillende vakanties.
Ook in 2021 kiezen we ervoor om kleinschalige vakanties te houden voor meestal één gezin
per vakantie. In één van de vakanties komen twee kleine gezinnen samen.
In 2021 zullen we een nieuwe website laten maken en een nieuwe plek vinden voor de
opslag van onze materialen. Ook zullen we ons weer inzetten voor fondsenwerving.
We verheugen ons op fantastische zee vakanties voor de gezinnen met een ernstig ziek
kind! Zodat zij, helemaal in deze nog moeilijker tijd, eens even heerlijk kunnen ontspannen,
genieten, spelen, een luisterend oor krijgen en weer nieuwe energie kunnen opdoen!

JAARVERSLAG 2020

23

Dankwoord

We bedanken van harte iedereen die meehelpt aan het doen stralen van Vakantiezorgvilla
De Gouden Zon:
Alle vrijwilligers die hun tijd en energie inzetten in alle activiteiten van De Gouden Zon. Die
ook in de tijd dat er voor hen niet zoveel gebeurde met een warm hart betrokken bleven bij
De Gouden Zon. En die zich ondanks hun eigen persoonlijke uitdagingen in deze coronatijd,
toch blijven inzetten voor de kinderen en hun ouders!
Dankzij jullie tomeloze inzet is dit alles mogelijk!
Iedereen die een gift heeft gedaan aan De Gouden Zon!
Door jullie financiële en/of praktische hulp kunnen wij in 2021 weer kinderen en ouders blij
maken met een fantastische vakantie!
Heel hartelijk bedankt!
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