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statutair gevestigd te Westland
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A. Algemeen
Doel
Stichting Droom je Thuis is opgericht in oktober 2012 en heeft ten doel het voorzien in een
kleinschalige woon- en/of verblijfsgroep voor kinderen en (jong)volwassenen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De Stichting doet dit door het huren van
geschikte accommodaties en het ter beschikking stellen van personeel. De Stichting heeft
geen winstoogmerk.
Ontstaan
Hart en Rens Quak hadden ten aanzien van een geschikt logeerhuis met als einddoel een
kleinschalige woongroep voor hun gehandicapte tieners, vormden de basis van het
ontstaan. In aanvang behoren tot de doelgroep gehandicapte kinderen met een CIZ, omdat de betrokkenen
langdurige zorg nodig hebben en waarvan een deel van die zorg bovengebruikelijk is. Om
de zorg vol te kunnen h
geïndiceerd en wordt dit in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
gefinancierd.
Visie
Het uiteindelijke doel is om te voorzien in de (permanente) woonbehoefte en de
begeleiding van gehandicapte (jong)volwassenen. De bewoners van de woonvorm leven
zo normaal mogelijk. Zij ontvangen ondersteuning op de leefgebieden: wonen, werken en/
of dagbesteding en ontspanning (sociale contacten), zonder het gevoel van
zelfstandigheid en de zelfbeschikking van de bewoners aan te tasten.
Essentieel is dat het initiatief tot realisatie van de voorziening wordt genomen door de
betrokken ouders/mantelzorgers.
De zorg wordt gerealiseerd vanuit de volgende uitgangspunten:
- De cliënt staat centraal;
- Zorg op maat;
- Regie bij de ouders/mantelzorgers.
Bestuur
Het bestuur heeft periodiek overleg met alle ouders van de logerende kinderen. Het
bestuur hecht eraan om een homogene groep ouders om zich heen te hebben die
meedenken en participeren in het belang van Stichting Droom je Thuis en alle kinderen.
Het bestuur bestaat uit Kees Quak (voorzitter), Ellen t Hart (secretaris), Dorith van der
Meer (algemeen bestuurslid) en Natasja de Vette (penningmeester).
Personeel
De selectie van het personeel geschiedt door een afvaardiging van ouders en/of het
bestuur. Het merendeel van de werknemers is werkzaam in de zorgsector of heeft
daarmee een grote affiniteit. De CAO voor verpleeg- verzorgingstehuizen Thuiszorg (VVT)
wordt toegepast.
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Donaties
Uw donaties zijn zeer welkom op IBAN NL94 RABO 0325 0358 57
t.n.v. Stichting Vrienden van Droom je Thuis
Van Velzenstraat 13
2685 RB Poeldijk.

Westland,
Het bestuur:

C.P. Quak
voorzitter

N.M.C. de Vette-Kroon
penningmeester

Foto: Rolf van Koppen
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B. Verslag over 2020
Logeren
In 2020 bestaat de groep uit 12 kinderen.
In 2020 is er 9 keer gelogeerd op Vakantiepark Vlugtenburg; de vaste stek voor de meeste
logeerweekenden. Daar beschikken we over 2 moderne, aangepaste bungalows,
geschakeld en d.m.v. een tussendeur binnendoor bereikbaar.
Door Corona en de lockdown, moesten ook onze kinderen noodgedwongen thuisblijven.
Vanaf juni zijn de logeerweekenden voorzichtig weer opgestart, in eerste instantie met 5
kanjers. Dit heeft ons personeel ontzettend kundig in goede banen weten te leiden. Dit tot
grote opluchting van deze kanjers en hun ouders. We hopen dat we deze periode snel
achter ons kunnen laten en dat we weer met de complete groep kunnen logeren.
Er zijn dit jaar wederom diverse gezellige uitstapjes en activiteiten georganiseerd:
onder andere zwemmen, bowlen en natuurlijk naar het strand! Ook in Coronatijd bleek ons
personeel erg inventief in leuke dingen verzinnen, met inachtneming van de beperkende
maatregelen die er waren.

4

5

6

Zorg en personeel
Door de inspanningen van veel ouders en het bestuur zijn de overheadkosten van
Stichting Droom je Thuis minimaal.
Tijdens de personeelsgesprekken is feedback gevraagd aan het personeel over praktische
zaken en over de zorgverlening tijdens de logeerweekenden. Naar aanleiding van deze
gesprekken, zijn er een aantal protocollen en gebruiken besproken in de groep ouders en
is o.a. besloten de zorgdossiers van de kinderen op een beveiligde online omgeving te
bewaren, zodat het voor ouders gemakkelijk is om aanpassingen te maken als dat nodig
is. Voor het personeel is het op deze wijze gemakkelijk om voorafgaand aan het
logeerweekend zich actueel te informeren.
, gemaakt tijdens de
logeerweekenden, worden gedeeld in deze besloten omgeving op internet.
In 2020 ligt de focus op het continueren van de logeerweekenden in dezelfde fijne sfeer en
in dezelfde prettige samenwerking met het personeel. Voorts wordt gewerkt aan het verder
professionaliseren van de communicatie naar buiten, zoals het actualiseren van de
informatie op de website en bekendheid via sociale media.

Wonen
Het maandelijks logeren is de opmaat naar ons uiteindelijke doel: het voorzien in een
kleinschalige woon- en/of verblijfsgroep voor kinderen en (jong)volwassenen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Kortom: Een eigen woning voor de kinderen,
zodat zij een kans krijgen om echt onderdeel uit te maken van de lokale gemeenschap.
In 2015 is een wooncommissie in het leven geroepen om onderzoek te doen naar het
realiseren van ons toekomstige woondoel, waar naast het wonen ook de gewenste zorg
geleverd zal kunnen worden. De wooncommissie bestaat uit: Kees Schaap, Kees Quak,
Dorith van der Meer, Paul van Gaalen en Alex Boers.
In het voorjaar 2017 is een mogelijke woonlocatie in beeld gekomen die voldoet aan onze
wensen zoals vastgelegd in het vastgestelde projectplan. Het betreft een grondpositie aan
het Zuideinde in het centrum van Naaldwijk (gemeente Westland), die in eigendom is van
de gemeente. In het najaar zijn onder leiding van de gemeente Westland gesprekken
gestart met de stedenbouwkundige van de gemeente Westland, de ontwikkelaar van de
locatie kistenfabriek (Projectikon) en Stichting Droom Je Thuis, om tot een gezamenlijk
stedenbouwkundig plan te komen voor deze locatie.
Eind 2018 zijn de (vervolg) gesprekken, ter bepaling stedenbouwkundige visie voor locatie
Zuideinde, die gehouden zijn met de stedenbouwkundige en de ambtenaar Woonzorg van
de Gemeente Westland, Projecticon, Stichting Droom Je Thuis, HET Architecten, Bruco
Huisvesting Adviesbureau en vertegenwoordiger(s) bewoners Zuideinde afgerond.
Om de kans van slagen van ons project te doen vergroten, zal de Gemeente Westland de
grond aan het Zuideinde verkopen t.b.v. Stichting Droom Je Thuis voor een sociale
grondprijs, zoals beschreven in de grondnota van de gemeente Westland. Het
aad besproken en aangenomen.
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Een glimlach kost niets,
maar doet wonderen.
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Hierdoor is het voor de gemeente Westland mogelijk geworden om het perceel
gemeentegrond aan het Zuideinde te verkopen aan de stichting die de woning voor
stichting Droom Je Thuis gaat bouwen.
Nadat in maart 2019 door de gemeente Westland de afmetingen en positie van het z.g.
bouwvlak aan ons bekend is gemaakt, is door HET architecten het voorlopige ontwerp van
het DJT huis hierop aangepast.
In het voorjaar en de zomer van 2019 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het
maken van de Anterieure Overeenkomst (A.O.) met Gemeente Westland en de
koopovereenkomst (K.O.) van het beschikbare perceel gemeentegrond aan het Zuideinde
door Gemeente Westland en Stichting Zorgvastgoed DJT.
Op woensdag 18 december 2019 heeft dit geresulteerd in de ondertekening van de
anterieure en koopovereenkomst door St. Zorgvastgoed DJT, Ontwikkeling Combinatie
Zuytbrugge en wethouder Ruimtelijke Ordening Cobie Gardien. Wij zijn heel blij dat wij
deze grote stap hebben kunnen zetten.
In januari 2020 is door Architectenbureau HET
afgerond, waardoor de wooncommissie verder kon met het voorbereiden van de aanvraag
van de omgevingsvergunning. De aanvraag is door de Gemeente Westland beoordeeld en
na het ongegrond verklaren van de ingediende zienswijzen (lees: bezwaren) is in
september
afgegeven. Parallel aan deze procedure
is de commissie voortvarend aan de slag gegaan met de voorbereidingen van de
aanbestedingen aan aannemer en installateurs. In 2021 hoopt de commissie tot
contractvorming te komen met deze partijen.

Sponsors
Het opzetten van een wooninitiatief voor onze doelgroep kost heel veel extra geld. Zonder
sponsors, om deze extra kosten te dekken, kunnen wij ons uiteindelijke doel niet
realiseren. Stichting Droom je Thuis heeft ervoor gekozen om al in een vroeg stadium geld
te werven om uiteindelijk voldoende middelen te hebben om de extra kosten te dekken.
Deze extra uitgaven zijn opgeknipt in verschillende projecten, zoals tilsystemen,
snoezelruimte, meubilair gezamenlijke woonkamers, domotica, etcetera.
Alle ouders zijn blij en dankbaar voor de geweldige steun die wij in 2020 hebben
ontvangen. Steun in de vorm van geld, helpende handen en hartverwarmende woorden.
De Stichting zal in de komende jaren zich blijven inzetten, om zodoende de nog benodigde
middelen gesponsord te krijgen en daarmee onze grote droom verwezenlijkt te krijgen.

Bezoldiging bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de ouders van kinderen met een beperking. Het
bestuur ontvangt geen enkele (onkosten)vergoeding in welke vorm dan ook. Alle middelen
worden aangewend t.b.v. het realiseren van het woondoel van de kinderen.
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De kanjers in 2020, hier doen we het voor

Marit

Lars

Rens

Jesse

Kelly

Anne

Tycho

Arlette

Lonneke

Sanne

Ruben
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C. Financieel verslag 2020
Stichting Droom je Thuis
Balans per 31 december 2020
(met vergelijkende cijfers over 2019)
31-12-2020

31-12-2019

Materiële vaste activa

14.642

18.958

Vorderingen en overlopende activa

31.018

177.683

538.029

240.238

583.689

436.879

Reserves en fondsen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves
Algemene reserve

514.009
19.500
18.767

395.163
19.500
14.146

Langlopende schulden

24.000

0

Kortlopende schulden

7.413

3.110

Transitorische passiva

0

4.960

583.689

436.879

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
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Stichting Droom je Thuis
Staat van baten en lasten over 2020
(met vergelijkende cijfers over 2019)
2020

2019

BATEN:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Periodieke schenkingen
Baten van Stichting Vrienden van Droom je thuis
Som van de geworven baten

3.353
30.220
19.186
58.000
13.951

Baten logeren
Som van de baten

9.707
3.850
16.829
12.000
165.983
124.710

208.369

87.444
212.154

109.187
317.556

LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling logeren
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

84.508

82.913

1.636
2.322

1.959
1.480

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsfonds realisatie woondoel
Reserve zorgkosten opstarten wooninitiatief
Bestemmingsfonds vervoermiddel
Bestemmingsfonds inrichting kamers/keuken
Bestemmingsfonds tilliften
Bestemmingsfonds snoezelruimte
Bestemmingsfonds liftinstallatie
Bestemmingsfonds toegangssystemen
Bestemmingsfonds domotica
Bestemmingsfonds personeelsvoorziening
Bestemmingsfonds sport-, spelruimte (vh Atrium)
Bestemmingsfonds douchebrancard
Algemene reserve

88.467
220
123.467

53.500
0
-4.800
32.632
7.500
5.000
0
5.000
12.500
0
6.819
695
4.621

86.352
197
231.007

47.195
4.500
-4.800
72.500
8.000
61.900
5.000
4.000
4.000
5.000
15.388
3.000
5.324
123.467

231.007
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Stichting Droom je Thuis
Toelichting bij de jaarrekening 2020
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Waarderingsgrondslagen
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten
Donaties worden over het algemeen verantwoord in het jaar van ontvangst; donaties met aangegeven
bestemming worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Bestedingen worden als kosten
verantwoord in het jaar waarin de activiteiten waarop zij betrekking hebben, plaatsvinden.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen, respectievelijk gebeurtenissen na balansdatum
Tot en met 31 december 2020 zijn de volgende toezeggingen gedaan, onder voorwaarden:
Lions Aspergediner (wordt uitbetaald na definitieve vergunning)
NSGK Plus (idem)
Stichting Arie Kuiper Fonds (aanvulling in 2021 betaald)
Kringloop Maasdijk
Fam Bodlaender (mag besteed worden naar eigen inzicht)
Periodieke schenkingen (100% voor bouwkosten)
Periodieke schenkngen anderszins
Verbakel
Schouten Techniekgroep
Elektravon
Fonds Kind & Handicap

Toelichting op enkele posten van de jaarrekening
Vorderingen
De post is als volgt te specificeren:
Te ontvangen bijdragen logeerweekend
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Vordering Vrienden van Droom je thuis

31-12-2020

31-12-2019

7.672
4.812
0
18.534
31.018

8.450
3.250
0
165.983
177.683
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Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:
31-12-2020
1
289.937
248.091
538.029

31-12-2019
4
30.136
210.098
240.238

Algemene reserve
Verloop van de algemene reserve gedurende het boekjaar:
31-12-2020
Algemene reserve per 1 januari
14.146
Saldo boekjaar
4.621
Afronding
0
Algemene reserve per 31 december
18.767

31-12-2019
8.823
5.324
-1
14.146

Kas
Rabobank betaalrekening
Rabobank Spaarrekening

Bestemmingsfondsen en -reserves
Bestemmingsfonds vervoermiddel
In mei 2017 hebben wij, dankzij de vele giften, onze rolstoelbus aangeschaft. Van het saldo van dit
bestemmingsfonds zal de afschrijving van de bus de komende jaren worden afgeboekt.
Het fonds is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Onttrekking tbv afschrijving bus
Dotatie
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

13.350
-4.800
0
8.550

18.150
-4.800
0
13.350

Bestemmingsfonds realisatie woondoel
Het fonds realisatie woondoel wordt gevormd voor de extra bouwkosten.
280.000,Het fonds is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Besteding
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

110.195
0
53.500
163.695

63.000
0
47.195
110.195
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Bestemmingsreserve opstarten Wooninitiatief
Voor het opstarten van het wooninitiatief zullen initieel extra zorgkosten worden gemaakt.
5.000. De voorziening zal in vier jaar worden opgebouwd;
De reserve is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Besteding
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

19.500
0
0
19.500

15.000
0
4.500
19.500

Bestemmingsfonds tilsysteem
Voor een aantal van onze toekomstige bewoners zal een tilsysteem nodig zijn. De verwachting is
dat er minimaal 6 systemen moeten worde
57.000,-.
Het fonds is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Besteding
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

30.405
0
7.500
37.905

22.405
0
8.000
30.405

Bestemmingsfonds snoezelruimte
Onze toekomstige bewoners zijn zeer gebaat bij het hebben van een snoezelruimte,
waar zij tot rust kunnen komen in totale ontspannin
Het fonds is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Besteding
Dotatie
Stand per 31 december

5.000,-.

31-12-2020

31-12-2019

76.400
0
5.000
81.400

14.500
0
61.900
76.400

Bestemmingsfonds inrichting gezamenlijke woonkamers/keuken
In de te bouwen woning zullen 2 gemeenschappelijke woonkamers met een keuken worden gerealiseerd.
250.000,-.
Het fonds is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Besteding
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

84.900
0
32.632
117.532

12.400
0
72.500
84.900
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Bestemmingsfonds liftinstallatie
De bewoners van het Droom je Thuis huis zijn in meerderheid niet in staat om trappen te belopen en zijn
dus altijd aangewezen op een liftinstallatie. Totaal begrote bouwkoste
-.

Stand per 1 januari
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

13.000
0
13.000

8.000
5.000
13.000

Bestemmingsfonds toegangssystemen
In de woning zullen de deuren middels enkele of dubbele draaideurautomaten bediend moeten worden.
40.000,-.

Stand per 1 januari
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

11.500
5.000
16.500

7.500
4.000
11.500

Bestemmingsfonds domotica
Voor de meeste bewoners zal in de 12 afzonderlijke appartementen cameratoezicht nodig zijn.
Voorts dient er een alarmfunctie aanwezig te zijn als een bewoner hulp nodig heeft.
-

Stand per 1 januari
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

21.025
12.500
33.525

17.025
4.000
21.025

Bestemmingsfonds sport-, spel- en ontspanningsruimte
Stichting Droom je Thuis wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap in Westland.
Het huis heeft een verbindende ruimte op de begane grond, 1e en 2e verdieping. De ruimte op de
begane grond is een ontmoetingsplek van de jongeren onderling, maar is ook bedoeld als ruimte
waar ontmoetingen in en met de samenleving tot stand kunnen worden gebracht.
-.

Stand per 1 januari
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

20.388
6.819
27.207

5.000
15.388
20.388
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Bestemmingsfonds personeelsvoorziening
Voor de nodige zorg en toezicht is het van belang dat er slaapwacht aanwezig. Hiervoor dient een
-.

Stand per 1 januari
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

11.000
0
11.000

6.000
5.000
11.000

Bestemmingsfonds douchebrancard
Een aantal bewoners is aangewezen op een douchebrancard, voor de persoonlijke verzorging.
3.695,-.

Stand per 1 januari
Dotatie, ontvangen via giften
Stand per 31 december

C.P. Quak
(voorzitter)

31-12-2020

31-12-2019

3.000
695
3.695

0
3.000
3.000

N.M.C. de Vette-Kroon
(penningmeester)
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