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1. Algemeen 

Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geweest. Alle activiteiten, zeker 

ook die van het Respijthuis werden overschaduwd door de wereldwijde 

coronacrisis. Grote delen van het jaar is het Respijthuis geheel of 

gedeeltelijk gesloten geweest. Vanzelfsprekend had dit grote gevolgen 

voor het aantal gasten die in ons Respijthuis logeerden. 

Het Respijthuis Lelystad is onderdeel van de Respijtzorg van de gemeente 

Lelystad. Het is noodzakelijk dat de vaak zwaar belaste mantelzorgers 

enigszins worden ontzorgd. In ons huis kunnen mantelzorgvragers logeren 

zodat hun mantelzorgers respijt, tijd voor henzelf, krijgen. Voor veel 

mantelzorgers is de drempel hoog om bijvoorbeeld hun partner achter te 

laten in een logeer- of respijthuis. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat 

de mantelzorgvrager in ons huis ook een fijne tijd beleeft. Mede dankzij 

het vakantiegevoel op onze locatie zijn onze gasten zonder uitzondering 
bijzonder tevreden! 

Dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente is deze voorziening 

voor mensen die dag en nacht voor hun partner zorgen mogelijk.  

 

2. Bestuur 

In 2020 is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. 

Het bestuur per 31 december 2019 bestaat uit de volgende personen: 

Albert Kok, voorzitter, 

Evert Marseille, penningmeester 

Joost Boink, zorginhoudelijke en personele zaken 

Janny Wery, algemeen lid. 
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3. Personen 

Coördinatoren 

Begin 2020 werden wij geconfronteerd met de ziekte gevolgd door het 

overlijden van onze coördinator Rita Borgiijnk. Onze stichting is zeer veel 

dank verschuldigd aan Rita, eerst voor haar inzet als mede-initiatiefnemer 

en later voor haar tomeloze inzet als coördinator. Rita heeft haar 

afscheidscadeau, een prachtige terrastafel aan het Respijthuis 
geschonken. 

 

Per 15 april 2020 is  Marijke Ekkel (hoofdcoördinator) in dienst getreden 

per 1 juni is Rianne van Baast aangetreden als 2e coördinator. Beiden 

hebben een parttime aanstelling (50%). 

 

 

Vrijwilligers en slaapwachten 

 
We zijn 2020 ingegaan met 20 vrijwilligers en 6 slaapwachten, waarvan 1 

op vrijwillige basis. 

Helaas hebben een paar vrijwilligers, om diverse redenen, besloten te 

stoppen. Ondanks dit moeilijke coronajaar is ons vrijwilligersbestand toch 

gegroeid naar bijna 30 personen, plus 6 slaapwachten, waarvan 1 op 

vrijwillige basis. 
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Om nieuwe vrijwilligers te werven hebben we een flyer en een affiche 

laten maken. Flyers worden huis aan huis verspreid in Lelystad en 

Dronten. Ook zijn we actief op onze website en facebookpagina en staan 

we ingeschreven bij Lelystad Doet, Matchpoint Dronten en NL voor elkaar. 

               

 

 

 

 

De coronacrisis speelde ons parten waardoor we te maken kregen met 

lockdowns en vrijwilligers die om begrijpelijke redenen even pas op de 

plaats wilden maken. 

Helaas was het niet mogelijk, vanwege corona, voor de nieuwe 

coördinatoren om een kennismakingsbijeenkomst met al onze vrijwilligers 

te organiseren. We hebben het contact onderhouden via telefoontjes, 

mails en nieuwsbrieven. 

 

Een aantal vrijwilligers hebben we persoonlijk leren kennen omdat ze het 
aandurfden in deze moeilijke, onzekere tijd te helpen bij het beperkte 
aantal gasten die we dit jaar mochten ontvangen.  
 
Aan het einde van het jaar hebben we de kerstattenties persoonlijk  
bezorgd. Weer een mooie gelegenheid om elkaar wat beter te leren 
kennen.                                                                                             
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Een vrijwilliger heeft onze website vernieuwd zodat die beter toegankelijk 

is. Daar is veel tijd en aandacht in gaan zitten. 

We hebben een jonge vrijwilliger bereid gevonden ons te helpen met PR , 
communicatie en marketing. 

Alle vrijwilligers en slaapwachten hebben, ter ondertekening, 

overeenkomsten en gedragscodes gekregen. In het komende jaar gaan we 
aan de slag met de Verklaringen omtrent Gedrag. 

Met diverse organisaties, instellingen en Welzijn Lelystad zijn we een 

hechtere samenwerking aangegaan om het probleem te tackelen waar we 

allemaal tegenaan lopen namelijk: hoe zorgen we dat we onze vrijwilligers 

betrokken houden en hoe kunnen we nieuwe vrijwilligers bereiken.  

              

4. Gasten 

Het Respijthuis Lelystad was in verband met COVID-19 en de daardoor 

geldende overheidsmaatregelen volledig gesloten van 16 maart t/m 30 

mei en vanaf 15 december tot einde van het jaar. In de tussentijd was het 

Respijthuis slechts gedeeltelijk open (voor 1 gast tegelijkertijd). 

In totaal hebben er 8 verschillende gasten gebruik gemaakt van het 

Respijthuis op 33 verschillende data. Totaal overnachtingen: 50. Totaal 

aantal dagdelenopvang: 22. 

Er is 2 keer gebruik gemaakt van een zogenaamde hotelovereenkomst; 

enkele dagen en nachten zelfstandig verblijf in Unit 2 met door het 

Respijthuis verzorgde avondmaaltijden. 

 
5. Donaties 

 In 2020 hebben we 2 prachtige parasols voor ons grote terras kunnen 

kopen, dankzij de opbrengst van de dankdagcollecte 2019 van de 
Ontmoetingskerk en het Lichtschip. 
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6. Samenwerking met Coloriet 

Teneinde een betere bezetting te realiseren zetten wij ons in voor 3 

zaken; 

- Uitbreiding van ons werkgebied naar de gemeente Dronten. 

- Extra PR en communicatie, ook naar de doorverwijzers. 

- Uitbreiding van onze doelgroep 

In verband met het laatste punt zijn we besprekingen met Coloriet 

gestart voor een nauwe samenwerking. Op deze manier hopen we een 

doelgroep met een zwaardere zorgvraag te kunnen gaan bedienen. Op 

basis van de inhoud van de besprekingen zijn we hoopvol gestemd over 
deze samenwerking. 

 

7. Comité van Aanbeveling 

Om het draagvlak voor het Respijthuis te vergroten is een aantal 
prominente Lelystedelingen bereid gevonden om zitting te nemen in een 
Comité van Aanbeveling. 

 

   Dit Comité bestaat uit: 

Leen Verbeek, commissaris van de koning van de Provincie Flevoland 
Chris Leeuwe, oud burgemeester van Lelystad. 
Fenneke Koster-Joenje, notaris. 
Arja Kruis, directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. 
Bas Jan van Bochove, oud wethouder Gemeente Lelystad en voormalig 
lid van de Tweede Kamer. 
Kees Bakker, redacteur en journalist van de Flevopost. 
 
Het comité leidde in 2020, mede vanwege corona,  een slapend bestaan. 
Het bestuur is van plan om in 2021 het comité meer te betrekken bij het 
wel en wee van het Respijthuis. 

 

Lelystad, mei 2021 



 
 

Financieel verslag Respijthuis Lelystad 2020. 
 
Het financieel verslag van het Respijthuis Lelystad over 2020 is in alle opzichten 
beïnvloed door bijzondere omstandigheden. 
Begin 2020 werden wij geconfronteerd met de ziekte gevolgd door het 
overlijden van onze coördinator Rita Borgijink, hierdoor waren wij genoodzaakt 
het opnemen van gasten – naar we toen verwachten – tijdelijk te onderbreken. 
Door het uitbreken van de corona pandemie is echter alles de rest van het jaar 
geheel anders verlopen. 
Ondanks het feit dat wij erin slaagden per 15 april 2020 een nieuwe 
coördinator aan te stellen in de persoon van Marijke Ekkel, maakte corona het 
ontvangen van gasten aanvankelijk onmogelijk. In de verwachting dat normale 
tijden zouden terugkeren hebben wij per 1 juni ook de lang bestaande vacature 
voor een 2e part time functie vervuld. Hiervoor is Rianne van Baast 
aangetrokken. De beperkingen maakten het opnemen van gasten eerst nog 
heel moeilijk en later weer geheel onmogelijk. 
Het zal uit deze beschrijving duidelijk zijn dat er in 2020 van een normale 
financiële exploitatie geen sprake kon zijn. 
Door het grotendeels niet kunnen opnemen van gasten waren de opbrengsten 
van gasten ver onder het begrote niveau. Daartegenover stonden grotere 
verminderingen van de uitgaven, vrijwel geen slaapwachten, vrijwel geen 
schoonmaakkosten etc. Financieel heeft dat geleid tot fors overschot. Dit 
ondanks het feit dat wij in 2020 na overleg met de Gemeente Lelystad hebben 
besloten de vaste activa geheel af te schrijven. Deels kon dit door de uit het 
resultaat van 2019 gevormde egalisatiereserve en voor het overige uit het 
resultaat van 2020. 
Achtergrond voor dit besluit is de vraag of het Respijthuis in de huidige vorm in 
staat is na corona de eerder gewenste ontwikkeling te realiseren. Middels de 
versnelde afschrijving zijn voldoende middelen vrijgekomen om indien 
noodzakelijk de van diverse begunstigers ontvangen leningen geheel af te 
lossen. 
Inmiddels zijn er besprekingen gaan met Coloriet om te komen tot een 
samenwerking. Indien dit kan worden gerealiseerd zou dat een forse impuls 
voor het Respijthuis kunnen betekenen. Daar staat tegen over dat er in dat 
geval een aantal investeringen noodzakelijk zijn, waaronder ook de 



afzonderlijke unit voor de slaapwachten. Om die reden hebben wij het 
voordelig resultaat over 2020 op de balans opgenomen onder 
egalisatiereserve. Over de inzet hiervan zullen wij met de Gemeente Lelystad – 
die ook betrokken is bij de mogelijke samenwerking met Coloriet – in overleg 
moeten treden. 
 
Ter toelichting op de cijfers van de jaarrekening nog het volgende: 
 
BALANS 
 
Gebouw 
De totale investering in het semipermanente gebouw op een locatie aan de 
Badweg op het terrein van Buytenplaets Suydersee BV. heeft € 130.650 
bedragen. De boekwaarde per 1 januari 2020 bedroeg € 76.650. Deze is in 2020 
geheel afgeschreven. 
 
Inventaris 
De meeste kleinere inventaris is in 2018 en 2019 direct ten laste van het 
resultaat gebracht. 
De investeringen die wel op de balans zijn opgenomen betreffen: 
De slaapsystemen, de vijf “Sta-op” fauteuils de wasmachine en de tv-toestellen. 
Per 1 januari 2020 bedroeg de boekwaarde € 11.950. ook deze boekwaarde is 
in 2020 geheel afgeschreven.  
 

Algemene reserve. 

De algemene reserve volgens de in 2019 vastgestelde jaarrekening bedroeg € 

5.024.  Hierop is in 2020 niet gemuteerd. Zoals hiervoor beschreven is het 

voordelig saldo van 2020 groot € 45.860 als egalisatiereserve op de balans 

opgenomen.  

  

    

Onderhandse leningen 

Per 31 december 2020 was de schuld aan de verstrekkers van de leningen 

€ 81.000. Hiervan is het in februari 2021 afgeloste deel onder de kortlopende 

schulden opgenomen. 

 



REKENING VAN BATEN EN LASTEN 

Zoals hiervoor gememoreerd wijken de werkelijke cijfers over 2020 sterk af van 

de begrote cijfers over 2020.  

Door de lage bezetting is er veel minder gebruik gemaakt van de slaapwachten.  

De extra betaling aan vrijwilligers voor weekenddiensten is nog niet ingevoerd.  

De meeste schoonmaakwerkzaamheden zijn door de vrijwilligers en de 

coördinator uitgevoerd. 

De huurprijs van de grond is sinds medio 2019 inclusief energie. Tot en met 

2019 werd de huur berekend over een periode die liep van half december tot 

en met half maart. In 2020 is overgegaan op berekening per geheel kalender 

kwartaal. Omdat het in 2019 berekende deel van begin 2020 niet op de balans 

als vooruitbetaald is opgenomen, komen de kosten 2002 lager uit dan begroot. 

Accountantskosten, deze kosten zijn in 2019 gebaseerd op het verstrekken van 

een verklaring bij de verleende subsidie, voor 2020 houdt de gemeente vast 

aan de in de subsidie verordening vereiste veel arbeidsintensievere verklaring 

volgens het BW art 302.   

 

Subsidie Gemeente Lelystad. 

De subsidie van de Gemeente Lelystad is voor 2020 op jaarbasis na aanvulling 

vastgesteld op € 146.262. Dit is inclusief een post van € 13.005 voor te verlenen 

kortingen. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van  

3 mei 2021 

E.H.G. Marseille (penningmeester) 

 



Respijthuis Lelystad
Balans per 31 december 2020

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA Passiva
Vastgelegde middelen Algemene reserve 5.024€               5.024€             

Gebouw -€                   76.650€           Egalisatie reserve 41.197€             55.260€           
Inventaris en apparatuur -€                   11.950€           46.221€             60.284€           
Totaal -€                   88.600€           

Langlopende schulden
Vorderingen en overlopende posten Onderhandse leningen 54.000€             81.000€           

Diverse vorderingen 70€                    998€                
Gemeentelijke subsidie 2019 -€                   56.262€           Kortlopende schulden
Omzetbelasting 110€                  1.145€             

Totaal 180€                  58.405€           Loonheffing 2.323€               1.681€             

Pensioenpremie 7€                      161€                
Geldmiddelen Personeelskosten 6.001€               3.878€             
Rabo 0325 4855 34 1.954€               5.525€             Reserv. korting eigen bijdrage 2.310€               2.392€             
Rabo 1516 1281 84 151.509€           37.908€           Rente leningen 7.290€               8.505€             

153.463€           43.433€           Diverse te betalen posten 5.815€               2.385€             

Aflossing lening in 2021 (2020) 27.000€             27.000€           
Te besteden donaties 2.676€               3.152€             

53.422€             49.154€           

Totaal Activa 153.643€        190.438€      Totaal Passiva 153.643€        190.438€      



Vastgelegde middelen
Blans per 31-12-2019 88.600€           
Aanschaf airco 4.462€               
besteding uit giften 3.150€               

1.312€             
89.912€           

afschrijving ten laste resultaat 34.652€             
afschrijving ten laste egalisatie reserve 55.260€             
Totaal afschrijvingen 89.912€           
Balans per 31 december 2020 -€                

Toelichting egalisatie reserve:
Balans per 31-12-2019 55.260€           
afschrijvingen ten laste van reserve 55.260€           

-€                
Toevoeging resultaat 2020 41.197€           
Balans per 31 december 2020 41.197€           



Respijthuis Lelystad
Rekening van Baten en lasten over het jaar 2020

Werkelijk Begroot Werkelijk
Totaal Baten 2020 2020 2019

Opbrengst gasten 2.461€               26.009€            6.167€            

Reductie laag inkomen uit reservering 13.004-€            2.105€            
Donatie geldgevers 7.290€               7.290€              7.290€            
Overige donaties 50€                    1.000€              2.615€            
Subsidie Gemeente Lelystad 133.257€           133.257€          133.257€        
Subsidie Gemeente Lelystad voor laag inkomen 13.005€             13.005€            13.005€          
Dotatie uit reserve aanloopkosten

TOTAAL Baten 156.063€           167.557€          164.438€        

Totaal Lasten
Kosten personeel 47.814€             89.804€            39.695€          
Kosten huisvesting 9.736€               31.130€            12.621€          
Kosten tijdens verblijf gasten 1.512€               2.781€              1.945€            
Kosten vrijwilligers 4.705€               12.169€            6.231€            
Algemene kosten 7.140€               5.808€              3.164€            
Promotiekosten 802€                  2.575€              709€               
Rentelasten 8.505€               7.290€              9.999€            
Afschrijvingen 34.653€             16.000€            31.209€          
Reservering voor korting lage inkomens 13.005€          
Aanloopkosten
Toevoeging egalisatie reserve 41.197€             45.860€          

TOTAAL Lasten 156.063€           167.557€          164.438€        

Voordelig saldo ten gunste van de algemene reserve 0-€                      -€                  0€                   

Detaillering kosten Werkelijk Begroot Werkelijk
2.019€              2019

Personeel
Vast personeel salaris 33.412€             52.047€            25.688€          
Vast personeel werkgeverslasten 8.577€               1.183€              
Slaapwachten salaris 2.958€               35.074€            13.676€          
Slaapwachten werkgeverslasten 609€                  
Overige personeelskosten 2.258€               1.500€              332€               
Totaal 47.814€             89.804€            39.695€          

Huisvesting
Huur grond en energie 7.360€               12.687€            9.109€            
Energie 450€               
Schoonmaakkosten 452€                  13.905€            235€               
Verzekering 1.041€               1.788€              859€               
Diverse aanschaffingen en kleine investeringen 883€                  2.750€              1.968€            
Totaal 9.736€               31.130€            12.621€          

Algemene kosten
Kosten telefoon-internet etc 593€                  1.000€              997€               
Accountant 5.000€               1.500€              
Administratie en software 558€                  250€                 250€               
Salaris adm 532€                  1.480€              371€               
Contributies 150€                  600€                 388€               
Kosten bestuur 132€                  206€                 87€                 
Bankkosten 175€                  258€                 186€               
Overige 514€                 884€               
Totaal 7.140€               5.808€              3.164€            



Respijthuis Lelystad 

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling 

 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig eigen grondslagen.  

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Baten worden toegerekend aan de 

periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar dat ze voorzien zijn. 

 

Materiele vaste Activa 

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijving 

bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De 

afschrijvingsperiode van het gebouw is in eerste instantie gelijk gesteld aan de aflossingstermijn van 

de bijbehorende leningen. De afschrijving voor overige materiele vaste activa is gelijk aan 5 jaar. 

 

In 2020 is het pand afgewaardeerd naar nul in verband met de aanhoudende te lage bezetting en 

heeft het bestuur in augustus 2020 aan de gemeente voorgesteld de per eind 2019 aanwezige 

egalisatiereserve te gebruiken om extra afschrijving te dekken. Vooruitlopend op de reactie van de 

gemeente is dit verwerkt in de jaarrekening. 

 

Vorderingen 

Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, of als beperkingen in de vrije 

beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. 

 

Langlopende schulden 

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Baten 

De opbrengsten worden verantwoord in de periode waar deze betrekking op hebben en bestaan uit 

bijdragen van gasten, donaties en subsidie verstrekt door Gemeente Lelystad.  

 

Belastingen 

Belastingen worden berekend tegen de geldende tarieven. De organisatie heeft te maken met 

loonheffing en omzetbelasting. 








