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Voorwoord
Nadat de Stichting SKIK in Twente in 2014 formeel is opgericht hebben wij al meer dan 40
gezinnen een welverdiende vakantie kunnen aanbieden!
Om gezinnen een vakantie aan te kunnen bieden is het van essentieel belang dat er
voldoende geld binnenkomst via serviceclubs, bedrijven, fondsen en stichtingen. Het bestuur
heeft hiertoe in 2017 veel presentaties gegeven. De inspanningen van afgelopen jaren
hebben in 2017 ertoe geleid dat wij een hoge inkomstenstroom hebben kunnen genereren.
Hierdoor hebben we de vakanties in 2018 voor meerdere gezinnen zeker kunnen stellen en
een solide financiële basis gelegd.
Door het enthousiasme van de bestuursleden en onze vaste vrijwilligsters en de hulp en
professionaliteit van de zorglocaties, de Zwanenhof en ‘t Keampke, 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 2017 is het ons gelukt om
in de herfstvakantie meerdere gezinnen tegelijk een kleine week vakantie te kunnen
aanbieden. Onder leiding van ons bestuurslid 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, excursies 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 professionaliseren van onze organisatie door het maken van een
draaiboek voor vakanties, het ontwikkelen van informatiefolders en het schrijven van een
beleids- en communicatieplan.
De fluctuaties in de inkomstenstroom blijft een continue punt van zorg. We zijn afhankelijk
van giften, ondersteuning door serviceclub, businessclubs, goede doelenorganisaties enz. Dat
brengt onzekerheid met zich mee over de inkomstenstroom. 2017 Is wat dat betreft een erg
goed jaar geweest. Toch blijft het een uitdaging om in de toekomst genoeg fondsen te
verkrijgen, zodat ook in de jaren hierna meerdere gezinnen van een welverdiende vakantie
kunnen gaan genieten!
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.
Namens vrijwilligers, Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting SKIK in Twente willen
wij iedereen danken voor zijn of haar ondersteuning en deelname.
Het bestuur van SKIK in Twente
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Bestuurlijke gegevens
Bestuur *
Tim Rodger
Loes Meijer
Heleen Hoogerhuis
Marjolein Notenboom
Marieke Blanken
Jolanda van Tellegen

Voorzitter
Bestuurslid
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid PR en Communicatie

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
Annerie Bemthuis-Langezaal

Partner bij Ernst & Young
Directeur bij Stichting Industriële Kring Twente (IKT)

* met ingang van 1 januari 2018 worden een aantal posities binnen het bestuur opnieuw bezet.

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.
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. Mantelzorgende gezinnen met opgroeiende kinderen hebben
tijdens zo’n vakantie bovendien behoefte aan professionele zorg, extra veiligheid, begrip en
lotgenotencontact, wanneer één of meer gezinsleden chronisch en/of ernstig ziek is of een
lichamelijke/verstandelijke beperking heeft. Skik in Twente onderkent de essentie van een
letterlijk zorgeloze vakantie, zodat het gezin nieuwe energie kan opdoen voor het dagelijkse
leven, dat voor hen in het teken staat van continue zorg.
Jaarverslag 2017
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Verslag 2017
Vakanties 2017
De vakanties in 2017 zijn tot oktober 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.
De pilot in mei 2016, waarin meerdere gezinnen tegelijk een vakantie aangeboden kregen bij
’t Keampke in De Lutte, is zo goed bevallen, dat wij in de herfstvakantie 2017 wederom 3
gezinnen tegelijk in De Lutte op vakantie hebben laten gaan. Ook deze vakantie is geheel
door vrijwilligers georganiseerd en begeleid.
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), een dagje genieten in de
Waarbeek in Hengelo en een bezoek aan Natura Docet in Denekamp.
Door het bieden van deze vakantie waren we in staat om onze visie, dat mantelzorggezinnen
ook behoefte hebben aan lotgenotencontact, nogmaals te toetsen. Uit de reacties van de
gezinnen is gebleken dat ze het lotgenotencontact als erg prettig en waardevol hebben
ervaren.
De kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat wij in 2017
een draaiboek hebben opgesteld voor een vakantie met meerdere gezinnen. Hierdoor
kunnen we onze plannen voor de toekomst aanscherpen.
Aangezien de Zwanenhof het komende jaar niet beschikbaar is voor Skik in Twente en de
vakantie bij het ´t Keampke wederom als buitengewoon geslaagd is ervaren hebben wij
besloten er naar te streven om in 2018 alleen vakanties voor meerdere gezinnen tegelijk te
organiseren.
Werven van Gezinnen
Om op een verantwoorde wijze gezinnen te selecteren die in aanmerking komen voor een
vakantie accepteren wij alleen aanmeldingen via zorgverleners. We hebben de gezinnen
kunnen werven via diverse zorgverleners als Revalidatiecentrum Roessingh, Stichting
informele Zorg Twente, Aveleijn, Noaberpoort en Noaberkracht. Wel blijkt het moeilijk
gezinnen te bereiken. Financieel zwakke mantelzorgers zijn niet altijd als zodanig te
herkennen en profileren zichzelf ook lang niet altijd als zodanig.
Derhalve zijn wij in 2017 begonnen met het ontwerpen van een folder, die in 2018 onder
zorginstanties in Twente zal worden verspreid. Hierdoor komen meer mensen met onze
stichting in aanraking. Ook hebben wij op 16 november 2017 met een stand op de
informatiemarkt voor mantelzorgers in Hengelo gestaan. Tijdens deze informatiemarkt
werden mantelzorgers geïnformeerd over alle mogelijkheden, regels, wetten en
voorzieningen die er voor hen gelden en zijn.
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Dit is voor Stichting Skik een uitgelezen kans om in contact te komen met de doelgroep en
om meer naamsbekendheid te krijgen in de regio.
De 10 gezinnen die we in 2017 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.
Fondsenwerving
In 2017 hebben wij ons erg gericht op het werven van fondsen. Het bestuur heeft daartoe
veel presentaties gegeven. Aangezien onze inkomsten onderhevig zijn aan schommelingen
en wij iedere schoolvakantie in ieder geval 3 gezinnen op vakantie willen laten gaan hebben
wij gemeend een hoge reserve voor de toekomst aan te moeten houden. Derhalve creëren
wij een buffer, van waaruit wij in ieder geval 1 jaar alle vakanties kunnen betalen. Daardoor
houden wij de uitvoering van ons doel constant, ook al zijn onze inkomsten afhankelijke van
schenkingen.
Financiële situatie
In 2015 en 2016 bleek het lastig voldoende financiële armslag te creëren, waardoor de
continuïteit in financiële zin onze grootste zorgpunt bleef. In 2017 zijn wij erin geslaagd een
solide financiële basis te leggen voor de toekomst. Hierdoor kunnen we in 2018 ook
daadwerkelijk alle schoolvakanties mantelzorg-gezinnen een vakantie aanbieden. Dit laat
onverlet dat wij in 2018 nog veel werk moeten verrichten om onze financiële weerstand
verder te versterken. Om het voortbestaan van Stichting Skik in Twente te garanderen zijn
blijvend fondsen nodig voor het betalen van vakanties van de gezinnen, het ontwikkelen en
drukken van foldermateriaal en het updaten van de website.
Toekomst
In 2018 zullen we ons in grote mate richten op het werven van gezinnen, het aanbieden van
vakanties en 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 2017
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!

Op 25 januari 2017 ontvingen we een
cheque van € 2.800,00. Leerlingen van
Twickel Borne hebben dit bedrag bij elkaar
gelopen tijdens een sponsorloop van 7
kilometer.

Van het Rabofonds Hengelo mochten wij op
30 januari 2017 de geweldige donatie van €
3.500,00 ontvangen.

Op 29 maart ontvingen wij een prachtige
schenking van € 2.000,00 van Asito!
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Op 9 mei 2017 ontvingen we een bedrag
van € 156,55. Dit bedrag is bij elkaar
gespaard op de jaarlijkse clubwassen
wasdag bij Perfect Carwash in Enschede.

Op 9 mei 2017 kregen we een cheque van €
15.898,50 uitgereikt van de Ronde Tafel
Enschede. Zij hadden de gekste
vrijdagmiddagborrel van Nederland
georganiseerd. Ook nog geld van NSGK
erbij gekregen??

Op 15 juni 2017 vond de Hengelose
Haringparty, georganiseerd door de Lions
Hengelo plaats. De opbrengst van de veiling
leverde een prachtig bedrag op van
€ 22.750,00.
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Een mooi bedrag van € 780,00 kregen we
van de serviceclub Innerwheel Hengelo op
23 juni 2017. Deze serviceclub is opgeheven
en heeft ons een mooi bedrag geschonken.

Op 27 juli 2017 werd ons een bedrag van
€ 2.700,00 overgemaakt. Dit bedrag,
aangevuld met 50% van de NSGK, is bij
elkaar gebracht door het organiseren van
het streetsoccer toernooi in Oldenzaal.

Het jaarlijkse golftoernooi van de Lions
Twente Zuid leverde op 25 september 2017
een mooi bedrag op van € 4.250,00. Een
van de deelnemers wilde nog graag een
extra donatie doen van € 750,00, zodat in
totaal een bedrag van € 5.000,00 werd
overhandigd.
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Op 26 november 2017 kregen we een
cheque van € 2.000,00 overhandigd van de
Stichting Sint-Nicolaasaktie “ De Noork” uit
Hengelo.

Op 21 december 2017 ontvingen we tijdens
de kerstborrel bij Kienhuis Hoving Enschede
van de KienhuisHoving Foundation een
prachtige cheque van € 1.250,00.
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Vakantieweken 2017
Januari en Februari 2017
In januari en februari 2017 hebben wij in totaal 3 gezinnen blij kunnen maken met een geheel
verzorgde midweek in de Zwanenhof in Zenderen
Maart 2017
Dit gezin heeft genoten van een geheel verzorgd weekend bij Landal Green in Hellendoorn. De
maaltijden zijn gesponsord door de Kiekepan uit Borne en de foto’s zijn gemaakt en geschonken door
Marloes Hemmelder Fotografie.

Mei 2017
In de meivakantie heeft 1 gezin van een vakantie kunnen genieten in de Zwanenhof.
Juli / augustus 2017?
Uiteindelijk zijn 2 gezinnen in de zomervakantie naar de Zwanenhof gegaan om even helemaal tot
rust te komen en te genieten van de zon!
Oktober 2017
In de herfstvakantie hebben drie gezinnen genoten van een midweek bij ’t Keampke in de Lutte. De
gezinnen verbleven samen in ‘De Beuk’. Er is een bezoek gebracht aan de Waarbeek in Hengelo,
waarna er met z’n allen is gegeten bij het Pannenkoekenhuis, er is geknutseld met de kinderen, op de
eerste dag is er met z’n allen gekookt en er is ook nog een bezoek gebracht aan Natura Docet in
Denekamp.
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Jaarrekening
Balans Stichting SKIK in Twente 31 december 2017

31-12-2017

31-12-2016

Activa:
Liquide middelen

56.041

13.078

Totaal

56.041

13.078

Eigen vermogen

56.041

13.078

Totaal

56.041

13.078

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 2017:

31-12-2017

31-12-2016

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

202
348
1.450
0
603
0
0
204
14.062
153
42.963

213
296
1.748
0
1.418
369
0
290
16.944
293
4.488

Totaal:

59.985

26.059

Inkomsten:
Donaties
Serviceclubs

37.207
22.778

5.859
20.200

Totaal:

59.985

26.059
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