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Verslag van het bestuur
Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 stond in het teken van het definitief vaststellen van de plannen voor de bouw
van negen aangepaste bungalows op Strandpark Vlugtenburg. De doelstelling, het realiseren
van vakantiehuizen aan zee voor gezinnen van wie één of meerdere leden een beperking
heeft, bereikte dit jaar bijna zijn voltooiing!
Met Strandpark Vlugtenburg vond geregeld overleg plaats over de samenwerking en begroting van
de plannen. Inmiddels ligt de definitieve samenwerkingsovereenkomst met Vlugtenburg klaar om
getekend te worden. Hierin staat dat Strandpark Vlugtenburg de bouw van de accommodaties voor
haar rekening neemt en dat Avavieren zorg draagt voor de inrichting van de panden en de benodigde
aanpassingen. In september jl. werd door Gemeente Westland de omgevingsvergunning verstrekt
waarna bouwbedrijf Barli BV in oktober jl. de opdracht ontving voor de bouw van negen deels
geschakelde zorg-vakantiewoningen. Inmiddels is met de prefabricage van de bungalows gestart;
naar verwachting worden de vakantiewoningen in mei 2018 op Strandpark Vlugtenburg geplaatst.
In 2017 vonden er verschillende bestuurswisselingen plaats. Zo legde penningmeester Marco
Verschoor na een ruime opzegtermijn, in maart jl. zijn functie neer en gaven in september jl. Saskia
Smit en Truus Eikenbroek om verschillende redenen aan zich uit het bestuur te willen terugtrekken.
Gelukkig was Gertjan Boekestein bereid om in maart de functie van penningmeester over te nemen
en kon het bestuur worden verblijd met de toetreding van Wybe Epema als bestuurslid met als
speciaal aandachtsgebied het bijhouden van de administratie en het organiseren van de Avavieren
Actiedag. In december jl. zegde Karin Pennewaard toe om per januari 2018 toe te willen treden tot
het bestuur, waarmee de continuïteit van bestuur werd gewaarborgd.
Ook dit jaar wist Stichting Avavieren zich gesteund door velen. Vrijwilligers hielpen onze stands te
bemannen bij de Kerstmarkt en Koningsdag. Scholen en (sport)evenementenorganisaties kozen ons
uit als goede doel, kerken steunden ons ruimhartig door speciale collectes te houden of door de
opbrengst van hun bazaar aan ons te schenken, van verschillende winkelketens en recyclingwinkels
ontvingen wij een mooie cheque. Ook kregen we vele giften van particulieren en sponsorden
bedrijven en lokale winkeliers ons in natura. Wij zijn enorm blij met deze gulle achterban en zijn
dankbaar voor dit vertrouwen.
In september jl. werd voor de derde maal de Avavieren Actiedag gehouden. Door de enthousiaste
organisatie van de Actiedagcommissie trekt dit wandel- en step evenement steeds meer deelnemers.
Dit jaar werd als doel gesteld om bij iedere bungalow een strandrolstoel te kunnen plaatsen.
De organisatie ‘Subsidiegezocht’, die voor Avavieren gerichte fondsenwerving verricht, heeft in 2017
gezorgd voor voldoende giften van grote landelijke en regionale fondsen om te voorzien in de
benodigde financiële continuïteit. Met Stichting Wigwam zijn protocollen opgesteld rondom
aanmelding van gezinnen tijdens vakanties en invulling van activiteiten.
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In 2017 hebben we vele punten op de i’s gezet. Naar verwachting draaien we in de zomer van 2018
onze eerste zgn. “Wigwamweken” met gezinnen die eerder bij de Wigwam een vakantie boekten.
Na de zomervakantie hopen wij dat ouderen, zorginstellingen en andere mensen met een beperking
onze unieke vakantiewoningen zullen ontdekken en volop mogen genieten van het strand en de
zee.
We houden u op de hoogte via de website, facebook en onze nieuwsbrieven!
‘Aangepast vakantie vieren, onbeperkt uit’ blijft ons motto.
We kijken uit naar een prachtig 2018!
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Westland, 3 april 2018
Balans

per 31 december 2017

............................................
J.J. Prins

............................................
G.J. Boekestein

............................................
J. van der Hout-van Geest

............................................
W. Epema
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Balans per 31 december 2016
31-12-2017
€

31-12-2016
€

0

489

Liquide middelen

311.192

170.007

Totaal van de activa

311.192

170.496

24.618

9.575

285.000

160.000

1.574

921

311.192

170.496

2017
€

2016
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsfondsinvesteringen
Overige schulden
Totaal van de passiva

Staat van baten en lasten over 2017

Inkomsten
Directe met de inkomsten
samenhangende kosten

Kosten
Dotatie bestemmingsfonds investeringen
Saldo

152.941

91.130

8.669
144.272

3.315
87.815

4.229
140.043

3.854
83.961

125.000

85.000

15.043

-1.039
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij de betreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totaal ontvangen inkomsten
en kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans
2017
€

2016
€

Vorderingen
Te ontvangen giften
Te ontvangen bankrente

0
0
0

300
189
489

2.192
309.000
311.192

1.007
169.000
170.007

Liquide middelen
Saldo Rabobank, lopende rekening
Saldo Rabobank, spaarrekening

Bestemmingsfonds investeringen
Dit fonds is in 2015 gevormd ten behoeve van de investering in de aanpassing
van vakantiebungalows. Het betreft verbouwingen en aanpassingen aan 9 nieuw te
bouwen vakantiebungalows op Vakantiepark Vlugtenburg te 's-Gravenzande, om
deze geschikt maken voor onze doelgroep. De investeringen zullen in de
loop van het tweede kwartaal van 2018 worden gerealiseerd.
2017
€

2016
€

Overige schulden
Te betalen bankkosten
Crediteuren subsidiegezocht

0
1.574
1.574

14
907
921

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen, respectievelijk
gebeurtenissen na balansdatum
Tot en met 31 december 2017 is door een twintigtal goede doelenstichtingen toezegging tot
donatie gedaan tot een bedrag van € 193.000; hiervan is tot en met 31 december 2017
€ 62.000 ontvangen.
De besprekingen met Strandpark Vlugtenburg hebben in het eerste kwartaal 2018 ertoe
geleid, dat het aandeel van onze stichting in de negen te realiseren bungalows is bepaald
op circa € 250.000. Dit aandeel heeft betrekking op het specifiek maken van de bungalows
voor onze doelgroep.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€

2016
€

Inkomsten
Donaties en giften
Opbrengst diverse acties
Fondsen goede doelen

86.098
14.843
52.000
152.941

70.572
10.558
10.000
91.130

3.000
0

0
2.662

1.229
4.229

1.192
3.854

5.688
2.981
8.669

907
2.408
3.315

Kosten
Vrijwilligersvergoedingen
Advies derden
Kantoorbenodigdheden en
overige algemene kosten

Directe met de inkomsten
samenhangende kosten
Acquisitiekosten Subsidiegezocht.nl
Kosten t.b.v. overige acties

Westland, 3 april 2018

............................................
J.J. Prins

............................................
G.J. Boekestein

............................................
J. van der Hout-van Geest

............................................
W. Epema
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