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Jaarverslag 2019
Nadat in juli 2018 de 9 aangepaste, rolstoelvriendelijke vakantiebungalows met bijbehorende
groepsruimte op Strandpark Vlugtenburg in ’s-Gravenzande in gebruik waren genomen en
daarmee een intensieve voorbereidingstijd was afgesloten, stond Stichting Avavieren in 2019
vooral voor de taak een stevige basis neer te zetten, waarop verder gebouwd kan worden.
Daarnaast mocht het bestuur in april jl. stilstaan bij het 5-jarig jubileum van het bestaan van
Stichting Avavieren, zich realiserend dat er zeer veel is bereikt in deze 5 jaar!
Met de directie van Stichting Wigwam was regelmatig overleg over de invulling en uitbreiding van
de geplande vakantieweken, de aanmelding van gezinnen en de werving van de vrijwilligers voor
de persoonlijke begeleiding van de kinderen. In de zomervakantie werden dit jaar 5 weken
ingepland, daarnaast was er voldoende interesse om ook in het voorjaar en tijdens de oud- en
nieuwperiode vakanties te organiseren, in totaal 8 weken.
Met de directie van Vlugtenburg is regelmatig overleg gevoerd over de gang van zaken en
mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Zo werd begin 2019 besloten tot de gezamenlijke aanschaf van
een speeltuin, naast restaurant Hé Pannenkoek. Financiering van het deel van Avavieren kon
worden gerealiseerd via gerichte acties en fondsenwerving. In juli 2019 werd de speeltuin
feestelijk geopend.
De groepsruimte werd zeer intensief gebruikt en het bleek al gauw dat uitbreiding met een
overdekt terras zeer gewenst was. Met behulp van zeer betrokken vrijwilligers, werd in het
voorjaar een mooie overkapping gebouwd, waardoor ook op killere dagen buiten gezeten kan
worden. Ook is er regelmatig belangstelling tot huur van de Groepsruimte. Om dit goed te regelen
heeft het bestuur een verhuurbeleid vastgesteld.
Daarnaast werd Avavieren genomineerd voor de landelijke Vrijwilligersprijs “Meer dan handen”
2019. Tijdens de uitreiking in februari jl. bleek dat Avavieren winnaar was geworden van de
Publieksprijs.
Een andere bijzondere vermelding verdient de Maaslandloop, waarvoor Avavieren als het goede
doel werd uitgekozen en waarvoor zij een groot sponsorbedrag mocht ontvangen.
De uitwerking van de Club van 100 voor Avavieren, die in 2018 werd opgericht en waarin
deelnemers voor een vast bedrag per jaar Avavieren kunnen ondersteunen, komt voorzichtig op
gang. Eind 2019 is besloten een commissie in te stellen die dit verder zal uitwerken.
Gedurende 2019 werd steeds meer duidelijk dat goede Communicatie en PR onontbeerlijk is voor
het naar buiten treden van Avavieren. In december werd Wybe Epema binnen het bestuur
hiervoor verantwoordelijk gesteld. Nadat er voor hem een vervanger is gevonden die zijn
werkzaamheden als administrateur zal overnemen, zal Wybe worden aangesteld.
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Als bestuur van Avavieren realiseren wij ons dat dit alles nooit tot stand had kunnen komen zonder
de steun en medewerking van vele personen, bedrijven en instanties. Vrijwilligers hielpen onze
stands te bemannen bij de Kerstmarkt en Koningsdag en natuurlijk tijdens de vakantieweken.
Scholen en (sport)evenementenorganisaties kozen ons uit als goede doel, kerken steunden ons
ruimhartig door speciale collectes te houden of door een aandeel in 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 diep onder de indruk van de hoeveelheid mensen die Stichting
Avavieren een warm hart toedragen en zijn enorm dankbaar voor ieders inzet.
Met heel veel plezier kijken wij terug op het afgelopen jaar 2019 en zijn nog meer gemotiveerd
om door te gaan met dit prachtige werk.
‘Aangepast vakantie vieren, onbeperkt uit’ blijft ons motto.

Vooruitzichten voor 2020
Vanwege de corona-crisis is recent het besluit genomen om de vijf Wigwamzomervakantieweken met bijbehorend activiteitenprogramma geen doorgang te laten vinden.
In gezamenlijk overleg tussen Stichting Wigwam, Strandpark Vlugtenburg en Stichting
Avavieren is vervolgens onderzocht in hoeverre in de doelgroep behoefte bestaat om de
zorgbungalows te huren en daarmee alsnog een vakantie aan zee te kunnen vieren. Inmiddels
is komen vast te staan, dat de gezinnen gedurende deze weken 70 procent van de
beschikbare bungalows willen huren. Al met al kunnen - zij het in aangepaste vorm – gezinnen
uit de doelgroep ook gedurende de aanstaande zomervakantie, en hopelijk ook in de overige
vakantieweken van 2020, hun vakantie aan zee doorbrengen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019
€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

387.343

351.054

7.595

0

Liquide middelen

112.005

175.469

Totaal van de activa

506.943

526.523

Continuïteitsreserve

100.960

63.040

Bestemmingsfonds investeringen

387.343

351.054

10.000

0

0

50.000

498.303

464.094

0

6.000

8.640

56.429

506.943

526.523

Vorderingen

PASSIVA

Bestemmingsfonds voor periodiek onderhoud
Bestemmingsfonds te realiseren speeltuin
Totaal reserves en fondsen
Voorziening voor periodiek onderhoud
Overige schulden
Totaal van de passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019
€
Baten
Giften en donaties voor te plegen investeringen
Giften, donaties en subsidies en vergoedingen e.d.
voor operationele taken
Totaal van de baten
Lasten
Kosten inzake operationele taken
Externe advieskosten
Over voorgaande boekjaren terugontvangen
omzetbelasting
Totaal van de kosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Totaal van de lasten
Baten minus lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging geoormerkte giften aan Bestemmingsfonds
Onttrekkingen Bestemmingsfonds investeringen
wegens afschrijvingen
Afname/toevoeging Bestemmingsfonds te plegen
investeringen in speeltuin
Toevoeging aan Bestemmingsfonds onderhoud
Toevoeging resterend saldo van baten en
lasten aan de Continuïteitsreserve

94.758

2018
€
251.119

126.013
91.761
220.771
342.880
------------------ ------------------

81.095
2.998

43.814
12.070

0
-2.545
84.093
53.339
108.469
135.065
192.562
188.404
------------------ -----------------28.209
154.476

144.758

201.119

-108.469

-135.065

-50.000
4.000

50.000
0

37.920
28.209

38.422
154.476
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De statutaire vestigingsplaats van onze stichting is Gemeente Westland. Ons postadres is
Oudelandhof 38, 2691 ZD ’s-Gravenzande.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60450452.
Onze Stichting is te kenmerken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ingevolge
artikel 13 van onze statuten zal een eventueel batig saldo ten goede moeten komen aan een
algemeen nut beogende instelling als bedoeld onder 6.33 sub b. van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (dan wel de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats
komt) en de instelling, die het batig saldo ontvangt een aan het doel van onze stichting
gelijkende doelstelling heeft. Inzake het doel van onze Stichting wordt verwezen naar het
Verslag van het bestuur.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 ‘Kleine fondswervende
instellingen’.
Beloningen bestuurders
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning noch vacatiegelden.
Materiële vaste activa en Bestemmingsreserve investeringen
De investeringen kwamen in 2019 uit op € 144.758. Bij de waardering van deze activa per
31 december 2019 is in aanmerking genomen, dat de toekomstige exploitatie ervan
vermoedelijk negatief is. In verband hiermee is op ongeveer de helft van de
aanschaffingskosten van de activa vervroegd afgeschreven tot 50 procent van deze
investeringen. Vervolgens wordt de resterende boekwaarde in 5 tot 10 jaar afgeschreven.
Verondersteld wordt, dat in het jaar van aanschaf de activa per medio van het jaar in gebruik
zijn genomen en wordt in dat jaar een halfjaartermijn afgeschreven.
Gedurende de jaren 2014 tot en met 2019 is een zodanig bedrag aan donaties en giften van
particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen ontvangen, dat daarmee bovengenoemde
investeringen volledig konden worden gerealiseerd. Deze donaties en giften zijn ten gunste
van het Bestemmingsfonds investeringen tot en met 2019 gebracht. Bij de toerekening van de
baten en lasten aan de diverse jaren valt uit dit Bestemmingsfonds via de bestemming saldo
baten en lasten jaarlijks vrij een bedrag naar rato van de afschrijvingen van de materiële vaste
activa.
Continuïteitsreserve
Uit de op pagina 3 opgenomen balans blijkt, dat onze continuïteitsreserve – ook wel vrij
besteedbaar vermogen genoemd – ultimo 2019 afgerond € 101.000 bedroeg. Wij streven naar
een continuïteitsreserve ter grootte van de begrote exploitatiekosten voor het komende jaar,
zijnde voor 2020 € 90.000.
Bestemmingsfonds voor periodiek onderhoud
Vanwege uit te voeren periodiek onderhoud aan bovengenoemde materiële vaste activa wordt
jaarlijks een bedrag gedoteerd danwel onttrokken aan de Bestemmingsreserve voor periodiek
onderhoud. De in de toekomst te maken kosten zullen rechtstreeks ten laste van deze
Bestemmingsreserve worden gebracht.
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Bestemmingsfonds te realiseren speeltuin in 2019
De in 2018 ontvangen donatie voor het realiseren van een speeltuin is in 2019 daadwerkelijk
aangewend middels de aanleg van de speeltuin.
Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van vorderingen worden daarbij in
aanmerking genomen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totaal ontvangen inkomsten en kosten
en andere lasten over het jaar. Giften en donaties worden in het algemeen verantwoord in het
jaar van ontvangst.
De inkomsten uit giften, donaties en gevoerde acties worden in de staat van baten en lasten
toegerekend aan de exploitatie enerzijds en investeringsprojecten anderzijds. Geoormerkte
giften, donaties e.d. voor investeringsprojecten worden als zodanig gerubriceerd. Voor zover
de investeringen laatstgenoemde baten overschrijden, worden de (toe te rekenen) baten aan
investeringsprojecten aangevuld met niet geoormerkte inkomsten. Ingaande 2019 wordt dit
systeem als zodanig toegepast. De ter vergelijking opgenomen cijfers voor 2018 zijn op dit
punt aangepast.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht,
waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt, waarin de baten zijn gederfd, of wanneer er
exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen. 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 BALANSPOSTEN

Materiële vaste activa
De specificatie van en het verloop in deze balanspost is als volgt weer te geven:
VerInveste- vroegde Lineaire
ringen afschrij- afschrij2019
vingen
ving
€
€
€

31-122018
€
Aanpassingen en verdere investeringen in de negen bungalows
(aard- en nagelvast)

31-122019
€

242.659

0

0

26.643

9.008

4.504

4.419

26.728

1.554

4.760

0

402

5.912

Groepsruimte (inclusief kosten
bouwrijp maken en infrastructuur)
en veranda

33.402

4.911

2.455

5.488

30.370

Sanitaire voorzieningen, keuken e.d.

18.872

1.335

668

2.952

16.587

7.213

0

0

1.110

6.103

0 120.000

48.000

7.200

64.800

4.744

2.372

1.213

7.941

13.929
0
351.054 144.758

0
57.999

Overige investeringen t.b.v. de
bungalows (niet aard- en nagelvast),
zoals hoog-/laagbedden, mobiele
tilliften, douchebrancards, bedbox
Bewaarruimten

Snoezelruimte
Speeltuin
Strandrolstoelen en rolstoelfiets
Strandrups

6.782

25.544 217.115

2.142
11.787
50.470 387.343
2019
€

Vorderingen
Omzetbelasting
Overige te vorderen bedragen
Continuïteitsreserve
Saldo per begin boekjaar
Batig saldo boekjaar
Saldo per einde boekjaar
Bestemmingsfonds investeringen tot en met 2018
Saldo per begin boekjaar
Dotatie
Onttrokken wegens afschrijvingen op materiële vaste activa
Saldo per einde boekjaar

2018
€

2.900
4.695
7.595

0
0
0

63.040
37.920
100.960

24.618
38.422
63.040

351.054 285.000
144.758 201.119
-108.469 -135.065
387.343 351.054
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Bestemmingsfonds te realiseren investering in speeltuin
Saldo per begin boekjaar
Dotatie, ontvangen in 2018, bestemd voor investering in speeltuin
Saldo per einde boekjaar
Bestemmingsfonds voor periodiek onderhoud
Saldo per begin boekjaar
Overboeking voorziening voor periodiek onderhoud
Dotatie 2019
Saldo per einde boekjaar

2019
€

2018
€

50.000
-50.000
0

0
50.000
50.000

0
6.000
4.000
10.000

0
0
0
0

237
0
4.281
918
704
2.500

12.617
630
654
888
704

0
0
8.640

34.800
6.136
56.429

Voorziening voor periodiek onderhoud
In het boekjaar is deze voorziening overgeboekt naar het
Bestemmingfonds voor periodiek onderhoud.
Overige schulden
Crediteuren
Omzetbelasting
Loonheffing en werkgeverpremies
Te betalen vakantietoeslag
Te betalen pensioenpremie
Te betalen accountantskosten
Van Gemeente Westland ontvangen Innovatiesubsidie voor in 2019
te besteden kosten voor organisatieontwikkeling e.d.
Overige te betalen bedragen

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen, respectievelijk gebeurtenissen
na balansdatum
Met Strandpark Vlugtenburg is in 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is
ondermeer bepaald, 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. Bij het voortijdig door Strandpark Vlugtenburg beëindigen
van de samenwerkingsovereenkomst is zij aan onze Stichting een vergoeding verschuldigd,
die overeenkomt met de resterende boekwaarde van vorengenoemde investering, rekening
houdend met een lineaire afschrijving in een periode van 10 jaar.
In 2019 is een investering gedaan in de speeltuin. Op vergelijkbare wijze als hiervoor is
uiteengezet zal Strandpark Vlugtenburg bij het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst vóór medio 2024 een deel van deze investering terugbetalen.
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TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST-EN-VERLIESREKENING
Realisatie
investeringsproject
€

Baten
Giften, donaties en inkomsten uit acties
Aan het boekjaar 2019 toe te rekenen deel
van de van Gemeente Westland ontvangen
innovatiesubsidie
Vergoedingen inzake ter beschikking gestelde
middelen
Totaal van de baten

Totaal
€

94.758

75.013

169.771

0

34.800

34.800

0
94.758

16.200
126.013

16.200
220.771

26.707
20.000
3.766
2.311

26.707
20.000
3.766
2.311

0

4.000
9.618
5.000
1.178
2.779
2.998
1.031
4.705
84.093

4.000
9.618
5.000
1.178
2.779
2.998
1.031
4.705
84.093

94.758

41.920

136.678

Kosten
Salaris, sociale lasten en pensioenlasten
projectleider
Huur terrein Vlugtenburg
Verzekeringspremies
Onderhoudskosten, betaald
Dotatie aan Bestemmingsfonds voor periodiek
onderhoud
Kosten webiste
Accountantskosten (2018 en 2019)
Financiële en salarisadministratie
Representatiekosten
Acquisitiekosten
Personele adviezen
Overige kosten

Baten minus kosten

Inzake
operationele
taken
€

’s-Gravenzande, 15 juni 2020
Bestuur:

Projectleider:

Jan Omvlee, voorzitter

Hans Prins

Judy van der Hout, secretaris
Gertjan Boekestein, penningmeester
Trudy van Dijk
Wybe Epema
Karin Pennewaard
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RESULTAATBESTEMMING

Uit de bestemming van het saldo van baten en lasten (zie pagina 4) blijkt, dat € 37.920 is
toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
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