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Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Gezinnen met kinderen met een meervoudige handicap die door alle
stress, overmacht, kosten en alles wat erbij de verzorging van hun
kinderen komt kijken, helpen om op vakantie te gaan.

Ons aantal gezinnen groeit jaar over jaar, gasten laten veel positieve
reacties achter. We zijn 4,5 jaar geleden begonnen met 1,5
vrijwilliger op het vakantieoord en nu werken er inmiddels ruim 100.
Totaal 155 vrijwilligers 30 mensen in vaste dienst die samen het Bio
team zijn.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2017

Dit willen we bereiken
Alle gezinnen met kinderen meer
meervoudige handicap, met het
gehele gezin op vakantie te kunnen
laten gaan, waar ze even allemaal
kunnen opladen en waar de handicap
even niet centraal staat. d

€ 2.569.961

12%

Maatschappelijk doel

85%

Wervingskosten

12%

Kosten administratie
en beheer

3%

85%

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Aanpassingen in alle huizen zo te
maken dat het echt een optimale
situatie is
2. Daar waar nodig een goede
intermediar zijn in het koppelen
van goede zorg aan de gezinnen
die dit nodig hebben
3. Met onze paardrijlessen helpen
we kinderen , we denken dan
vooral aan kinderen met
Epilepsie. Voor hen is paardrijden
echt goed.
4. Annimatie teams tijdens de
vakantie weken, hiermee
ontlasten we de ouders en
brengen we speel vreugde bij de
kinderen

€ 2.180.928
(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

100%

Dit waren onze inkomsten in 2017

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 2.403.725

€ 8.077.792
12%

30%
16%
53%

12%

72%

Particulieren

53%

Bedrijven

4%

Loterijen

0%

Organisaties zonder
winststreven

12%

Overig

30%

Medewerkers

15 fte

Vrijwilligers

132

Sector

Welzijn

Actief in

Nederland

Continuïteitsreserve
72%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Bestemmingsreserves 16%
Bestemming door het bestuur bepaald.
Bestemmingsfondsen 12%
Bestemming door de gever bepaald.

