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Bestuursverslag 
 

Dit is het jaarverslag van Stichting Veertienrond voor het jaar 2019. In dit verslag bieden we een 

overzicht wat er binnen de organisatie in 2019 is gebeurd en wat de organisatie heeft gerealiseerd. 

Daarnaast leggen we middels dit verslag financiële verantwoording af. 

 

Introductie 

Bij het terugblikken op het jaar 2019 denken we aan de kwetsbare doelgroep die we hebben mogen 

helpen, ondersteunen en begeleiden. We zijn trots op wat we hebben mogen bereiken om samen 

een invulling te geven aan onze opvang en ouders te ontlasten. Stichting Veertienrond zal zich blijven 

inzetten om deze doelgroep een plek te geven in de maatschappij door middel van het opzetten van 

nieuwe projecten die aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep.  

In het begin van het jaar hadden we terugloop in het aantal kinderen in de opvang. Overal ontvingen 

we het signaal dat de vraag groot was, maar men wist ons niet te vinden. Door intensiever contact 

met de jeugdconsulenten en andere organisatie was het aantal na de zomervakantie gestegen. Een 

teken dat we onze contacten goed moeten blijven onderhouden om op de radar te blijven.  

In september zijn we een mooi nieuw initiatief gestart in samenwerking met welzijnsorganisatie 

Impuls: de Tienerclub. Een plek voor kwetsbare tieners die buiten de boot vallen en in andere 

groepen zich niet thuis voelen. Wat mooi om te zien hoe hecht deze groep geworden is en dat ze het 

gevoel hebben zichzelf te mogen zijn.  

Waar wij ook erg trots op zijn is het keurmerk Werkpakt van Oldenzaal en het HKZ keurmerk. 

Hiermee tonen wij aan dat wij ons onderscheiden met sociaal ondernemerschap en duurzame 

kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. 

We zien nog veel mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in onze organisatie waar we in 2020 volop 

mee bezig gaan. We hebben mooie ideeën voor nieuwe projecten om mensen in deze kwetsbare 

doelgroep te ondersteunen en te begeleiden om te kunnen functioneren in deze maatschappij. Wij 

zeggen: Op naar 2020! 

 

Jolanda Wegman      Francis Boers 

Voorzitter       Secretaris 
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Samenwerkingen 
 

In 2019 hebben we met mooie partijen mogen samenwerkingen. Hieronder uitgelicht met welke 

partijen we hebben samengewerkt en wat zij hebben mogen bijdragen aan onze projecten. 

Samenwerking Villapark Eureka 

Stichting Veertienrond zit sinds 2017 gevestigd in het Welkomhuis op Villapark Eureka. Deze locatie is 

tot beschikking gesteld door de eigenaar van Villapark Eureka die het samenwerken en samen 

verbinden in deze maatschappij hoog in het vaandel heeft staan. Tijdens onze vakantieperiodes 

kunnen de kinderen die op vakantie zijn bij Villapark Eureka aansluiten bij de activiteiten die gegeven 

worden. 

Samenwerking gemeente Oldenzaal 

Na de totstandkoming van de samenwerking met de gemeente Oldenzaal in 2018 om een opvang op 

te zetten voor de kwetsbare jeugd zonder indicatie tijdens de schoolvakanties lag de weg open om 

meerdere initiatieven te starten voor deze kwetsbare doelgroep. In 2019 hebben wij een subsidie 

toegekend gekregen om buitenschoolse opvang, vakantieopvang en weekendopvang te bieden aan 

de kwetsbare jeugd.  

Samenwerking IkKanWelzijn 
in 2019 was er een samenwerking met IkKanWelzijn, een stichting dat zich inzet voor de kwetsbare 
doelgroep door middel van het ontwikkelen van projecten voor het welzijn van deze doelgroep. In 
onze samenwerking hebben we verschillende welzijnsactiviteiten mogen organiseren in combinatie 
met onze vakantieopvang. 
 

 
 

Samenwerking Impuls 

In september 2019 hebben we in samenwerking met welzijnsorganisatie Impuls een inloopavond 

opgestart voor de kwetsbare jongeren; genaamd tienerclub.   

 

Activiteiten 

 

Opvang kwetsbare kinderen 
Op onze locatie het Welkomhuis hebben we vakantie- en weekend- en buitenschoolse opvang 

geboden aan kinderen in de leeftijdscategorie 5 – 18 jaar. Het Welkomhuis is een veilige plek waar 

kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ze worden gezien en waar ruimte is voor persoonlijke aandacht. 

Ouders worden ontlast tijdens deze periode en hebben tijd om weer tot zichzelf te komen.  
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Vakantie 

Gemiddeld hadden we 8 – 15 kinderen tijdens de schoolvakanties. In het tweede half jaar hebben we 

gemerkt dat er kinderen kwamen die behoefte hadden aan individuele begeleiding. Hierdoor moest 

er meer begeleiding ingezet worden dan van te voren ingecalculeerd was. Sinds de zomervakantie 

maken we weer gebruik van thema’s. Elke maand hebben we een nieuw thema. Het thema kan 

gelinkt zijn aan het seizoen, jaarlijks feest of waar de kinderen affiniteit mee hebben. Zo zijn de 

volgende thema’s aan bod gekomen; Bosleven, strand, herfst, Halloween, cowboys en indianen en 

Middeleeuwen. De soorten activiteiten die terugkomen zijn sport en spel, creatief knutselen, creatief 

groot materiaal, expressie activiteit, wandelen, spelelement en een kook/bakactiviteit. Deze zijn 

weer grotendeels gelinkt aan het thema. We houden bij het uitvoeren van de activiteiten rekening 

met wat de kinderen aan kunnen en begeleiden ze hierin.  

 

Weekenden 

We zijn elke eerste weekend van de maand geopend. In het eerste half jaar hadden we gemiddeld 4 
kinderen per dag in het weekend. In het tweede half jaar hadden we in het weekend gemiddeld 7 
kinderen per dag.  
  

BSO 

In het eerste half jaar hadden we gemiddeld op de BSO 4 kinderen op de dinsdagmiddag en 5 op de 
donderdagmiddag.  Na de zomervakantie hadden we geen kinderen meer op de dinsdagmiddag en is 
het aantal op de donderdag teruggelopen naar 2 kinderen. Vanaf oktober 2019 waren er geen 
kinderen op de BSO. De kinderen die er waren gaan nu op dezelfde dagen naar sportclubs en hebben 
andere bezigheden. Nieuwe gezinnen gaven aan dat een BSO op een andere locatie qua vervoer niet 
haalbaar was en teveel prikkels gaven aan de kinderen. 
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Halloween 

Met Halloween hebben we een Lampionnentocht gehouden. Er 

waren 13 kinderen, samen met broertjes en zusjes van de opvang 

aanwezig met hun ouders. Verder waren er ook 5 kinderen die op 

het villapark vakantie aan het vieren waren aanwezig en 7 

kinderen van collega’s. In totaal waren we deze avond met 45 

personen. Dankzij het Boeskoolfonds hebben we van Halloween 

een mooi evenement kunnen maken. Van de financiële bijdrage 

hebben we een groot deel van de tocht kunnen versieren en 

hebben we een frietkraam laten komen. 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Op 1 december hebben we Sinterklaas gevierd. Er waren in totaal 19 kinderen van de opvang 

aanwezig samen met broertjes en zusjes en hun ouders. Er zijn ook nog 9 kinderen van het park 

aangesloten die op vakantie waren. Deze kosten hebben we gefinancierd vanuit opbrengsten van de 

ondersteunende begeleiding.   
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Sponsorloop 

Op initiatief van één van gezinnen mocht Stichting Veertienrond als één van de goede doelen deel 

uitmaken van de jaarlijkse sponsorloop op Koningsdag. Met als doel geld op te halen om een 

rolstoelbus aan te schaffen. Daar de locatie afgelegen is, was het idee ontstaan om vervoer te 

faciliteren. Met de sponsorloop is € 1500,- opgehaald.  

 

          

 

Vervoer 

Om meer kinderen naar de opvang te krijgen zijn we aan het kijken of we vervoer kunnen regelen om 

nieuwe kinderen van school te halen. Dit omdat de opvang niet bij de scholen in de buurt ligt en 

ouders niet in de gelegenheid zijn om de kinderen van school te halen en bij ons te brengen.  

Uit ons netwerk zijn wij benaderd dat iemand een rolstoelbus wilde schenken aan een goed doel. In 

juni 2019 is er contact geweest en mochten wij ons trotse eigenaar noemen van een tweedehandse 

rolstoelbus. Helaas is gebleken dat de bus te duur in onderhoud is en het niet rendabel genoeg is om 

de bus in gebruik te nemen. De bus is geschorst en zal te koop worden gezet zodat het opgehaalde 

geld ten goede komt van de opvang. 

  



Pagina 8 van 12 
 

Tienerclub 
In mei 2019 heeft welzijnsorganisatie Impuls ons benaderd om een inloopavond te organiseren voor 

jongeren met een rugzakje die geen aansluiting vinden bij het huidige aanbod bij de bestaande 

programma’s/projecten. In september 2019 zijn we gestart met de tienerclub, een inloop voor 

kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 12 - 18 jaar bij de locatie Paal 12. Het is een veilige plek 

en omgeving waar de jongeren zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar ze gelijkgestemden kunnen 

ontmoeten en waar ze van elkaar kunnen leren. Waar ze onder professionele begeleiding 

ondersteunt worden in een aangepaste omgeving zodat ze op een veilige manier zich persoonlijk 

kunnen en mogen ontwikkelen. De eerste paar maanden zijn de inloopavonden samen gedraaid. 

Vanaf november draait Veertienrond de tienerclub zelfstandig en vanaf het nieuwe jaar zal de inloop 

op een nieuwe locatie plaatsvinden dat meer mogelijkheden biedt. 

 

 

 

Belevingstuin 
In 2019 hadden wij het voornemen om een belevingstuin op te zetten als dagbesteding. De 

belevingstuin zou verschillende doelgroepen met elkaar verbinden. De kwetsbare jongeren van onze 

opvang, de gasten van Villapark Eureka, cliënten van de dagbesteding en voorbijgangers/bezoekers 

van recreatiepark het Hulsbeek. Er is een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage bij Univé 

Oost. Deze is helaas niet toegekend. Door andere projecten is de belevingstuin op een laag pitje 

gezet en zal in de toekomst weer opgepakt worden. 

Ondersteunende begeleiding 
In 2019 hebben wij ondersteunende begeleiding geboden aan twee cliënten die valt onder de 

kwetsbare doelgroep. De opbrengsten hiervan zijn volledige ten goede gegaan naar onze projecten 

die afhankelijk zijn van subsidie en fondsen. 
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Keurmerken 
 

In 2019 hebben we twee keurmerken in ontvangst mogen nemen voor de stichting. 

Uitreiking werkpact 

Op 1 juli 2019 heeft Stichting Veertienrond het keurmerk Werkpakt mogen ontvangen. Werkpakt is 

het keurmerk voor ondernemers die zich onderscheiden door sociaal ondernemerschap. Werkpakt 

ondernemers onderkennen de talenten van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Stichting Veertienrond heeft dit keurmerk aangevraagd omdat wij werkzoekenden met een afstand 

tot de arbeidsmarkt een plek bieden.  

 

 

HKZ 

Op 19 december 2019 heeft Stichting Veertienrond het keurmerk HKZ in ontvangst mogen nemen. 

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame 

kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kan 

Stichting  Veertienrond laten zien dat er serieus werk gemaakt wordt van kwaliteit van zorg en dat er 

voldaan wordt aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante 

stakeholders.  

Zichtbaarheid 
 

Door de samenwerking met de jeugdconsulenten van de gemeente Oldenzaal zorgen zij voor een 

naamsbekendheid van Veertienrond intern in Oldenzaal. Om Veertienrond meer onder de aandacht 

te krijgen hebben we contacten gelegd met meerdere instanties en organisaties. Voor de opvang 

hebben we contact gezocht met de basisscholen in Oldenzaal. Hier hebben we contact gehad met de 

school maatschappelijk werk. We zijn bij deze scholen langs geweest om ons gezicht te laten zien, 

kennis te maken en flyers af te geven. Bij de basisschool ‘Windroos’ hebben we in de nieuwsbrief 

gestaan. Verder hebben we contacten gelegd met Aveleijn, Curess, AT groep Zorg en Humanitas om 

Veertienrond naamsbekendheid te geven. Daarnaast is de website van Veertienrond helemaal 

vernieuwd en heeft het Welkomhuis een nieuwe website. Op de website van Veertienrond staat 

algemene informatie over de opvang. Op de website van het Welkomhuis staan de weekenden, 

vakanties en activiteiten vermeld. Via beide sites kan men contact opnemen voor meer informatie. 

We informeren ons netwerk via een maandelijkse nieuwsbrief over de opvang. Hierin vermelden we 

de aankomende vakantie, het weekend, eventuele evenementen en een update over de tienerclub. 

Daarnaast heeft Veertienrond een Facebookpagina en Twitter om haar netwerk op de hoogte te 

houden van alle activiteiten en ontwikkelingen. 
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Vrijwilligers 
 

De stichting wordt ondersteund door meerdere vrijwilligers, die helpen de begeleiders bij de opvang, 

organiseren activiteiten, onderhoud van de website en interieurverzorging.   

 

 

 
 

ANBI 
 
Sinds 1 januari 2008 kan de Belastingdienst instellingen aanmerken als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) wanneer deze aan specifieke criteria voldoen. De ANBI-regeling is een fiscale 
regeling en kan bepaalde fiscale voordelen geven. Zo kan de donateur – onder zekere voorwaarden – 
een gift aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting. Stichting Veertienrond heeft een aparte 
ANBI stichting opgericht genaamd ‘ Stichting vrienden van Veertienrond en Welkomhuis’.  Deze is in 
aanvraag bij de belastingdienst. 

 

Financiële positie Stichting Veertienrond 
 

Stichting Veertienrond genereert inkomsten uit verschillende bronnen. De jaarlijkse bijdrage van de 

gemeente Oldenzaal vormt hierin de stabiele factor. Dit dekt echter maar een deel van de kosten en 

elk jaar wordt er gesneden in de subsidies. De inkomsten vanuit fondsen, overheden, bedrijven en 

particulieren zijn hard nodig om die kosten te dekken. Het structureren van de inkomsten blijft een 

uitdaging en vraagt permanente aandacht. Meer cijfers en achtergrondinformatie is vindbaar in de 

jaarrekening en de toelichting. 
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Jaarcijfers 2019 
 

Omzet: 
 
Opbrengsten zorg: 
Opbrengsten subsidie: 
 
Totaal: 

 
 
€   14.850,00 
€ 104.915,00 
 
€ 119.765,00 

Inkopen: 
 
Inkoopkosten: 
 
Totaal: 

 
 
€  4.218,00 
 
€  4.218,00 

Bedrijfskosten: 
 
Personeelskosten: 
Algemene kosten: 
Verkoop kosten: 
Vervoerskosten: 
 
Totaal: 

 
 
€  93.440,00 
€  15.733,00 
€          67,00 
€        237,00 
 
€ 109.477,00 

Afschrijvingen: 
 
Afschrijvingskosten: 
 
Totaal: 

 
 
€         303,00 
 
€         303,00 

 
 
 
Resultaat: 

 
 
 
€ 5,767,00 

 

Omzet 

In 2019 is er weer een toekenning voor subsidie gedaan door de gemeente Oldenzaal. Deze subsidie 

is in zijn geheel besteed aan de projecten in 2019. De opbrengsten van de zorg zijn inkomsten van 

individuele begeleiding die is gegeven aan deze doelgroep. Deze inkomsten zijn ook geheel besteed 

aan de projecten in 2019.  

Inkopen 

Onder de inkoopkosten vallen de boodschappen voor eten en drinken op de opvang en het aanschaf 
van materialen voor o.a. knutselen en spellen. 

 

Bedrijfskosten 

Onder personeelskosten vallen o.a. salarissen, sociale lasten, pensioenkosten, reiskosten en kosten 

vrijwilligers. Onder de algemene kosten vallen kosten zoals kantoorartikelen, contributies, software 

licenties, verzekeringen, advies- en administratiekosten. Onder de verkoopkosten vallen telefonie en 

relatiegeschenken. Onder de vervoerskosten vallen overige vervoerskosten die gemaakt zijn. 
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Afschrijvingen 

Onder afschrijvingskosten vallen de afschrijvingen van de inventaris. 
 

Toekomst  
In 2020 zullen we andere stappen moeten ondernemen om geld binnen te genereren om de 

projecten draaiende te houden. Er is wel een toekenning vanuit de gemeente Oldenzaal voor een 

subsidie, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Er is al wel mede gedeeld dat elke subsidie gekort 

gaat worden. Dit betekent dat Stichting Veertienrond acties moet opzetten en fondsen moet werven. 

Per project gaat er gekeken worden hoeveel inkomsten gegenereerd moeten worden om de 

doelgroep te kunnen blijven ondersteunen.  

 

Extra bestuurslid 

Het bestuur is voornemens op zoek te gaan naar de derde bestuurslid. Door een derde bestuurslid 
toe te voegen aan het bestuur is het mogelijk om onafhankelijkheid te waarborgen. 
 

 


