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Voorwoord
Nadat de Stichting SKIK in Twente in 2014 formeel is opgericht, en 2015 een voortvarend jaar
was, is het in 2016 allemaal getemporiseerd. Daar waar in 2015 redelijk spontaan giften van
serviceclubs onze kant op kwamen, kostte dit in 2016 veel meer moeite. Veel activiteiten
waren reeds voorzien van goede doelen, waardoor we een aantal keren achter het net
visten. Toch hebben we voor een redelijke inkomstenstroom kunnen zorgen, waardoor we
ook dit jaar gedurende de vakantieperiodes veel gezinnen weer hebben kunnen laten
genieten van een welkome vakantie.
Door het enthousiasme van de bestuursleden, met name Loes Meijer, en onze vaste
vrijwilligsters en de hulp en professionaliteit van de zorglocaties, de Zwanenhof en
‘t Kaempke, hebben we een substantieel aantal gezinnen uit onze doelgroep een paar dagen
of een week op adem kunnen laten komen. Daar doen we het tenslotte allemaal voor. In
2016 is het ons gelukt om in de meivakantie meerdere gezinnen tegelijk een kleine week
vakantie te kunnen aanbieden. Onder leiding van Loes Meijer en met hulp van een groot
aantal vrijwilligers is er in een ongedwongen setting veel aandacht geweest voor lotgenoten
contact, ‘ontzorgen’ van de mantelzorgers, ontspanning, en veel plezier. De dankbaarheid
van de ouders was groot en de blije gezichten van de kinderen waren hartverwarmend. Dat
heeft ons veel energie gegeven om door te gaan met dit fantastische goede doel.
De stichting is volledig aangewezen op vrijwilligers en roept slechts professionele hulp in bij
de feitelijke uitvoering van de taken. Daardoor bestaat er voortdurend spanning tussen de
gevraagde tijdsbesteding en de beschikbare uren. Dat is echt een zorgpunt voor de toekomst.
Plannen zijn er ook. Het organiseren van een evenement/dagprogramma waarbij ons goede
doel vol in de spotlights komt te staan. De opbrengsten zijn uiteraard bestemd voor ‘onze’
gezinnen. De organisatie hiervan vergt veel tijd. Intentie is dit jaar met alle voorbereidingen
te beginnen en in 2018 dit te kunnen laten plaatsvinden.
Zorgpunt blijft de continuïteit in financiële zin. We zijn afhankelijk van giften, ondersteuning
door serviceclub, businessclubs, goede doelenorganisaties enz. Dat brengt onzekerheid met
zich mee over de inkomstenstroom. In 2016 is het goed gekomen. 2017 zal weer een
uitdaging gaan worden. De verkregen ANBI status helpt bij het genereren van inkomsten en
overtuigen van sponsoren en instanties. Wat echter nog het meeste helpt is het plezier dat
de ondersteunende gezinnen hebben beleefd en de steun in de rug die wij ze hebben kunnen
geven bij hun altijd zorgen gevende thuissituatie. Daarbij staan de zorgen van het
stichtingsbestuur volstrekt in de schaduw.
Namens vrijwilligers, bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting SKIK in Twente wil ik
iedereen danken voor zijn of haar ondersteuning en deelname.
Marieke Blanken
(bestuurslid)
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Bestuurlijke gegevens
Bestuur
Loes Meijer
Heleen Hoogerhuis
Annerie Bemthuis-Langezaal
Marieke Blanken
Tim Rodger

Voorzitter/Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Raad van Toezicht
Rob Welten
Joyce Jacobs
Erwin Wigbold

Burgemeester van Gemeente Borne
Regiomanager De Twentse Zorgcentra
Directeur Visschedijk Facilitair

Comité van Aanbeveling
Arnold Poelstra

Partner bij Ernst & Young

Verslag 2016
Algemeen
Stichting Skik in Twente biedt mantelzorggezinnen met jonge kinderen een volledig
verzorgde vakantie. Sinds augustus 2014 hebben we in alle schoolvakanties gezinnen een
Skik-vakantie kunnen bieden. De vakanties zijn gehouden bij de Zwanenhof in Zenderen. De
Zwanenhof ligt op een prachtige locatie en door de begeleiding en goede zorgen van de
medewerkers kunnen de gezinnen volop genieten en nieuwe energie op doen. In 2016
hebben we voor het eerst vier gezinnen tegelijk een vakantie geboden bij ´t Keampke in
De Lutte.
Gezinnen
De gezinnen in onze doelgroep bleken best moeilijk te bereiken. We hebben de gezinnen
kunnen werven via diverse zorgverleners als Revalidatiecentrum Roessingh, Stichting
informele Zorg Twente, Aveleijn, Noaberpoort en Noaberkracht. De 14 gezinnen die we in
2016 een vakantie hebben mogen aanbieden stonden allemaal zwaar onder druk.
De zorg in een gezin waar één van de gezinsleden altijd zorg nodig heeft door een
lichamelijke/verstandelijke beperking of een chronische/ernstige ziekte is zeer intensief,
zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft. Ook kinderen in deze gezinnen zijn van
jongs af aan betrokken bij de zorg. Bovendien hebben deze gezinnen zelf niet voldoende
financiële middelen om op vakantie te gaan. Door ze een aantal dagen uit de dagelijkse
‘zorgsleur’ te halen, kunnen ze energie opbouwen om daarna de dagelijkse zorg en het werk
weer aan te kunnen.
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Missie
Stichting Skik in Twente wil geheel verzorgde vakanties bieden aan gezinnen met
opgroeiende kinderen in Twente, waarvan tenminste één gezinslid permanent
zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding
niet samen op vakantie. Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het
gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.
Visie
Skik in Twente wil met haar all-inclusive zorgvakanties datgene bieden dat een vakantie zo
bijzonder maakt: gastvrijheid, rust, avontuur, privacy, comfort, culinair genieten,
entertainment, gezelligheid. En voorzien in de behoefte aan professionele zorg, extra
veiligheid, begrip en lotgenotencontact.
Beleid
Vanaf de oprichting van stichting Skik in Twente in oktober 2014 hebben we ons de eerste
tijd gericht op het opzetten van de organisatie. Onze focus lag vooral op het werven van
gezinnen en fondsen. De vakanties zijn uitgevoerd door de Zwanenhof in Zenderen. Door de
goede samenwerking en doordat zij heel goed begrepen wat wij van de vakanties voor onze
kwetsbare doelgroep verwachtten hebben we de organisatie en uitvoering van de vakanties
grotendeels aan hen kunnen overlaten. Omdat onze voorkeur er naar uit gaat om in de
toekomst ook meerdere gezinnen tegelijk een vakantie te bieden hebben we in mei 2016, als
pilot, vier gezinnen tegelijk een vakantie geboden bij ´t Keampke in De Lutte. Deze vakantie
is geheel door vrijwilligers georganiseerd en begeleid. We hebben daarvoor het 16-persoons
't Keampke Buiten gehuurd. We hebben dit geboekt op volpension basis. Alle dagen waren er 3
vrijwilligers aanwezig om de gezinnen zo veel mogelijk te ontzorgen. Elke dag stond er een
activiteit op het programma waarbij diezelfde vrijwilligers optraden als begeleiders.
Activiteiten waren een tapasworkshop, uitstapje naar de dierentuin in Nordhorn (vervoer
gesponsord door Brookhuis Taxivervoer), schilderij maken met de gezinnen, huifkartocht en
cupcakes versieren met de kinderen.
Door het bieden van deze vakantie waren we in staat om onze visie, dat mantelzorggezinnen
ook behoefte hebben aan lotgenotencontact, te toetsen. Uit de reacties van de gezinnen is
gebleken dat ze het lotgenotencontact als erg prettig en waardevol hebben ervaren.
Met de kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen jaren kunnen we onze plannen maken
voor de toekomst. De geslaagde pilot bij het ´t Keampke heeft ons doen besluiten er naar te
streven om ook in de toekomst vakanties voor meerdere gezinnen tegelijk te organiseren.
Om op een verantwoorde wijze gezinnen te selecteren die in aanmerking komen voor een
vakantie hebben we dit jaar besloten alleen nog maar aanmeldingen te accepteren via
zorgverleners. In 2017 zullen we ons in grote mate richten op het zorgen voor continuïteit in
de inkomsten, zodat we in de toekomst door kunnen gaan met het bieden van vakanties in
alle schoolvakanties. En bij voorkeur dan ook nog voor meerdere gezinnen tegelijk. Het
verbeteren van onze organisatie en het bereiken van onze doelen heeft onze voortdurende
aandacht.
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Fondsenwerving
Zonder de inzet en bijdragen van serviceclubs, bedrijven, fondsen, stichtingen en vrijwilligers
zouden wij de vakanties niet hebben kunnen realiseren.
Hierbij willen we dan ook iedereen hartelijk danken die een bijdrage heeft geleverd!

De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind) heeft ons vanaf
het eerste moment omarmd. De serviceclubs die voor ons acties hebben
gehouden, kregen allemaal een verdubbeling van de opbrengst. Geweldig
toch!
20 februari 2016
Op vrijdag 19 februari mochten wij uit handen van een cliënte van Aveleijn
20 badlakens in ontvangst nemen. Voor de badlakens zijn tekeningen
gebruikt die gemaakt zijn door cliënten van Aveleijn. Ze zijn prachtig verpakt
met pakpapier dat bestempeld is door de cliënten van Aveleijn. Dit geschenk
van Aveleijn hebben we te danken aan de match die we hebben gemaakt op
de Slingerbeurs Borne.
Mei 2016
De vakantie die wij voor vier gezinnen organiseerden bij ’t Keampke in De
Lutte is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren.
De Tapas workshop is aangeboden door Madeby Eetbeleving.
De huifkartocht is aangeboden door de Lions Oldenzaal.
Het vervoer naar de dierentuin in Nordhorn is gesponsord door Brookhuis
Taxivervoer. En ook ’t Keampke heeft bijgedragen aan deze vakantieweek.

6 juli 2016
Op 6 juli 2016 mochten wij een cheque ontvangen voor het geweldige
bedrag van € 3.000,00. De Business Club Centraal Twente stelde € 1.500,00
beschikbaar en de NSGK verdubbelde dit bedrag. Jan Schuttenbeld
overhandigde de cheque aan de voorzitter van Skik in Twente, Loes Meijer.

Augustus 2016
Van het Rabofonds Oost Twente mochten wij de geweldige donatie van
€ 3.500,00 ontvangen.
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12 september 2016
Op 12 september 2016 organiseerden de Lions een golftoernooi op de
Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Skik was het goede doel van deze dag.
Aan het einde van de dag mocht Arnold Poelstra namens Skik de cheque
t.w.v. het geweldige bedrag van € 3.550,00 in ontvangst nemen uit handen
van Max Pas (L) Dit bedrag werd mede mogelijk gemaakt door de NSGK.

16 september 2016
Tijdens de Melbuul’ndagen op 27 en 28 augustus 2016 heeft de Bornse Doe
Fabriek weer mooie producten gecreëerd en gemaakt van rest- en
afvalmateriaal. Primair doel van de Bornse Doe Fabriek is ‘lokale goede
doelen helpen’. Net als vorig jaar was Skik in Twente één van de goede
doelen. Op 16 september mochten we de steigerhouten cheque in
ontvangst nemen.!
10 oktober 2016
Van het Rabofonds Centraal Twente mochten wij de geweldige donatie van
€ 3.500,00 ontvangen. De cheque werd op 10 oktober door Peter Veldhof (L)
en Martin Vloedgraven (R), beiden lid van de Ledenraad, overhandigd aan
Loes Meijer.

14 oktober 2016
Op vrijdag 14 oktober trok weer een grote meute in lederhosen en
dirndljurk naar Hazemeijer, waar ’s avonds het eerste vat werd aangeslagen
door Helligen Hendrik. Het is, zo claimen de organisatoren, het grootste en
bekendste oktoberfest in de regio. Dit jaar was Skik het goede doel. De
opbrengst voor Skik is € 5.000,00.

28 oktober 2016
Van de Stichting Hazewinkel ontvingen wij een bijdrage van € 2.000,00.

16 december 2016
Tijdens de gezellige Goede Doelen avond van de Kringloop Borne, zijn we
verrast met een cheque van € 1.000,00.
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19 december 2016
Aannemersbedrijf Bramer uit Vriezenveen schenkt jaarlijks een
eindejaarsgift aan een goed doel. Dit jaar hebben zij stichting Skik in Twente
gekozen als goede doel. Op 19 december mochten Marieke Blanken en Loes
Meijer de cheque t.w.v. € 1.250,00 ontvangen uit handen van de algemeen
directeur, Dick Verhoeven.

21 december 2016
Tijdens de Slingerbeurs Borne hebben we een match gemaakt met de
Plusmarkt Huls van de Nieuwboer. Op 21 december hebben we 6
boodschappenpakketten opgehaald die we kunnen gebruiken voor
vakanties.

Vakantieweken 2016
Februari 2016
Reactie van het gezin dat in de krokusvakantie bij de Zwanenhof verbleef.

Mei 2016
Reactie van het gezin dat in de meivakantie bij de Zwanenhof verbleef.
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Mei 2016
Voor de eerste keer organiseren we als pilot een vakantie voor 4 gezinnen tegelijk bij ’t Keampke in De Lutte.
We huurden hier het 16-persoonshuis ’t Keampke Buiten. Met behulp van vrijwilligers bezorgden we de vier
gezinnen een heerlijke midweek met allerlei leuke activiteiten. Zo was er een tapasworkshop, bezoek aan de
dierentuin in Nordhorn, tochtje met een huifkar en een schildermiddag.

Zomer 2016
Hieronder reacties van de 4 gezinnen die in de zomervakantie van een heerlijke vakantie bij de Zwanenhof
hebben genoten.

Oktober 2016
Reactie van het gezin dat in de herfstvakantie bij de Zwanenhof verbleef.
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December 2016
Reacties van de twee gezinnen die in de kerstvakantie 2016-2017 bij de Zwanenhof zijn geweest:
Beste Stichting SKIK en de Zwanenhof,
Wat hebben wij een heerlijke en ontspannen midweek gehad. We werden heel hartelijk
ontvangen in dit mooie ruime en complete huis. In het begin was het erg wennen dat je niks
zelf hoeft te doen. We hebben echt heerlijk gegeten en aan alles werd gedacht. We hebben ook
een lekkere massage gekregen en het kaartje met inhoud was heel lief. Papa was jarig tijdens
het verblijf en we kregen nog een lekker gebakje en ’s avonds een mooi versierd toetje voor
papa. In het grote gebouw van de Zwanenhof kon je voelen dat dit huis bijzonder is.
De kinderen hebben leuk gespeeld in het huis en voelden zich gelijk thuis. Ze mochten ook
lekker in bad en dat is altijd feest! De kinderen wilden dan ook niet naar huis.
Na 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest was dit wel erg fijn, mede ook dat het zo goed
verzorgd is en daardoor konden we echt even tot rust komen. We zijn er echt door ontroerd en
vinden het idee achter de stichting echt geweldig en we hopen dat nog heel veel gezinnen
hiervan mogen genieten. Ontzettend bedankt voor alles!
Heel veel liefs,
Marcel, Renske, Elvira, Nikki en Jaimy
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Jaarrekening
Balans Stichting SKIK in Twente 31 december 2016

31-12-2016

31-12-2015

Activa:
Liquide middelen

13.078

8.590

Totaal

13.078

8.590

Eigen vermogen

13.078

8.590

Totaal

13.078

8.590

Passiva:

Toelichting:
Het banksaldo betreft het saldo bij de Rabobank. Dit saldo staat de stichting vrij ter beschikking.
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Verlies- en winstrekening Stichting SKIK in Twente 31 december 2016:

31-12-2016

31-12-2015

Kosten:
Bankkosten
Verzekeringspremies
Internet en website
Kamer van Koophandel
Vrijwilligersvergoedingen
Reiskostenvergoedingen
Oprichtingskosten
Kleine aanschaffingen
Verblijfskosten gezinnen
Vergaderkosten
Saldo

213
296
1.748
0
1.418
369
0
290
16.944
293
4.488

157
195
2.421
50
1.200
766
616
413
6.279
18
8.590

Totaal:

26.059

20.705

Inkomsten:
Donaties
Serviceclubs

5.859
20.200

9.030
11.675

Totaal:

26.059

20.705
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