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Jaarverslag en jaarrekening 2021

Stichting Respijthuis Lelystad
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1. Algemeen

Ook het jaar 2021 is een heel bijzonder jaar geweest. Alle activiteiten,
zeker ook die van het Respijthuis werden wederom 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 2021 is de bestuurssamenstelling gewijzigd.
In de maand juni werden wij opgeschrikt door het overlijden van ons
bestuurslid Joost Boink. Joost was vanaf het begin betrokken bij het
Respijthuis en wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze
inzet.
Niet veel later (in augustus) overleed plotseling ons gewaardeerd
bestuurslid Janny Wery. Ook haar zijn wij veel dank verschuldigd.

De verslagenheid en het verdriet binnen onze kleine organisatie was
groot.

Dankbaar en verheugd zijn wij door de komst van drie nieuwe
bestuursleden; Nelly den Os, Els Lucas en Wim Christiaans.

Het bestuur per 31 december 2021 bestaat uit de volgende personen:
Albert Kok, voorzitter,
Nelly de Os, secretaris,
Evert Marseille, penningmeester,
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Els Lucas, algemeen bestuurslid,
Wim Christiaans, algemeen bestuurslid,

3. Personen

Coördinatoren

Ook in 2021 waren Marijke Ekkel en Rianne van Baast onze coördinatoren.
Beiden hebben een parttime aanstelling (50%).

Vrijwilligers en slaapwachten

We zijn 2021 ingegaan met 30 vrijwilligers en 6 slaapwachten, waarvan 1

op vrijwillige basis.

Om nieuwe vrijwilligers te werven is er samen met Flow Media een
wervingscampagne opgezet. Vier vrijwilligers waren bereid om als
ambassadeur mee te werken aan de campagne.

Na gesprekken met 14 geïnteresseerden gevoerd te hebben konden we 7
nieuwe vrijwilligers verwelkomen.

Ook via Matchpoint Dronten, Lelystad Doet en NL voor elkaar vonden
nieuwe vrijwilligers ons.

Eind 2021 bestond ons vrijwilligersbestand uit 35 vrijwilligers en 7
slaapwachten, waarvan 1 op vrijwillige basis.
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In 2022 gaan we wederom flyeren en advertenties plaatsen in de
Flevopost om zo hopelijk meer nieuwe vrijwilligers te werven.

Helaas was het ook in dit coronajaar niet mogelijk om een gezamenlijke
gezellige afsluiting te organiseren. Alle vrijwilligers werden in het
Respijthuis uitgenodigd om een voor een de kerstattentie in ontvangst te
nemen.

Wel hebbben we een trainig gehad van Alzheimer Nederland die volgend
jaar een vervolg krijgt en een bijeenkomst om de samenwerking met
Coloriet aan te kondigen.

gaan zitten.

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

4. Gasten

Vanwege de lockdown die startte op 15 december 2020 was het
Respijthuis tot 3 maart 2021 gesloten. Er is even sprake geweest dat we
een proef gingen starten met (eenmalige) inzet thuis, maar daar bleek
toch geen behoefte aan te bestaan.

Van 3 maart tot 28 april ontvingen we alleen daggasten.

Van 26 april tot 28 november waren we open.

Vanaf 28 november waren we van overheidswege (corona) na 17 uur
gesloten en ontvingen we dus alleen daggasten.

Op 20 december kwam het bericht van de gemeente Lelystad, bij monde
van de beleidsadviseur veiligheid, dat we volledig open mochten zijn.

In totaal hebben 11 verschillende gasten gebruik gemaakt van het
Respijthuis op 29 verschillende data.

Totaalaantal overnachtingen: 118.
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Totaal aantal dagdelenopvang: 11

Er is 8 keer gebruik gemaakt van een deels zelfstandig verblijf in Unit 2 (2x
per week de maaltijden verzorgen)

Er is 4 keer gebruik gemaakt van een geheel zelfstandig verblijf in het
Respijthuis, waarvan 2x een opvang bij huisproblematiek van een moeder
met twee kinderen en 2 x een opvang in verband met verhuizing, resp. een
periode van 1,5 week en één van totaal 6 weken.

Bij het relatief geringe aantal gasten dient bedacht te worden dat naast de
perioden waarin wij geheel of gedeeltelijk gesloten waren onze doelgroep
(kwetsbare personen) in 2021 zeer terughoudend waren om in contact te

komen met andere mensen. Dit contact is onvermidelijk tijdens een
logeerperiode in ons Respijthuis.

5. Samenwerking met Coloriet

Op 10 mei 2021 is het  convenant logeerzorg ondertekend door Coloriet
en onze stichting.

Doel van het convenant:

- Kwalitatief hoogwaardige en samenhangende zorg en ondersteuning
dichtbij huis, waarmee wij juiste zorg op de juiste plek realiseren en
ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijver wonen.

- Draagkracht en draaglast van mantelzorgers is (beter) in balans doordat
logeerzorg eraan bijdraagt dat zij soms op adem kunnen komen.

Gewenst resultaat van het convenant:
- Meer gasten (meer bekendheid, doelgroep verbreden én potentiële

gasten enthousiasmeren.
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- Meer vrijwilligers die goed zijn toegerust (lichte ondersteuning bij ADL,
kennis van ziektebeelden.

- Meer betrokkenheid en/of inzet van professionals om brede doelgroep
te kunnen opvangen.

- Duurzame bedrijfsvoering.

Lelystad, juni 2022



Financieel verslag van de Stichting Respijthuis over het jaar 2021. 
 
Ook het financiële jaar 2022 over het jaar 2021 is door corona geheel anders verlopen dan vooraf verondersteld. 
Een groot gedeelte van het jaar was het niet mogelijk om gasten te ontvangen. In die delen van het jaar waarin het 
met beperkende maatregelen wel mogelijk was om enkele gasten te ontvangen liepen we aan tegen het feit dat 
juist onze kwetsbare doelgroep zeer terughoudend is om van het Respijthuis gebruik te maken. Daarnaast is ons 
toch al beperkte aantal vrijwilligers teruggelopen omdat juist ook deze meest oudere vrijwilligers het risico voor 
zichzelf en de gasten op het oplopen van corona te groot vinden. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat er in 2021 slechts een beperkt aantal gasten van het Respijthuis gebruik heeft 
gemaakt. Wel is er vaker een gast voor een dagdeel of zelfs een aantal dagen geweest, die weinig of geen extra 
inzet van vrijwilligers heeft gevraagd. Voor de financiële uitkomst was het gevolg dat vrijwel het hele bedrag voor 
slaapwachten niet is besteed. Bij de huisvesting is van de post schoonmaak maar een beperkt deel verbruikt. 
Eind 2021 werden wij geconfronteerd met het feit dat wij reeds in het 1e kwartaal van 2022 moesten aangeven of 
wij de huurovereenkomst met de camping eigenaar voor vijf jaar kunnen verlengen. Daarbij bleek ook de 
campingeigenaar het recht te hebben die overeenkomst niet te verlengen.  De signalen die hij afgaf duidden erop 
dat hij voornemens was van dat recht gebruik te maken, hetgeen ook in een concrete opzegging is omgezet. Om 
die reden hebben wij ten laste van de exploitatie een voorlopig geschat bedrag van € 25.000 opgenomen voor de 
kosten van een mogelijke verhuizing van ons semipermanente gebouw.  Of wij erin zullen slagen het Respijthuis 
elders te continueren hangt van diverse factoren af, waarover op dit moment nog weinig concreets is te melden. 
Al in 2019 hebben wij na overleg met de Gemeente Lelystad besloten de door corona ontstane financiële ruimte in 
1e instantie in te zetten voor het geheel afschrijven van onze vaste activa. Hierdoor hebben wij de ruimte gecreëerd 
om de onderhandse leningen verstrekt door donateurs, die dit jaar 2022 geheel dienen te worden afgelost, binnen 
de fiscale voorwaarden geheel af te lossen. 
Ter toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten kan nog het volgende worden gemeld: 
De activazijde van de balans bestaat geheel uit de middelen bij de bank. Het hoge saldo is voor € 41.000 in 2022 
gebruikt voor terugbetaling van het overschot over 2020, verder is dit voor € 42.000 nodig voor het aflossen van de 
eerdergenoemde leningen. Voor het overige bestaat dit uit de € 25.000 gereserveerd voor verhuiskosten en de 
overige verplichtingen. 
De afwijkingen in de rekening van baten en lasten zijn hiervoor reeds grotendeels benoemd. In de baten zijn het 
uiteraard de grotendeels ontbrekende opbrengst van gasten en de lagere subsidie van de Gemeente Lelystad, dan 
waarmee in de begroting rekening is gehouden. 
 
Lelystad, 4 april 2022. 
E.H.G. Marseille (penningmeester.) 



Respijthuis Lelystad
Balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA Passiva
Vastgelegde middelen Algemene reserve 5.024€             5.024€            

Gebouw -€                  -€                Egalisatie reserve 7.432€             41.197€          
Inventaris en apparatuur -€                  -€                12.456€           46.221€          
Totaal -€                  -€                

Langlopende schulden
Vorderingen en overlopende posten Onderhandse leningen 21.000€           54.000€          

Diverse vorderingen 2€                     70€                 
Gemeentelijke subsidie 2019 -€                  -€                Kortlopende schulden
Omzetbelasting 476-€                 110€               

Totaal 474-€                 180€               Loonheffing 2.382€             2.323€            

Pensioenpremie 266€                7€                   
Geldmiddelen Personeelskosten 7.974€             6.001€            
Rabo 0325 4855 34 6.085€              1.954€            Reserv. korting eigen bijdrage 2.310€             2.310€            
Rabo 1516 1281 84 142.017€          151.509€        Rente leningen 3.780€             7.290€            

148.102€          153.463€        Diverse te betalen posten 2.337€             815€               

Accountantskosten 5.250€             5.000€            
Verhuiskosten 25.000€           
Aflossing lening in 2022 (2021) 21.000€           27.000€          
subsidie 2021 41.197€           
Te besteden donaties 2.676€             2.676€            

114.172€         53.422€          

Totaal Activa 147.628€        153.643€      Totaal Passiva 147.628€       153.643€      



Respijthuis Lelystad
Rekening van Baten en lasten over het jaar 2021

Werkelijk Begroot Werkelijk
Totaal Baten 2021 2021 2020

Opbrengst gasten 1.684€ 21.674€ 2.461€
Reductie laag inkomen uit reservering 10.837-€
Donatie geldgevers 5.670€ 7.290€ 7.290€
Overige donaties 1.000€ 50€
Subsidie Gemeente Lelystad 119.262€ 130.262€ 133.257€
Subsidie Gemeente Lelystad voor laag inkomen -€ 13.005€
Dotatie uit reserve aanloopkosten

TOTAAL Baten 126.616€ 149.389€ 156.063€

Totaal Lasten
Kosten personeel 62.127€ 107.759€ 47.814€
Kosten huisvesting 13.141€ 24.538€ 9.736€
Kosten tijdens verblijf gasten 820€ 2.318€ 1.512€
Kosten vrijwilligers 2.387€ 1.391€ 4.705€
Algemene kosten 7.953€ 5.948€ 7.140€
Promotiekosten 3.975€ 2.575€ 802€
Rentelasten 3.780€ 4.860€ 8.505€
Afschrijvingen 34.653€
Reservering voor verhuiskosten 25.000€
Aanloopkosten
Toevoeging egalisatie reserve 41.197€

TOTAAL Lasten 119.184€ 149.389€ 156.063€

Voordelig saldo ten gunste van de algemene reserve7.432€ -€ 0-€

Detaillering kosten Werkelijk Begroot Werkelijk
2.021€

Personeel
Vast personeel salaris 41.944€ 59.991€ 33.412€
Vast personeel werkgeverslasten 14.295€ -€ 8.577€
Slaapwachten 2.627€ 35.768€ 3.567€
Overige personeelskosten 3.261€ 12.000€ 2.258€
Totaal 62.127€ 107.759€ 47.814€

Huisvesting
Huur grond en energie 9.533€ 9.000€ 7.360€
Energie
Schoonmaakkosten 574€ 11.588€ 452€
Verzekering 1.138€ 1.200€ 1.041€
Diverse aanschaffingen en kleine investeringen 1.896€ 2.750€ 883€
Totaal 13.141€ 24.538€ 9.736€

Algemene kosten
Kosten telefoon-internet etc 771€ 1.000€ 593€
Accountant 5.250€ 1.750€ 5.000€
Administratie en software 280€ 248€ 558€
Salaris adm en overige adm kst 665€ 650€ 532€
Contributies 250€ 600€ 150€
Kosten bestuur 527€ 500€ 132€
Bankkosten 209€ 200€ 175€
Overige 1€ 1.000€
Totaal 7.953€ 5.948€ 7.140€



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.










