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1  COLOFON 

Opgericht 
19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. 

Verslagjaar 
Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Samenstelling Raad van Bestuur 
Voorzitter:   René van de Camp  
Lid:    Nina Schmitz (tot 1 januari 2014) 

Samenstelling Raad van Toezicht 
Voorzitter:   Sandor Dooper 
Vice-voorzitter:   Ruud Bakhuizen 
Secretaris:   Thomas Notermans 
Lid:    Karin de Lange-Witman (toetredend september 2013) 
Lid:    Robert Kapteijn (toetredend september 2013) 
Lid:    Berdien Jager (uittredend juli 2013) 
Lid:    Harrie Linders (uittredend juli 2013) 

Directeur Fondsenwerving 
Nina Schmitz (per 1 januari 2014) 

Adres 
Patrijslaan 9, 5731 XN  Mierlo 

Internet en Contact 
Internet: www.heppie.nl 
E-mail: info@heppie.nl 
Telefoon: (0900) 123 2627 (€ 0,10 p.m.) 

Bank 
Rabobank: NL75 RABO 0115 8925 59  

KvK 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 41086340. 

RSIN 
8056.50.313  

Keurmerken 
• Keurmerk KinderVakanties, sinds 2011 
• Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD!, sinds september 2006 

De kwaliteitsonderscheiding voor vrijwilligersorganisaties van Vereniging NOV 

Fiscale positie 
Gezien de activiteiten wordt Stichting Heppie in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting 
aangemerkt.  

ANBI 
Stichting Heppie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 
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3 VOORWOORD 

Ook in 2013 zijn de vakanties en weekenden van Heppie weer zeer succesvol verlopen.  
Keer op keer blijkt weer hoe ontzettend jong en oud(er) geniet van even onbezorgd spelen, vrienden maken, en 
ontspannen. Dit is terug te lezen in ons tevredenheidsonderzoek en blijkt ook uit alle kaartjes, Facebookberichten, 
tweets, mailtjes en telefoontjes die gedurende het jaar op het Heppie kantoor binnenkomen.  
 
2013 was natuurlijk een jaar dat geregeerd werd door de economische crisis. Heppie heeft door de maatschappelijke 
onzekerheid er ook voor gekozen om een pas op de plaats te maken. Hierbij geholpen door het niet langer 
beschikbaar zijn van de Speelhoeve als één van de locaties voor de uitvoering van de Heppie vakanties en 
weekenden. Dit heeft ertoe geleid dat we terug zijn gegaan in het aantal activiteiten en dat er ook geen 
selectieweekenden voor nieuwe vrijwilligers zijn georganiseerd. Wel hebben we de mogelijkheden in onze eigen 
accommodatie Hotel Heppie optimaal benut. Dit alles heeft geresulteerd in een daling van de kosten per kind. 
 
In het afgelopen jaar is de focus veel meer op fondsenwerving komen te liggen. Noodzakelijk voor de continuïteit van 
Heppie. Helaas heeft dit in 2013 nog niet tot zichtbare resultaten geleid. Dit heeft het bestuur in samenspraak met de 
raad van toezicht doen besluiten dat de focus op fondsenwerving nog scherper gedefinieerd moet zijn in 2014 en met 
meer daadkracht. Derhalve is een organisatiewijziging doorgevoerd en is Heppie toegegaan naar een model met één 
bestuurder en is er een duidelijker scheiding gemaakt tussen enerzijds uitvoering van de vakanties en weekenden en 
anderzijds de fondsenwerving. 
 
‘Wat vijf jaar therapie niet voor elkaar kreeg, gebeurde bij Heppie in drie dagen: ik zie mijn zoon weer lachen!’, is de 
uitspraak van een moeder. Daarom gelooft Heppie in wat ze doet. Kinderen een plek vol positieve aandacht bieden, 
waar ze lotgenootjes kunnen ontmoeten, succeservaringen opdoen en hun zelfvertrouwen opbouwen. Ervaringen die 
hét verschil kunnen maken in hun verdere leven. En daarom blijft Heppie met ruim 500 gepassioneerde vrijwilligers 
doorgaan met haar werk en vragen we overal waar mogelijk, aandacht en financiële steun voor een groeiende groep 
kwetsbare kinderen. 
 
Dat doen we graag samen. Samen met iedereen die het eenzame kind een warm hart toedraagt.  
Want bij Heppie weten we als geen ander: samen is het zoveel leuker! 
 
 
Raad van Bestuur Stichting Heppie: 
 
René van de Camp 
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4 STICHTING HEPPIE 

4.1 Achtergrond 
In 2010 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport uitgebracht over sociale uitsluiting bij kinderen. De 
overkoepelende maatstaf voor sociale uitsluiting heeft betrekking op de combinatie van weinig sociale participatie, 
materiële achterstelling en in een onveilige of onprettige buurt wonen. Volgens deze gecombineerde maatstaf zijn 
61.000 kinderen (3%) tamelijk tot zeer sociaal uitgesloten. Als ook de enigszins uitgesloten kinderen worden 
meegeteld betreft het 273.000 kinderen (11%). Als er alleen gekeken wordt naar het aspect sociale participatie dan 
ervaren 98.000 kinderen (4% van het totaal van de 5-17-jarigen) een tekort aan sociale participatie: zij nemen bijna 
niet deel aan het verenigingsleven, doen vrijwel nooit uitstapjes, gaan niet jaarlijks op vakantie en komen (bijna) nooit 
bij vriendjes over de vloer. Daarnaast is er een grote groep waarbij de sociale participatie enigszins tekort schiet. Als 
die wordt meegeteld gaat het om 431.000 kinderen (18%). Er zijn geen nieuwe cijfers bekend, maar het is zeer 
aannemelijk dat dit aantal alleen maar zal groeien gezien de recessie. 
 
Een grote groep vergeten en anonieme kinderen in ons ‘eigen’ Nederland! 
 
Stichting Heppie zet zich in voor deze kinderen. Kinderen die om wat voor reden dan ook een tekort aan sociale 
participatie ervaren en onze aandacht heel hard nodig hebben. Deze kinderen worden elke dag weer geconfronteerd 
met problemen waar zij zelf niets aan kunnen doen. Ze groeien op in een gespannen thuissituatie, in armoede, 
hebben verslaafde of ernstig zieke ouders, ze kunnen niet meer thuis wonen of worden buitengesloten omdat ze een 
bepaalde gedragsstoornis, ontwikkelingsstoornis of verstandelijke handicap hebben.   
 
Het gaat hier om een grote groep kinderen met verschillende problemen. Het resultaat is echter steeds hetzelfde: 
deze kinderen krijgen niet de kans om écht kind te zijn en belanden vaak in een sociaal isolement. Ze kunnen niet 
rekenen op plezier en ontspanning, positieve aandacht en een onbezorgde jeugd. Allemaal aspecten die een kind 
juist zo hard nodig heeft om op te groeien tot een gelukkig en evenwichtig persoon.   

4.2 Wie is Stichting Heppie 
Stichting Heppie is een landelijk werkende vrijwilligersorganisatie met ruim 500 vrijwilligers die zich inzet voor deze 
bijzondere kinderen in Nederland.  
Door hun vaak complexe problematiek vertonen veel van deze kinderen ongewenst gedrag, en krijgen daarom ook 
snel het stempel “moeilijk”. Vanwege hun gedrag zijn zij niet meer overal welkom (bv. de sportclub, een school in de 
eigen omgeving, kindervakantiewerk). De meeste van deze bijzondere kinderen hebben speciale begeleiding nodig. 
Heppie heeft expertise opgebouwd en levert specifieke kwaliteiten in de begeleiding van deze kinderen. Onze 
vrijwilligers zijn stuk voor stuk zeer professioneel: zij zijn geselecteerd en getraind, hebben gedragsregels 
ondertekend en een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd en zorgen er met elkaar en dankzij hun enorme 
intrinsieke motivatie voor dat deze kinderen de begeleiding en extra aandacht krijgen die ze verdienen. 

4.3 Wat doet Heppie 
Heppie haalt de kinderen even uit de moeilijke dagelijkse situatie en geeft ze extra aandacht, dit doet ze door het 
organiseren van zorgvakanties en opvangweekenden. Heppie betekent voor de kinderen een onvergetelijke 
herinnering en een waardevolle positieve ervaring, door het leren samenspelen en in de omgang met volwassenen. 
Ook hebben de kinderen vriendjes gemaakt en ervaren dat er ook volwassenen zijn die hen onvoorwaardelijk 
accepteren en steunen en waarderen om wie ze zijn. Deze succeservaringen dragen bij in het versterken van hun 
zelfvertrouwen. Deze ervaringen zijn van onschatbare waarde en nemen de kinderen mee in hun verdere 
ontwikkeling. Nodeloos om te zeggen dat dit alles een sterke preventieve werking heeft. In sommige situaties 
betekent Heppie tevens een ontlasting van de thuissituatie, waardoor ouders, broertjes en zusjes even op adem 
kunnen komen en nieuwe energie kunnen opdoen. Al met al is Heppie dus veel meer dan ‘alleen’ even er tussenuit! 
 
Stichting Heppie werkt volgens een eigen methodiek: “Het Klimaat van Aandacht”. 
 
Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en daarmee kinderen uit hun sociaal isolement te halen is geld nodig, derhalve 
is fondsenwerving ook een noodzakelijke kerntaak van Stichting Heppie. 
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5 Activiteiten 

5.1 Zorgvakanties en opvangweekenden 

5.1.1 De vakanties en weekenden 
In 2013 zijn er in totaal 27 vakantieweken en 56 weekenden georganiseerd, op de locaties Hotel Heppie in Mierlo (11 
vakanties, 44 weekenden waarvan 12  kleinschalige weekenden (max. 6 kinderen)), De Buitenjan in Veldhoven (16 
vakanties, 7 weekenden) en De Speelhoeve in Scheerwolde (0 vakanties, 5 weekenden). Van de 27 vakantieweken 
vonden er 23 in de zomervakantie plaats, 2 in de herfstvakantie en 2 in de voorjaarsvakantie. De 27 vakantieweken 
waren qua leeftijden als volgt verdeeld: 8 vakanties 6-9 jaar, 10 vakanties 9-12 jaar, 5 vakanties 12-15 jaar, 2 vakantie 
15-18 jaar en 2 ouder-kind vakanties. In totaal zijn er 4512 overnachtingen gerealiseerd voor 1609 kindplaatsen. De 
aantallen zijn ook in onderstaande tabellen terug te lezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vakanties en weekenden zijn naar grote tevredenheid verlopen en zijn via eindrapportages, evaluatieformulieren 
en een tevredenheidsonderzoek (zie een van de volgende paragrafen) geëvalueerd. De daaruit voortgekomen 
aandachtspunten zijn afgewogen en verwerkt in het beleid en de uitvoering van de activiteiten in 2014. 
 
Nieuw in 2013 waren de ‘kleinschalige-weekenden’; Heppie-weekenden voor maximaal 6 kinderen onder begeleiding 
van 3 tot 4 Heppie vrijwilligers. Er zijn veel aanmeldingen voor de Heppie activiteiten en aangezien Hotel Heppie extra 
ruimte biedt in de vorm van het appartement, is het idee geboren om naast de reguliere Heppie-weekenden een 
kleinschalig Heppie weekend te gaan draaien. Er zijn in het najaar vier van deze nieuwe cycli van start gegaan. De 
ervaringen zijn overwegend positief; voor een groot aantal kinderen is de kleinere setting prettig: ze voelen zich meer 
geborgen en krijgen nog meer individuele aandacht. Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen te plaatsen, zo bleek 
bijvoorbeeld niet in iedere cyclus de groep kinderen goed in balans. De kleinschalige weekenden worden, met hier en 
daar een aanpassing, voortgezet in 2014.  
 

Tevredenheidsonderzoek 
In 2013 heeft Heppie opnieuw een tevredenheidsonderzoek gehouden over de zomervakanties. Zowel 
ouders/verzorgers als kinderen hebben digitale vragenlijsten ingevuld en blijken erg tevreden over de vakanties. De 
gemiddelde score (van alle ingevulde vragen) is een 4,7 op een schaal van 1 tot 5. Ouders/verzorgers zijn vooral 
tevreden over hoe hun kind de vakantie heeft ervaren (4,8) en de kinderen vonden het super om op vakantie te gaan 
(4,8). Opmerking van een van de kinderen “het was geweldig en ik mis jullie nu al”. Ten opzichte van vorig jaar (2012) 
zijn de gemiddelde scores per vraag nagenoeg gelijk (verschil +0,2 of -0,1). Een positief verschil zat in de 
tevredenheid van ouders/verzorgers m.b.t. de informatievoorziening en overdracht tijdens aankomst en vertrek. Hier 
was naar aanleiding van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek in 2012 dan ook extra aandacht aan 
besteed.  
 

Keurmerk KinderVakanties  
Heppie is nauw betrokken geweest bij de realisatie van het Keurmerk KinderVakanties. Dit keurmerk is ontwikkeld 
vanuit de Commissie Certificatie Zaken van het Steunpunt KinderVakanties en bestaat uit strikte criteria welke de 
kwaliteit van de desbetreffende kindervakantie organisatie toetsen. Stichting Heppie heeft in 2013 dit Keurmerk na 
een hernieuwde audit, opnieuw mogen verlengen. Heppie ontving daarbij met name complimenten m.b.t. het 
innovatieve en professionele karakter van de organisatie. Ook werd de betrokkenheid van vrijwilligers geroemd.  
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5.1.2 Heppie kinderen  
Onderstaande tabel geeft de bijzonderheden van de kinderen in 2013 weer: 
 

 
 

 
Wanneer we de bijzonderheden van de kinderen vergelijken met voorgaande jaren, zien we heel weinig verschil. Zo is 
het aandeel van de kinderen dat in contact staat met hulpverlening onveranderd hoog gebleven. Het gaat hierbij om 
instanties zoals residentiële of ambulante Jeugdhulpverlening, Bureau Jeugdzorg, gespecialiseerde thuiszorg en ook 
om bijvoorbeeld de GGZ. 
 
Opvallend in de tabel is ook de hoge mate van gedragsstoornissen. De meest voorkomende gedragsstoornissen 
blijven, net als voorgaande jaren, ADHD en Autisme Spectrum Stoornis.  
 
Bij ‘financiële problemen’ gaat het met name om gezinnen die te maken hebben met schuldsanering (en/of onder 
bewindvoering staan) of gezinnen die een inkomen hebben dat op of zelfs onder het bijstandsniveau ligt. In die 
gevallen wordt het inschrijfgeld vaak significant verlaagd of zelfs volledig afgewenteld op de betrokken instantie. We 
zien, net als vorig jaar, een (lichte) stijging in het aantal kinderen dat omwille van ‘financiële ‘ problemen bij Heppie 
aangemeld wordt.  
 
Voor veel van de kinderen geldt dat er sprake is van een combinatie van bijzonderheden; zo hebben zij bijvoorbeeld 
naast hun gedragsstoornis, ook te maken met financiële problematiek in het gezin. Juist voor deze “multi-problem’ 
gezinnen is het zo belangrijk dat het kind ook af en toe zorgeloos kind kan zijn en lekker kan ontspannen en genieten 
op een Heppie vakantie of weekend.  
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5.1.3 Kosten 
De totale kosten voor de uitvoering van de Heppie-vakanties en weekenden waren in 2013  
€ 544.915,-.  
Dankzij de voortdurende focus op de kosten en de voordelen die het gebruik van ons eigen Hotel Heppie biedt, 
hebben we de kosten per kind met ongeveer 14,5% kunnen laten dalen t.o.v. 2010. 
 
De kosten zijn onder te verdelen in activiteitskosten en uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten bedragen 31% van de 
hiervoor genoemde totale kosten. In onderstaande tabellen zijn zowel de kosten per kind (per vakantie / weekend) als 
de totale kosten van de vakanties en weekenden te lezen (uitgesplitst in uitvoerings- en activiteitskosten). 
 

 



 

 Jaarverslag Stichting Heppie 2013      9 

5.2 Klimaat van aandacht 
Stichting Heppie werkt volgens een eigen methodiek. Deze werkwijze is het resultaat van jarenlange ervaring in het 
begeleiden van kinderen en is gebaseerd op een aantal heldere uitgangspunten: “Het Klimaat van Aandacht”. 
 
Het Klimaat van Aandacht is ontwikkeld vanuit de visie dat elk kind, ook kinderen waarbij er in de basis iets ontbreekt, 
zo volwaardig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan hun eigen sociale omgeving. Kinderen met stoornissen, 
achterstanden of problematische thuissituaties vertonen vaak minder voorspelbaar gedrag en zijn voor begeleiders 
moeilijker te betrekken bij of te handhaven binnen een groep. 
 
Een kind kan pas onbezorgd spelen en nieuwe vaardigheden leren als er sprake is van een goede basis: een veilige 
speel- en leeromgeving. De creatie van zo’n omgeving vraagt om een goede afstemming tussen de organisatie en de 
individuele begeleiders van kinderen zelf. 
 
Het bieden van de juiste structuur en veiligheid begint bij de begeleiders. Zij bepalen immers de kwaliteit van het 
contact met kinderen. Volgens het Klimaat van Aandacht bepalen drie pijlers de kwaliteit in de omgang met kinderen. 
De pijlers ‘willen’, ‘zien’ en ‘doen’. 

Willen 
Binnen de pijler ‘willen’ staat de betrokkenheid van de begeleider met de doelgroep centraal. Dit uit zich in het begaan 
zijn met kinderen die, om welke reden dan ook, extra aandacht nodig hebben. Het betekent ook dat je als begeleider 
de uitdaging ziet om ook voor het kind met bijzonder gedrag een oplossing te zoeken als de situatie even lastig is 
voor het kind. 

Zien 
De pijler ‘zien’ staat voor het doorzien van gedrag. Door achter het gedrag van een kind te kijken, vindt je de oorzaak 
van ongewenst gedrag. Het kennen van deze werkelijke redenen, vormt het aanknopingspunt voor passende, 
effectieve begeleiding. 

Doen 
Binnen de pijler ‘doen’ staat positief begeleiden centraal. Het duidelijk, maar rustig corrigeren waar nodig en op een 
zo positief mogelijke manier ombuigen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag. Gewenst gedrag wordt 
gestimuleerd door het geven van complimentjes, het aangeven van wat wél mag – in plaats van wat niet mag – en het 
bieden van structuur. 

Omgevingsfactoren 
Naast deze drie pijlers is ook het juiste ʻspeelveldʼ van belang. Dit 
speelveld wordt bepaald door de organisatie als geheel en omvat 
omgevingsfactoren als de fysieke omgeving waarin de kinderen zich 
bevinden, maar ook de collectief aangeboden structuur en afgesproken 
omgangsnormen. 
 
Het door de organisatie uitdragen en waarmaken van deze 
randvoorwaarden zorgt voor de gunstige omgeving waarbinnen een 
klimaat van aandacht kan gedijen. Een veilig speel-leerklimaat 
waarbinnen de eigen doelstelling ten opzichte van de doelgroep kunnen 
worden behaald. 
 
 
De methodiek van het Klimaat van Aandacht bevat een ziens- en werkwijze die een goede basis biedt voor 
volwaardige participatie van kinderen met bijzonder gedrag aan speel- of leeractiviteiten.  
Een methode die we daarom met plezier uitdragen naar organisaties, professionals en vrijwilligers die gaan voor 
ditzelfde doel. Hiervoor heeft Stichting Heppie haar eigen expertisecentrum opgezet Heppie-expertise.  
In 2013 heeft Stichting Heppie geen invulling gegeven aan de ambitie om dit verder uit te dragen, daar de 
omstandigheden dusdanig waren dat de volledige focus op de organisatie van de vakanties, weekenden en 
fondsenwerving diende te liggen. 
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5.3 Hotel Heppie 
Sinds juni 2012 beschikt Stichting Heppie over een eigen accommodatie: Hotel Heppie. Een accommodatie die 
volledig is vormgegeven vanuit onze eigen methodiek Klimaat van Aandacht. Hotel Heppie bestaat uit een 
groepsgebouw voor maximaal 58 personen, met een gezellige groepsruimte, slaapkamers met eigen douche en toilet 
en een knus appartement. Daarnaast is er een speelgebouw met een grote binnenspeeltuin, een e-fit ruimte en de 
theaterzaal The Voice of Heppie. Verder wordt het hotel omringd door een groot speelbos met speeltoestellen, een 
skelterbaan, een kampvuurplaats en het Rene Froger Cruyff Court. Al met al een heus kinderparadijs in een 
structuurvolle omgeving waarin elk kind zijn weg kan vinden en zich veilig voelt. 
 
Het Hotel wordt de meeste vakanties en weekenden natuurlijk gebruikt voor de eigen activiteiten van Stichting Heppie 
en buiten de vakantieperiodes is het hotel ook te gebruiken voor Speciaal Onderwijs scholen. In 2013 hebben 10 
scholen gebruik gemaakt van Hotel Heppie. Een tevredenheidsonderzoek onder deze scholen resulteerde in een 
score van 4,9 op een schaal van 1 tot 5. 
 
Hotel Heppie heeft ook de beschikking over 2 trainings/vergaderruimtes die te gebruiken zijn voor organisaties die 
Heppie een warm hart toedragen. Diverse organisatie hebben Hotel Heppie al weten te vinden als locatie voor een 
training, vergadering of bijeenkomst. 
 
Daarnaast biedt Hotel Heppie ook een leerplaats en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. In 
samenwerking met Stichting ORO werken gemiddeld zo’n 6 mensen, onder begeleiding van 2 beroepskrachten van 
ORO een aantal dagen bij Hotel Heppie. Zij verzorgen het buitenterrein, de speelruimtes en zorgen voor de aanvulling 
van het knutsel-, sport- en spelmateriaal en verrichten diverse andere kleine klusjes. 
 

5.4 De toekomst 
In 2014 zijn we voornemens 28 vakanties te organiseren, waarvan 2 voorjaars-, 2 herfstvakanties, 2 vakanties 15-18 
jarigen en 2 ouder-kind vakanties. Er staan 63 weekenden gepland, waarvan 28 kleinschalige weekenden. Op locatie 
De Buitenjan vinden 16 zomervakanties en in het najaar 3 ouder-kind weekenden plaats. De overige vakanties en 
weekenden vinden allemaal plaats in Hotel Heppie. De kleinschalige weekenden vinden gelijktijdig plaats met de 
traditionele weekenden. 
 
Ook in 2014 staan de activiteiten rondom de verspreiding van het Klimaat van Aandacht op een laag pitje. 
 
Voor Hotel Heppie is het van belang om de bezetting te optimaliseren met de Speciaal Onderwijs scholen. En 
daarnaast een goede invulling te geven aan de trainings/vergaderruimtes met partijen die iets voor Heppie willen 
betekenen. In de periodes dat scholen zeker niet op kamp gaan (oktober-maart) wordt getracht met ouderorganisaties 
contacten te leggen om Hotel Heppie ook een plek te laten zien waar sociaal geïsoleerde ouderen een weekje op 
vakantie kunnen. Dit gehele proces van bezettingsoptimalisatie zal waarschijnlijk zo’n 3 jaar in beslag nemen. 
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6 Fondsenwerving, Communicatie & PR 

Zoals reeds in het voorwoord van dit jaarverslag is aangehaald: 2013 werd geregeerd door de economische crisis. 
Deze maatschappelijke onzekerheid is ook direct zichtbaar met betrekking tot de successen in fondsenwerving. 
Ondanks het feit dat er meer focus op fondsenwerving is gelegd, een noodzakelijkheid voor de continuïteit van 
Heppie, heeft dit nog niet tot zichtbare resultaten mogen leiden. In onderstaande paragraaf worden de inkomsten 
vanuit fondsenwerving verder toegelicht. Communicatie en PR hebben de fondsenwerving ondersteund en 
zorggedragen voor grotere naamsbekendheid van Heppie.  
 

6.1 Fondsenwerving 
De fondsenwerving van Stichting Heppie bestaat in 2013 enerzijds uit de opbrengst van de eigen fondsenwerving en 
anderzijds uit een aandeel in acties van derden. Zoals in onderstaande grafieken te zien is, heeft zich, ten opzichte 
van 2012 een verschuiving voorgedaan; meer inkomsten vanuit eigen fondsenwerving dan vanuit acties derden. De 
toename in eigen fondsenwerving is vooral terug te voeren op de donaties vanuit twee vermogensfondsen.  
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6.1.1 Donaties (spontaan)  
In 2013 is bijna €190.000 aan spontane donaties binnengekomen. Dit betreft niet alleen spontane stortingen, maar 
met name ook donaties naar aanleiding van acties die particulieren, bedrijven en serviceclubs voor Heppie hebben 
georganiseerd. De variatie in acties is groot; van sponsorlopen en kerstmarkten door scholen tot aan geweldig grote 
spaar- en verkoopacties van Poiesz Supermarkten, Ticketveiling en Alticom (Heppie View Tour). Allemaal prachtige 
initiatieven die niet alleen Heppie financieel ondersteunen, maar Heppie ook onder de aandacht brengen bij een nog 
breder publiek.  
Vanzelfsprekend besteden we veel aandacht aan al deze verschillende acties door middel van nieuwsberichten en 
persoonlijke aandacht. 

6.1.2 Donaties (eigen actie) 
Heppie probeert de afzonderlijke vakanties en weekenden gesponsord te krijgen; een bedrijf of organisatie wordt op 
deze manier aan een specifieke Heppie vakantie of specifiek Heppie weekend gekoppeld. Een goede manier om heel 
concreet te maken waar de donatie naar toe gaat. Het bedrijf of de organisatie ontvangen een mooie ingelijste 
groepsfoto na afloop. In 2013 zijn er voor ruim €22.000 aan vakantie- en weekendsponsoren geweest. 

6.1.3 Verkoopactie 
In 2013 is de Heppie Kaartenactie van start gegaan; een actie die speciaal bestemd is voor scholen. Leerlingen 
kunnen hun eigen ansichtkaart tekenen, welke vervolgens gedrukt wordt en samen met leuke Heppie-kaarten in 
setjes door de leerlingen verkocht worden. Deze kaartenactie is voor Heppie een goede manier om enerzijds zelf 
fondsen te werven en anderzijds leerlingen kennis te laten maken met Heppie. De actie zal in 2014 volop aandacht 
krijgen. 

6.1.4 Vermogensfondsen 
De Rabobank Foundation en de Adessium Foundation hebben beide voor drie jaar een prachtige donatie aan Heppie 
toegekend. Beide donaties dienen voor het grootste gedeelte rechtstreeks aan de doelstelling van Heppie te worden 
besteed; de organisatie van vakanties en weekenden. In het geval van de Rabobank Foundation zelfs specifiek voor 
organisatie van vakanties voor de leeftijdsgroep 15-18 jaar. Daarnaast is een gedeelte van de donatie bestemd voor 
fondsenwerving en het creëren van de mogelijkheid hierop te focussen (versterking van het team). 

6.1.5 Acties van derden 
Het totale aandeel in acties van derden bedraagt de verkoop van geoormerkte loten  van de Vriendenloterij. De 
bijdrage van de Vriendenloterij bedroeg in 2013 € 250.643. Er is ten opzichte van 2012 een daling te zien, welke in de 
begroting van 2013 zelfs nog iets lager ingeschat was. Het is voor Heppie van groot belang de meespelers van de 
Vriendenloterij te behouden. 
 
  



 

 Jaarverslag Stichting Heppie 2013      13 

6.2 Communicatie en PR 

6.2.1 Externe communicatie 
De website van Heppie is omgebouwd tot landingspagina / portal zodat de bezoeker sneller de juiste informatie kan 
vinden en doorgelinkt wordt. Behalve op de website, kan men ook informatie vinden op de Stichting Heppie Facebook 
pagina en via het twitterkanaal. Deze laatste twee worden met name ingezet om nieuws naar aanleiding van acties 
voor Heppie te communiceren.  
In 2013 zijn de resterende  ‘maakheppie’ posters in de Abri’s te zien geweest en heeft Heppie aandacht gevraagd 
voor haar werk en de kaartenactie door middel van een radiospotje op radio 538.  
Daarnaast heeft Heppie zoveel mogelijk zichzelf laten zien en horen door middel van alle fondsenwervende acties. 
Een goed voorbeeld hiervan is de Excellent Beurs in Rotterdam waar Heppie het goede doel van was. Vooraf en 
tijdens de beurs is Heppie meegenomen in alle communicatie-uitingen. Ook de Heppie View Tour draagt goed bij aan 
de bekendheid van Heppie doordat lokale en regionale media veel aandacht aan de openstelling van de mediatorens 
schenken.  
 
Een bijzondere media-gebeurtenis in 2013 was de aandacht vanuit het NOS Journaal in de zomervakantie. Naar 
aanleiding van een Duits persbericht over armoede en het effect daarvan op de jeugd, heeft NOS een item gemaakt 
over kinderen die in armoede leven en niet op vakantie kunnen. De opnames bij Heppie en vervolgens de uitzending 
op het journaal en jeugdjournaal hebben ertoe geleid dat miljoenen Nederlanders de naam Heppie weer even voorbij 
hebben horen komen. Ook heeft het direct tot concrete donaties geleid. Mooie en welkome aandacht voor dit 
belangrijke thema.  
 
Meer regionale aandacht kreeg Heppie dankzij Studio 040, Eindhoven. Er is een item gemaakt over de Ouder-Kind 
vakantie van Heppie, welke is uitgezonden op regionale televisie.  

6.2.2 Ambassadeurs 
René en Natasja Froger, Ben Saunders en Fabienne Bergmans zijn de ambassadeurs van Heppie. Geweldige 
boegbeelden waar Heppie erg trots op is! 
Zij hebben zich in 2013 op verschillende manieren voor Heppie ingezet. Zo is Fabienne het gezicht van de 
kaartenactie en heeft Ben Saunders zich ingezet voor de actie door Ticketveiling.nl. Allen hebben medewerking 
verleend aan opnames voor nieuwe promotiefilmpjes van Heppie en hebben een bezoek gebracht tijdens de 
vakanties of weekenden; een hele bijzondere gebeurtenis voor de kinderen!  
 

6.3 Toekomst 
2014 zal zich met betrekking tot de fondsenwerving, communicatie en PR vooral kenmerken door planmatig werken 
en nog meer focus (en rendement). Er dient een structurele stroom aan financiering op gang te komen. 
 
In het fondsenwervingsplan voor 2014 zal de nadruk liggen op twee eigen fondsenwervende acties; de eerder 
genoemde kaartenactie en de organisatie van een eigen Heppie-evenement. Dit eigen evenement staat al langer op 
het verlanglijstje, niet alleen vanwege het fondsenwervende element, maar juist ook vanwege de communicatie, 
aandacht en PR mogelijkheden die dit met zich meebrengt.  
Vanzelfsprekend zal er ook veel aandacht zijn voor het behoud van de meespelers van de Vriendenloterij en de acties 
die door externe partijen voor Heppie georganiseerd worden. De Heppie View Tour is een mooi voorbeeld van een 
van deze acties; er staan al zes openstellingen van mediatorens gepland voor het nieuwe jaar.  
 
Wat communicatie en PR betreft wordt er een duidelijk plan opgesteld om enerzijds de corporate communicatie uit te 
breiden en verdieping te geven en anderzijds de communicatie en PR rondom de verschillende acties goed uit te 
nutten. Zo wordt nu bijvoorbeeld gedacht aan een nieuwe abri-campagne voor de corporate communicatie en aan 
meer inhoudelijke informatie via onze social-media kanalen.  
Daarnaast is het voornemen de inzet van de ambassadeurs van Heppie nog meer te concretiseren en hierover te 
communiceren.   
 
Communicatie, PR en fondsenwerving zijn met elkaar verweven en worden dan ook op die manier voortdurend met 
elkaar in verband gebracht, vanuit een duidelijk plan en met een helder doel. Op deze manier hopen we in 2014 de 
gestelde doelstellingen en begroting te bereiken.  
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7 Organisatie 

7.1 Vrijwilligers 
Stichting Heppie is een vrijwilligersorganisatie die zich terdege bewust is van de verantwoordelijkheid die het werken 
met de kinderen uit onze doelgroep met zich meebrengt. Aan de basis van onze organisatie staan enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers die oprecht aandacht en hart voor de doelgroep hebben en zich voor meer dan 100% inzetten 
voor de kinderen. 
 
Onze vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid en zorg voor de kinderen die door hun ouders/verzorgers of 
instanties aan ons zijn toevertrouwd. Wij nemen die verantwoordelijkheid dan ook zeer serieus, wat blijkt uit de 
strenge selectie, verplichte training, de verplichte ondertekening van de gedragscode en het inleveren van de 
Verklaring Omtrent het Gedrag. Bovendien krijgen alle vrijwilligers toegang tot alle benodigde informatie en afspraken 
rondom het werken voor Stichting Heppie, een onderdeel van deze informatievoorziening is het Veiligheidsplan..  
 
Onze vrijwilligers gaan op een open en respectvolle manier met elkaar om. Er is veel aandacht voor goede 
samenwerking en persoonlijke groei. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd binnen onze organisatie en zetten zich 
enthousiast en gemotiveerd in. De laatste jaren zetten vrijwilligers zich steeds meer in op het gebied van 
fondsenwerving; ook de vrijwilligers lijken zich bewust van de noodzaak van structurele financiering. Een tendens die 
we vanuit Heppie zeer aanmoedigen! 
 
Eind 2013 beschikte Stichting Heppie in totaal over 553 vrijwilligers. De onderstaande grafiek geeft inzicht in het 
verloop vanaf 2007: 
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In 2013 is besloten geen nieuwe vrijwilligers te werven en selecteren vanwege de teruggang in activiteiten en een 
investering in kwaliteit en ervaring van de huidige vrijwilligers.  
Gezien het grote aantal inactieve vrijwilligers en het geringe aantal gestopte vrijwilligers, is het zeer aannemelijk dat in 
2014 een groot deel van de passieve vrijwilligers toch zal uitstromen.  

7.1.1 Waarderen en informeren 
Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor het waarderen, informeren, enthousiasmeren en betrokken houden van de 
vrijwilligers. Na afloop van een vakanties of weekendcyclus is er een presentje voor de vrijwilligers van de betreffende 
activiteit. We informeren via email, website, Facebook en Twitter over belangrijke ontwikkelingen en nieuwtjes binnen 
Heppie en natuurlijk de reacties van ouders en kinderen die binnenkomen. Ook geven we aandacht aan alle lief en 
leed binnen de organisatie. 

7.1.2 Kwaliteit 
Heppie staat voor kwaliteit. Door het jaar heen wordt hier veel in geïnvesteerd door middel van deskundigheids-
bevordering. Maar bovenal wordt de kwaliteit geborgd door het duidelijke evaluatiesysteem en de actieve, positief-
kritische vrijwilligersgroep.    

Deskundigheidsbevordering 
Voor alle nieuwe vrijwilligers, maar ook als opfrismoment voor oude vrijwilligers, is er een basistraining waarbij 
uiteraard het Klimaat van Aandacht centraal staat. Ook wordt er jaarlijks een trainingsdag voor alle vrijwilligers 
georganiseerd. Het programma van de trainingsdag is zeer afwisselend, zowel gericht op het vergroten van de 
pedagogische vaardigheden als workshops op het gebied van sport- en spelactiviteiten en bijvoorbeeld 
communicatie.  
 
De coördinatoren van de vakanties en weekenden worden gezien als de ‘ambassadeurs’ van Heppie; zij dragen de 
Heppie werkwijze en visie uit aan hun teams. Reden temeer om hen extra te trainen en betrokken te houden bij de 
organisatie! Vandaar dat er speciaal voor hen een trainingsweekend wordt georganiseerd.  
 
Ook is er nog een speciale trainingsdag voor alle coaches van Heppie. 
 
Als voorbereiding op een vakantie of weekend komen de teams in zijn volledigheid bij elkaar op een 
voorbereidingsdag. Op deze dag wordt het programma samen gemaakt en is er volop ruimte voor kennismaking en 
teambuilding. 

Evaluatie 
Na afloop van een vakantie of weekend, stuurt alle groepsleiding een evaluatieformulier op, maakt de 
verantwoordelijke coördinator een verslag en maakt de coach nog een coachnotitie over de betreffende activiteit.  
Van hieruit worden conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen opgesteld die dienen om bestaande procedures 
aan te scherpen en indien nodig te herzien. 

Keurmerk 
Stichting Heppie is ook in het bezit van het keurmerk “Goed Geregeld”. Dit is een landelijke kwaliteitsonderscheiding 
die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid 
voldoen aan door NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).gestelde kwaliteitscriteria.  
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7.2 Interne organisatie 
Het hart van Stichting Heppie wordt gevormd door de deskundige en betrokken vrijwilligers die kinderen begeleiden 
en/of meehelpen bij andere werkzaamheden. Iedereen heeft zijn functie en steekt de nodige tijd en energie in het 
bereiken van de gezamenlijke missie. Binnen de organisatie staan persoonlijke aandacht voor en ondersteuning van 
de (vrijwillige) medewerkers voorop. De visie die we uitdragen, vormt ook de basis voor onze interne cultuur. Naast 
vrijwillige medewerkers zijn er ook enkele betaalde medewerkers. 

Onbetaalde en betaalde medewerkers 
Als het gaat om kwaliteitseisen voor een bepaalde functie of taak, maakt Stichting Heppie geen onderscheid tussen 
betaalde en onbetaalde medewerkers. Wel maken we onderscheid in betaalde en onbetaalde taken. Stichting Heppie 
zet betaalde medewerkers in: 
• voor taken die een dusdanige tijdsinvestering vergen en waarbij continuïteit in de werkzaamheden van zodanig 

belang is, dat dit niet van een onbetaalde medewerker gevraagd kan worden. 
• voor taken die passen binnen de doelstelling van Stichting Heppie, en waar we zelf marktconform voor betaald 

worden. Denk aan samenwerkingsprojecten met partners of het verzorgen van trainingen. Stichting Heppie biedt 
de medewerkers vervolgens ook een marktconforme vergoeding.  

• als activiteiten in het gedrang komen door capaciteitsgebrek bij vrijwilligers. Op zulke momenten kan eenmalig 
een betaalde medewerker worden ingezet. De vergoeding die deze medewerker ontvangt, is puur ter 
compensatie van gederfde inkomsten of vakantiedagen. Dit gebeurt overigens slechts incidenteel. 
Capaciteitsgebrek moet structureel worden opgelost en in het uiterste geval moeten activiteiten worden 
geschrapt. 

 
Onderstaand organogram geeft de organisatie van Stichting Heppie schematisch weer.  
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Maak kinderen Heppie  
De volledige organisatie van de zorgvakanties en opvangweekenden is de verantwoordelijkheid en wordt verzorgd 
door de tak ‘Maak kinderen Heppie’. Hier werken 2 medewerkers (1,65 FTE) die gezamenlijk ook de aansturing 
verzorgen van de ruim 500 vrijwilligers.  
 
Dit behelst het organiseren en uitvoeren van alle administratieve en organisatorische zaken rondom werving, 
aanmelding en indeling van kinderen. Ook de werving, selectie en indeling van de vrijwilligers over de verschillende 
Heppie activiteiten alsmede de aansturing van de vrijwilligersorganisatie en de vormgeving van het volledige 
vrijwilligersbeleid, zoals motivatie en behoud van de vrijwilligers behoort hiertoe.  
 
Ook de bewaking en ontwikkeling van alle activiteiten met betrekking tot de kwaliteit, cultuur en werkwijze (KCW) van 
Stichting Heppie behoort tot de taken. Om input te waarborgen en draagvlak te creëren op dit vlak is de Denktank 
opgericht. De leden van de Denktank, vrijwilligers van Stichting Heppie, komen regelmatig bijeen om vernieuwend, 
oplossingsgericht en/of kwalitatief bezig te zijn met de meest uiteenlopende (KCW-)onderwerpen.  
Daarnaast is het geven van opvolging aan bijzondere situaties rondom kinderen en vrijwilligers ook een taak 
behorend bij KCW. Hierbij valt te denken aan de afhandeling van eventuele incidenten, meldingen en/of klachten. 

Maak Heppie Heppie 
Om de activiteiten voor onze kwetsbare doelgroep te kunnen organiseren is geld nodig en derhalve is ‘Maak Heppie 
Heppie’ noodzakelijk om hier invulling aan te geven. De afdeling bestaat uit 2 medewerkers (1,6 FTE) en draagt de 
verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de benodigde middelen van Stichting Heppie. 
  
Dit behelst het werven van middelen ten behoeve van de activiteiten van Stichting Heppie. Het betreft hier zowel 
opvolging geven aan initiatieven van buitenaf als het zelf initiëren en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten.  
 
Ook alle taken en verantwoordelijkheden rondom de externe communicatie vallen onder dit taakgebied. Evenals de te 
verrichten acties die voortvloeien uit PR en media-aandacht. 

Ondersteuning 
De (financiële) administratie en de implementatie en het beheer van de ICT vallen onder dit taakgebied. Het betreft 
hier zowel de administratie en ICT rondom de reguliere processen, als de ontwikkeling van processen en systemen bij 
nieuwe initiatieven. Ook P&O valt hieronder. Dit wordt uitgevoerd rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de 
bestuurder waarbij benodigde personele capaciteit wordt ingehuurd. 
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Stichting 
Heppie 

Hotel Heppie B.V. Heppie Vastgoed B.V. Heppie Expertise B.V. 

100% 100% 100% 

7.3 Deelnemingen 
Stichting Heppie heeft een belang van 100% in de volgende 3 werkmaatschappijen: 

Heppie Vastgoed B.V. 
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het opzetten en in stand 
houden van verblijfs- en recreatieve accommodatie ten behoeve van de doelgroep van Stichting Heppie, alsmede de 
verhuur en onderhoud van registergoederen. Dit betreft een 100%-deelneming. 

Hotel Heppie B.V. 
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van 
verblijfsaccommodatie- en dagrecreatieve voorzieningen speciaal ten behoeve van de doelgroep van Stichting 
Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming. 

Heppie Expertise B.V. 
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het geven van workshops, 
trainingen en opleidingen aan vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen werken, en aan ouders met kinderen 
in de doelgroep van Stichting Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Heppie heeft gekozen voor deze structuur omdat al deze werkmaatschappijen, volledig zelfstandig moeten 
kunnen functioneren zonder dat daarbij externe middelen nodig zijn. Eventuele winsten worden voor aftrek van de 
vennootschapsbelasting als gift bestemd voor Stichting Heppie, waardoor de volledige opbrengst ten goede komt aan 
de aandeelhouder Stichting Heppie. Hiervoor bestaat een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst. 
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7.4 Financiën 
          (gebaseerd op geconsolideerde cijfers) 
 
Stichting Heppie sloot het jaar 2013 af met een tekort van € 5.664 en een eigen vermogen  
van € 875.208 ten opzichte van een balanstotaal van € 3.878.423. 
 
Stichting Heppie belegt niet en is niet in het bezit van aandelen en obligaties en loopt dus niet het risico dat 
gedoneerde gelden in waarde verminderen. De hoogte van de continuïteitsreserve valt ruim binnen de richtlijnen van 
de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). 

7.4.1 Reserves en fondsen 
Stichting Heppie streeft ernaar een deel van het eigen vermogen te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel 
hiervan is om minstens één jaar de Heppie-vakanties en weekenden te kunnen organiseren, mochten er in een 
bepaald jaar plotseling geen baten uit eigen fondsenwerving zijn. Eind 2013 omvatte deze reserve € 204.929. Dat 
komt neer op 0,32 keer de kosten die in 2013 zijn gemaakt voor de vakanties en weekenden door de stichting.  
 
Per 31 december 2013 bedragen de reserves € 875.208. 
 
Deze zijn als volgt onderverdeeld: 
 
Continuïteitsreserve € 204.929 
Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering € 3.233 
Financieringsreserve Hotel Heppie B.V. € 323.892 
Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. € 343.154 
 
 
De financieringreserves worden aangehouden voor middelen die vanuit het eigen vermogen worden aangewend voor 
investeringen in activa ten behoeve van de bedrijfsvoering en doelstelling in Hotel Heppie B.V. en Heppie Vastgoed 
B.V. 

7.4.2 Kengetallen 
 
 2013 2012 
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten  75,19% 77,25% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten 74,69% 87,50% 
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen 
fondsenwerving 21,91% 15,20% 

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten  13,08% 5,62% 
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7.5 Bestuur en toezicht 
Stichting Heppie onderschrijft en handelt naar de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). De 
principes van Goed Bestuur, waarbij het gaat om een scheiding van de functies toezichthouden en besturen en het 
afleggen van verantwoording aan belanghebbenden zijn dan ook verankerd in de organisatie.  
Stichting Heppie kent een Raad van Toezicht-model . De Raad van Bestuur is benoemd door en legt verantwoording 
af aan de Raad van Toezicht. 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor 
de dagelijkse leiding en dient primair het belang van Stichting Heppie in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij 
de beleidsvorming maakt de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de 
stichting betrokken zijn. 
 
De bezoldiging van de Raad van Bestuur ten behoeve van de bestuurlijke taken ligt ruimschoots onder de norm zoals 
die is vastgesteld in de ‘adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen’, onderdeel van de Code Goed Bestuur 
voor Goede Doelen. Deze code is gepresenteerd door de commissie Wijfels en vastgesteld door de V.F.I. 
(brancheorganisatie van de landelijk wervende goede doelen) in 2005. 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 
opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.  
 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van 
zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De leden van de 
Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Benoemingen en eventuele herbenoemingen 
geschieden voor een periode van maximaal 5 jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en 
ontvangen ook geen vacatiegelden.  
 

Extern toezicht 
Het extern toezicht wordt uitgevoerd door Witlox van den Boomen accountants middels een accountantscontrole. 
 
Stichting Heppie heeft besloten geen CBF Keurmerk aan te vragen omdat dit ons inziens niets toevoegt aan de 
transparantie en verantwoording in ons jaarverslag. De besteding van de gelden en daarmee de invulling van onze 
doelstelling, is duidelijk terug te lezen in de beschrijving van onze activiteiten. Ook heeft de accountant alle cijfers uit 
dit jaarverslag gecontroleerd en vervolgens geconcludeerd dat deze een waarheidsgetrouw beeld geven. Omdat het 
jaarverslag voor iedereen toegankelijk is, is dit ook door derden te controleren. Daarnaast kost het CBF Keurmerk 
jaarlijks veel geld, welke Heppie beter rechtstreeks besteedt aan haar doelstelling.  
Heppie voldoet vanzelfsprekend wel aan de volgende eisen die het CBF heeft opgesteld: 
• Transparantie en verantwoording over de invulling van de doelstelling; 
• Niet meer dan 25% van de donaties wordt besteed aan de fondsenwerving van deze donaties; 
• Het jaarverslag is overeenkomstig de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen opgesteld en is goedgekeurd 

door een accountant.  
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7.5.1 Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Stichting Heppie bestaat uit vijf leden. Twee van de toezichthouders zijn bekend met en 
actief in de vrijwilligersorganisatie. De andere drie toezichthouders komen van buiten de organisatie en participeren 
op basis van affiniteit en ervaringen op andere aansluitende terreinen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht vijf keer 
vergaderd in bijzijn van de Raad van Bestuur.  
 
De eerste vergadering op 5 februari 2013 stond vooral in het teken van het concept-rapport van een gerenommeerd 
adviesbureau dat, betaald door een vermogensfonds, de stichting heeft doorgelicht. Ook wordt uitgebreid stil gestaan 
bij de voorlopige jaarcijfers van 2012. Met name de liquiditeitspositie van de stichting staat onder druk. Ten aanzien 
van het punt van fondsenwerving wordt gesproken over het aantrekken van een aparte functionaris hiervoor en over 
een nog te ontwikkelen evenement. Dilemma bij een evenement is dat de opbrengst onzeker is, terwijl er wel 
investeringen voor nodig zijn die ten koste gaan van de liquiditeit. 
 
In de vergadering op 22 maart 2013 is een deel van de vergadering ook de accountant aanwezig om een toelichting 
te geven op de bevindingen bij de controle van de jaarrekening 2012. Er wordt naar aanleiding van de concept-
jaarrekening gesproken over de waardering en exploitatie van Hotel Heppie en er worden afspraken gemaakt over de 
post onderhoud en de benodigde huuropbrengst. Over de stichting als totaal komt wederom de zorg aangaande de 
liquiditeitspositie naar voren. De eerdere afspraken met het bestuur over een maandelijkse update van de liquiditeit 
worden herbevestigd. 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat er per 1 juli 2013 twee leden van de Raad van Toezicht vertrekken. In de 
vergadering van 28 juni 2013 wordt stil gestaan bij hun vertrek en het profiel van de opvolgers. Ook wordt de 
meerjarenbegroting 2013-2015 vastgesteld. Een ander agendapunt is de beoordeling van het bestuur, welke zeer 
positief van aard is. 
 
Twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn in de vergadering van 6 september 2013 voor het eerst aanwezig. 
Na een verdere kennismaking komt de financiële situatie aan de orde. Met name de prognose voor de resterende 
maanden van 2013 wordt nadrukkelijk bekeken. Als formaliteit worden het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. 
Een formaliteit omdat de definitieve stukken weinig afwijken van de concept-stukken die eerder in het jaar besproken 
zijn. 
 
De vergadering van 15 november 2013 vindt plaats in Hotel Heppie. Een mooie plek om knopen te hakken over het 
bestendigen van de toekomst van de Stichting. Besloten wordt te gaan naar een model met 1 bestuurder en een 
aparte functionaris voor de fondsenwerving. Met name bij de personele invulling hiervan wordt lang stilgestaan. Niet 
onbelangrijk is ook het vaststellen van de begroting voor 2014. 
 
Al met al weer een jaar waarin binnen de kaders van de financiering en liquiditeit het maximale resultaat is behaald in 
termen van sociaal rendement. Voor 2014 blijft de aandacht hard nodig voor fondsenwerving. De Raad van Toezicht 
is vol vertrouwen over de bezetting in de organisatie om weer een maximaal resultaat te kunnen realiseren. 
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7.6 De toekomst 
In 2014 vinden er weer selectieweekenden voor nieuwe vrijwilligers plaats, te weten 2 in het voorjaar en 1 in het 
najaar. De aanwas van nieuwe vrijwilligers maakt dat inzet op betrokkenheid en behoud van cruciaal belang is. Iedere 
nieuwe vrijwilliger vraagt letterlijk om een investering, en maakt na een jaar Heppie-ervaring de vrijwilligersorganisatie 
steviger doordat kennis en kunde binnen de organisatie blijft.  
 
Keer op keer is reeds gebleken dat het de organisatie lukt om ondanks groei en externe druk, toch de kwaliteit van de 
kernactiviteiten te borgen. Vanzelfsprekend blijft dit ook in 2014 een van de grootste aandachtspunten aangezien het 
behoud en de kwaliteit van de Heppie-werkwijze / het gedachtengoed het hart van de organisatie vormt. 
Het ‘gevaar’ bij een grote organisatie is dat vrijwilligers hun eigen plan trekken en er steeds meer afgeweken wordt 
van de oorspronkelijke werkwijze. Verandering is niet per definitie verkeerd, een organisatie evolueert tenslotte ook. 
Het is echter wel goed om te blijven kijken naar de tendensen hierin.  
 
Een speerpunt in 2014 zal de eenduidigheid en toegankelijkheid van de informatievoorziening zijn voor de vrijwilligers 
en medewerkers. 
 
Uiteraard is het allerbelangrijkste voor de toekomst het zorgdragen voor een min of meer structurele bron van 
inkomsten. Met de beperkte capaciteit in middelen die Stichting Heppie heeft kan dit alleen maar gerealiseerd worden 
door samenwerking, creativiteit en hard werken! Dit alles in het belang van onze kwetsbare doelgroep. 

7.6.1 Begroting 2014 

 2014 

 €   €  

Baten   

Baten uit eigen fondsenwerving  712.823 

Baten uit acties derden  165.000 

Deelnamegelden vakanties en weekenden  94.042 

Resultaat deelnemingen  0 

Overige baten   0 

Totaal baten  971.865 

   

Lasten   

Besteed aan doelstellingen   

Heppie-vakanties en weekenden 591.398  

  591.398 

Werving Baten   
Kosten eigen fondsenwerving 180.976  

  180.976 

Beheer en administratie   

Kosten van beheer en administratie 99.491  

  99.491 

Totaal lasten  871.865 

   

Resultaat t.b.v. continuïteitsreserve   100.000 

Totaal  971.865 
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JAARREKENING 2013 

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 
         (na voorgestelde resultaatbestemming) 

  31-12-2013  31-12-2012 
   €   €    €   €  
 Activa      
       
 Materiele Vaste Activa       
2.1.1 Gebouwen  3.293.154     3.273.125   
2.1.2 Inventaris  327.125     397.927   
2.1.3 Vervoersmiddelen  -     3.598   
    3.620.279     3.674.650  
 Vlottende Activa      
2.2 Vorderingen  65.429     93.135   
2.3 Belastingen en premies  10.041     -   
2.4 Liquide middelen  182.674     151.854   
    258.144     244.989  
    3.878.423   

3
.
9
1
9
.
6
3
8
  

  3.919.639  
 Passiva      
       
 Reserves en fondsen      
2.5 Vrij besteedbaar vermogen      
 - Continuïteitsreserve 204.929   92.876  
 Vastgelegd vermogen      
 - Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering  3.233     7.042   
 - Bestemmingsfonds Hotel Heppie  -     22.355   
 - Bestemmingsfonds Strategisch onderzoek -   41.000  
 - Bestemmingsreserve Hotel Heppie inrichting  -     -   
 - Bestemmingsreserve Hotel Heppie  -     -   
 - Financieringsreserve Hotel Heppie B.V.  323.892     394.483   
 - Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. 343.154     323.125   
   875.208   880.881 
 Langlopende Schulden      
2.6 Lening O/G 2.950.000   2.950.000  
   2.950.000   2.950.000 
 Kortlopende Schulden      
2.7 Belastingen en premies  7.735     11.527   
2.8 Overlopende passiva  45.480     77.232   
   53.215   88.758 
   3.878.423   3.919.639 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 
 

  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

  2013  2013  2012 

   €   €    €   €    €   €  

 Baten         

3.1 Baten uit eigen fondsenwerving  475.379     555.256     377.437   
3.2 Baten uit acties derden  250.643 

 
 
  

   215.000     409.236   
 Deelnamegelden vak. en wkd. 88.613     88.656    102.163   
 Deelnamegelden exp. centrum 4.670     -    5.698   
3.3 Opbrengsten derden Hotel Heppie 14.434      172  
 Overige baten 11.753    -     50.575   
 Som der baten  845.492    858.912   

8
2
0
.
9
0
9
  

 945.281 

          

 Lasten         

 Besteed aan doelstellingen         

3.4 Heppie-vakanties en weekenden  -635.618    -568.414 
694.694.2

96.296  

   -646.076   
3.5 Heppie-expertisecentrum  -91     -     -84.112   
    -635.709     -568.414     -730.188 

 Werving Baten         

3.6 Kosten eigen fondsenwerving  -104.153     -124.693     -57.386   
 Kosten acties derden  -     -     -   
    -104.153     -124.693     -57.386  

 Beheer en administratie         

3.7 Kosten van beheer en administratie -111.294   -65.805   -46.892  

   -111.294   -65.805   -46.892 

 Subtotaal lasten  -851.156   -758.912   -834.466 

3.8 Overige waardeveranderingen van 
vaste activa  -   -   -924.535 

 Som der lasten  -851.156   -758.912   -1.758.829 

 Resultaat  -5.664   100.000   -813.720 

          

 Resultaatbestemming:  -5.664      -813.720 

 - toevoeging breserve activa  -      - 
 - onttrekking breserve activa  3.809      3.165 
 - toevoeging bfonds Hotel Heppie  -      -187.453 
 - toevoeging bfonds Strat. Onderz.   41.000      -41.000 
 - onttrekking breserve HH  -12.645      102.348 
 - toevoeging breserve HH Inrichting   -      -260.000 
 - onttrekking freserve Hotel Heppie  70.591      78.916 
 - onttrekking freserve H Vastgoed 

Eindhoven 
 14.971      989.625 

 - mutatie continuïteitsreserve  -112.053      128.119 
 Saldo bij einde van het boekjaar  -      - 
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1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
1.1 Algemeen 
Het rapport is ingericht volgens de "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te 
geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen 
bijeengebracht zijn. Het rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. Tenzij anders is vermeld 
worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
In afwijking op de "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen" is de bijzondere waardevermindering opgenomen als 
een aparte regel in de totale lasten. In "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen" is geen rekening gehouden met 
een dergelijke situatie, deze kent hiervoor derhalve geen bepaling 
 
De cijfers van 2012 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken. 
Omvangrijke wijzigingen zijn in de toelichting uiteen gezet. 

Consolidatie 
De geconsolideerde balans en staat van baten en lasten is overeenkomstig de bepalingen in "Richtlijn 217 
Consolidatie" opgesteld. 
 
In de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten van Stichting Heppie zijn de financiële gegevens verwerkt 
van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap 
kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde balans en staat van 
baten en lasten is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van 
Stichting Heppie. 
 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat 
van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten tot uitdrukking 
gebracht. 

1.2 Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek 
van bijzondere waardeverminderingen. 

Lijst van kapitaalbelangen 
Stichting Heppie te Veldhoven staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In onderstaande lijst met 
kapitaalbelangen is aangegeven van welke vennootschappen de financiële gegevens zijn geconsolideerd in de 
balans en staat van baten en lasten van Stichting Heppie. 
 
Naam:    Plaats:  Aandeel:  
Heppie Vastgoed B.V. Veldhoven  100%  
De activiteiten van Heppie Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit het opzetten en 
in stand houden van verblijfs- casu quo recreatieve accommodatie ten behoeve van de doelgroep Stichting Heppie 
(maar niet uitsluitend ten behoeve van de doelgroep) alsmede verhuur/onderhoud van registergoederen. 
 
Naam:    Plaats:  Aandeel:  
Hotel Heppie B.V.  Veldhoven  100%  
De activiteiten van Hotel Heppie B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit het exploitatie van 
verblijfsaccommodatie- en dagrecreatieve voorzieningen speciaal ten behoeve van de doelgroep Stichting Heppie 
(maar niet uitsluitend ten behoeve van de doelgroep). 
 
Naam:    Plaats:  Aandeel:  
Heppie Expertise B.V. Veldhoven  100%  
De activiteiten van Heppie Expertise B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, bestaan voornamelijk uit het geven van 
workshops, trainingen en opleidingen aan vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen werken, en ouders in de 
omgang met (bijzondere) kinderen en in het bijzonder de doelgroep van Stichting Heppie; door het bieden van deze 
op preventie en/of curatieve gerichte ondersteuning aan vrijwilligers en beroepskrachten en ouders in de omgang met 
(bijzondere) kinderen kan er een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de 
doelgroep van Stichting Heppie (en kinderen in het algemeen). 
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1.3 Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde onder aftrek van een afschrijving die is bepaald 
op grond van schattingen van de economische levensduur en restwaarde. Materiële vaste activa die worden 
aangewend in het kader van de doelstelling worden ineens afgeboekt van het resultaat. Voor de waarde van de activa 
ten behoeve van de bedrijfsvoering wordt per ultimo boekjaar een Fonds activa bedrijfsvoering aangehouden ten laste 
van het Vrij besteedbaar vermogen. 
 
De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:  
Gebouwen          4,17% 
Inventaris        20,00% 
Vervoermiddelen       20,00% 

1.4 Eigen vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting. Voor zover het 
eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als Continuiteitsreserve of als Vastgelegd vermogen in het kader van de 
doelstelling wordt dit gepresenteerd als Vrij besteedbaar voor de doelstelling. 

1.5 Vastgelegd vermogen en fondsen 
Onder vastgelegd vermogen (fondsen) wordt het deel van het vermogen gepresenteerd dat door derden is 
geoormerkt ter specifieke aanwending in het kader van de doelstelling. De besteding is nader gespecificeerd naar 
projecten. 
 
De vastgelegde reserves zijn specifiek door de Raad van Bestuur toegekende bestedingen en zijn feitelijk vrij ter 
beschikking. 

1.6 Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering van vorderingen geschiedt 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. 

1.7 Donaties, schenkingen en deelnamegelden 
De inkomsten zijn de opbrengsten uit donaties, schenkingen, deelnamegelden en andere inkomsten, die toe te 
kennen zijn aan het desbetreffende boekjaar. Donaties worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn 
toegekend. Verliezen worden in aanmerking genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

1.8 Kostendoorbelastingen 
Binnen de organisatie kunnen vier hoofdactiviteiten onderscheiden worden: Vakanties en Weekenden, 
Expertisecentrum, Beheer en administratie en Fondsenwerving. Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft de 
organisatie uitvoeringskosten. Deze kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben en 
worden doorbelast naar eerdergenoemde activiteiten op basis van een vastgelegde verdeelsleutel per personeelslid. 
Directe kosten worden eveneens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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2. Toelichtingen op de geconsolideerde balans per 31 december 2013 
 
Bedrijfsmiddelen worden aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering. 
In 2013 zijn er, evenals in 2012 geen bedrijfsmiddelen direct als lasten geboekt: 
 

2.1.1 Gebouwen 

 2013 
€  2012 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde  4.204.535    2.901.593  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -931.410    -  
  3.273.125    2.901.593  
Mutaties    
Investeringen  34.498    1.302.942  
Afschrijvingen  -14.469    -6.875  
Waarderingsverschillen  -    -924.535  
 20.029    371.532  
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde  4.239.033    4.204.535  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -945.879    -931.410  
  3.293.154    3.273.125  
 
In 2012 is een bijzondere waardevermindering op het onroerend goed gelegen aan de Patrijslaan 9 ad € 924.535 
rechtstreeks in het resultaat verwerkt. Deze bijzondere waardevermindering is, bij de ingebruikname van het 
onroerend goed d.d. 20 juni 2012, gebaseerd op een taxatierapport van een onafhankelijke taxateur.  
De bijzondere waardevermindering betreft de stichtingskosten ad € 4.204.535 minus  
de taxatiewaarde ad € 3.280.000. 

2.1.2 Inventaris 

 2013 
€  2012 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde  442.463    24.199  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -44.535    -3.308  
  397.927    20.891  
Mutaties    
Investeringen 957   418.264  
Afschrijvingen  -71.759    -41.227  
  -70.802    377.036  
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde  443.420    442.463  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -116.295    -44.535  
  327.125    397.927  

2.1.3 Vervoersmiddelen 

 2013 
€  2012 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde 11.087  11.087 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.489  -5.492 
 3.598  5.595 
Mutaties    
Desinvesteringen aanschafwaarde 
 

-11.087  - 
Desinvesteringen afschrijvingen 7.822   
Afschrijvingen -333  -1.997 
 -3.598  -1.997 
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde -  11.087 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -  -7.489 
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2.2 Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Debiteuren 2.706  23.596 
Nog te ontvangen bijdrage Vriendenloterij 57.233  69.539 
Nog te ontvangen donaties 5.490  - 
 65.429  93.135 

2.3 Belastingen en premies 
Deze zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Vordering omzetbelasting 10.041  - 
 10.041  - 
 

2.4 Liquide middelen 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Rabobankrekeningen Stichting Heppie 118.383  111.121 
Rabobankrekeningen Heppie Vastgoed B.V. 
verenigingsrekening .551 

5.636  11.161 
Rabobankrekeningen Hotel Heppie B.V. 
B.V.verenigingsrekening .878   

35.817  9.774 
Rabobankrekeningen Heppie Expertise B.V. 22.838  19.798 
 182.674  151.854 
De liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking 
 

2.5 Eigen vermogen 
Het beleid van de stichting is erop gericht om het vermogen te besteden in overeenstemming met de bestemming die 
daaraan is gegeven bij het ontstaan van de baten. Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen, acht de stichting het gewenst om een groot deel van het Vrij besteedbare vermogen te 
bestemmen als Continuïteitsreserve. 
 
Voor de bepalingen van de hoogte van de Continuïteitsreserve streeft Stichting Heppie naar een reserve welke groot 
genoeg is om de kosten voor de doelstellingen voor één jaar te kunnen betalen in de situatie dat er géén baten uit 
fondsenwerving beschikbaar zijn. 
 
De doelstellingen die door het bestuur zijn aangemerkt om minstens één jaar zonder baten uit fondsenwerving dienen 
te worden gerealiseerd, zijn: Heppie-vakanties en weekenden. 
 
De kosten voor deze doelstellingen van Stichting Heppie bedroegen in 2013 € 635.618 (2012: € 646.076). Aldus 
komt de vastgestelde Continuïteitsreserve van € 204.929  (2012: € 92.876) neer op 0,32 (2012: 0,14) keer de kosten. 
 
Continuïteitsreserve  
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 92.876  220.995 
Toevoeging/onttrekking uit resultaatbestemming 112.053  -128.119 
Saldo bij einde van het boekjaar 204.929  92.876 
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2.5.1 Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 3.809. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 7.042  10.207 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -3.809  -3.165 
Saldo bij einde van het boekjaar 3.233  7.042 
 
De Bestemmingsreserve heeft ten doel kosten van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering te dragen. 
 

2.5.2 Bestemmingsfonds Hotel Heppie 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 22.355. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 22.355  50.000 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  187.453 
Onttrekking uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking naar financieringsreserve Heppie Vastgoed -22.355  -215.098 
Saldo bij einde van het boekjaar -  22.355 
 
Het bestemmingsfonds Hotel Heppie heeft ten doel het bouwen van een nieuwe accommodatie ten behoeve van de 
activiteiten van de stichting. Het hotel is in 2012 opgeleverd en zit in de deelneming Heppie Vastgoed B.V. De 
bestedingen van het bestemmingsfonds worden gelijkgeschaald aan de bestedingen van de stichting aan het hotel. 
 

2.5.3 Bestemmingsfonds Strategisch Onderzoek 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 41.000. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 41.000  - 
Toevoeging uit resultaatbestemming   41.000 
Onttrekking uit resultaatbestemming -41.000  - 
Saldo bij einde van het boekjaar -  41.000 
 
Het bestemmingsfonds Strategisch Onderzoek bevat een donatie ten behoeve van een uit te voeren strategisch 
onderzoek welke in 2013 is afgerond. . 
 

2.5.4 Bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting 
Het vastgelegde vermogen bleef gelijk. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar -  200.000 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  260.000 
Onttrekking uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking naar financieringsreserve Hotel Heppie -  -460.000 
Saldo bij einde van het boekjaar -  - 
 
De bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting heeft ten doel het kopen van de inrichting van de nieuwe 
accommodatie ten behoeve van de activiteiten van de stichting. De inrichting van deze accommodatie zal worden 
verwerkt in de deelneming van Hotel Heppie B.V. De bestedingen van de bestemmingsreserve worden 
gelijkgeschaald als de stortingen (Agio) ten behoeve van de uitgaven voor de inrichting van de accommodatie binnen 
Hotel Heppie B.V. 
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2.5.5 Bestemmingsreserve Hotel Heppie 
Het vastgelegde vermogen bleef gelijk. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar -  150.000 
Toevoeging uit resultaatbestemming 12.645  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -  -102.348 
Onttrekking naar financieringsreserve Heppie Vastgoed -12.645  -47.652 
Saldo bij einde van het boekjaar -  - 
 
Oplevering van het hotel heeft in 2012 plaats gevonden. 
 

2.5.6 Financieringsreserve Hotel Heppie B.V. 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 70.591. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 394.483  13.399 
Toevoeging uit bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting -  460.000 
Onttrekking uit resultaatbestemming -70.591  -78.916 
Saldo bij einde van het boekjaar 323.892  394.483 
 
De reserve financiering activa wordt aangehouden voor middelen die vanuit het eigen vermogen worden aangewend 
voor investeringen in activa ten behoeve van de bedrijfsvoering en doelstelling in Hotel Heppie B.V. 
 

2.5.7 Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. 
Het vastgelegde vermogen steeg per saldo met € 20.029. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 323.125  1.050.000 
Toevoeging uit bestemmingsfonds Hotel Heppie 22.355  215.098 
Toevoeging uit bestemmingsreserve Hotel Heppie 12.645  47.652 
Onttrekking uit resultaatbestemming, waardeverandering -  -924.535 
Onttrekking uit resultaatbestemming -14.971  -65.090 
Saldo bij einde van het boekjaar 343.154  323.125 
 
De reserve financiering activa wordt aangehouden voor middelen die vanuit het eigen vermogen worden aangewend 
voor investeringen in het in aanbouw zijnde hotel in Heppie Vastgoed B.V. Totaal toegevoegd aan de 
financieringsreserve € 1.347.450. 
 

2.6 Lening O/G 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Saldo bij aanvang van het boekjaar 2.950.000  2.400.000 
Opgenomen gelden -  550.000 
Aflossingen -  - 
Saldo bij einde van het boekjaar 2.950.000  2.950.000 
 
Ten behoeve van de bouw van het hotel in Heppie Vastgoed B.V. is een lening verstrekt door een particuliere 
stichting. Er zijn geen aflossingsverplichtingen overeengekomen. De lening is renteloos. 
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2.7 Belastingen en premies 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Afdracht omzetbelasting -  2.904 
Afdracht loonheffingen 7.611  8.043 
Afdracht pensioenpremie 124  580 
 7.735  11.527 
 

2.8 Overige schulden en overlopende passiva 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Voorziening vakantiegeld 10.995  8.467 
Overige overlopende posten 9.328  361 
Accountantskosten 17.000  15.500 
Crediteuren  8.157    21.981  
Nog te betalen Buitenjan -    2.856  
Nog te betalen Speelhoeve -    28.070  
 45.480  77.235 

2.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Zekerheden 
 
Schulden aan kredietinstellingen 
Ten behoeve van de lening o/g door de particuliere stichting, ad € 2.950.000, voor de bouw van het hotel in Heppie 
Vastgoed B.V. heeft Stichting Heppie en Heppie Vastgoed B.V. de volgende zekerheden verstrekt: 
• het recht van erfpacht voor vijfentwintig jaar op een perceel grond, Bospark 't Wolfsven B.V., inclusief opstallen; 
• het recht van erfpacht voor vijfentwintig jaar op een perceel grond, Bospark 't Wolfsven II B.V., inclusief opstallen; 
• pandrecht op: 

a. alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of zullen worden om voormelde onroerende 
zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig (kunnen) worden herkend; 

b. alle roerende zaken die van voormelde onroerende zaak worden afgescheiden; 
c. vorderingen wegens schade het verbondene overkomen, alsmede vorderingen op huurders en andere 

gebruikers. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen  
 
Huurverplichting onroerend goed 
De totale huurverplichting aangaande onroerend goed bedraagt € 7.445 voor 2014 (2013: € 7.104). 
 
Erfpacht 
Door Heppie Vastgoed B.V. zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2036 terzake van het 
pachten van grond ad € 30.000 per jaar. 
 
Overeenkomst voor langdurige donatie 
Een particuliere stichting heeft zich, middels een overeenkomst, voor 25 jaar als donateur aan Stichting Heppie 
verbonden. De jaarlijkse donatie bedraagt (minimaal) € 30.000. 
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3. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 
3.1 Baten uit eigen fondsenwerving 

 2013 
€  2012 

€ 
Donaties (spontaan)  189.920    203.587  
Donaties (eigen actie) 22.537  11.850 
Verkoopactie* 10.922  - 
Vermogensfondsen 209.500  80.000 
Vermogensfondsen voor Hotel Heppie  42.500    82.000  

 475.379   377.437  
*Opbrengst Verkoopactie    
Omzet 15.939  - 
Kostprijs -5.017  - 
 10.922  - 

3.2 Baten uit acties derden 

 2013 
€  2012 

€ 
Aandeel in acties derden  0    94.705  
Vriendenloterij - loten  250.643    314.531  

 250.643   409.236  

3.3 Opbrengsten derden Hotel Heppie 

 2013 
€  2012 

€ 
Opbrengst verhuur aan derden 61.122    41.154  
Kostprijs verhuur derden  -46.688   -40.982  

 14.434   172  

3.4 Heppie-vakanties en weekenden 

 2013 
€  2012 

€ 
Verblijfskosten 160.692  203.497 
Materiaalkosten 40.017  53.888 
Voorbereidingskosten 4.650  5.027 
Reiskosten vrijwilligers 16.991  25.181 
Werving kinderen 515  5.163 
Werving vrijwilligers -417  14.740 
Vrijwilligers werkgroep 8.939  11.945 
Deskundigheidsbevordering 11.094  13.716 
Kosten Hotel Heppie 103.150  75.816 
Afschrijvingen 85.060  46.935 
Totaal directe kosten  430.691  455.908 
3.9 Uitvoeringskosten vakanties en weekenden 204.927  190.168 
 635.618  646.076 
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3.5 Expertisecentrum 

 2013 
€  2012 

€ 
Kosten  91  343 
Totaal directe kosten  91  343 
3.9 Uitvoeringskosten expertisecentrum -  83.768 
 91  84.112 

3.6 Kosten eigen fondsenwerving 

 2013 
€  2012 

€ 
Verwervingskosten 1.669  7.029 
Totaal directe kosten  1.669  7.029 
3.9 Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 102.484  50.357 
 104.153  57.386 

3.7 Kosten beheer en administratie 

 2013 
€  2012 

€ 
3.9 Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 111.294  46.892 
 111.294  46.892 

3.8 Overige waardeverandering van vaste activa 

 2013 
€  2012 

€ 
Bedrijfsgebouwen/terreinen -  924.535 
 -  924.535 
 
De specifieke eisen en wensen van het gebouw ten behoeve van de Heppie-doelgroep hebben investeringen in Hotel 
Heppie noodzakelijk gemaakt, die door een taxateur niet mee worden gewaardeerd bij een beoordeling in het normale 
economische verkeer. Tevens zijn er ook extra kosten gemaakt ten behoeve van een planwijziging tijdens de 
realisatie van Hotel Heppie. Gezien bovenstaande en rekening houdend met de vastgoedmarkt wordt de afwijking 
tussen het geïnvesteerde bedrag en de getaxeerde waarde als een duurzame waardevermindering beschouwd en is 
derhalve in het resultaat verwerkt.. 
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3.9 Verdeling van uitvoeringskosten naar bestemming 
 

 Vakanties + 
weekenden  Fondsenwerving  Beheer en 

administratie 

 €   €    €  

Specificatie uitvoeringskosten      
3.10 Personeelskosten  162.672    79.213    12.967  
Huisvestingskosten  4.140    2.547    417  
Loonadministratie  997    614    100  
Verzekeringen  1.260    775    127  
Keurmerk & contributies  917    -    -  
Kantoorkosten  13.702    7.086    1.160  
Administratie & beheerkosten  -    -    57.483  
Accountantskosten  -    -    37.035  
Juridische/advies/incidentele kosten  -    -    -  
Autokosten  4.615    2.081    341  
Overige algemene kosten  16.624    10.168    1.664  

Totaal uitvoeringskosten 204.927   102.484  111.294 
 

 Totaal 2013  Begroot 2013  Totaal 2012 

 €   €    €  

Specificatie uitvoeringskosten      
Personeelskosten  254.852    233.878    252.065  
Huisvestingskosten  7.104    7.104    20.975  
Loonadministratie  1.711    2.250    1.600  
Verzekeringen  2.162    2.500    2.010  
Keurmerk & contributies  917    1.500    1.045  
Kantoorkosten  21.948    30.000    41.145  
Administratie & beheerkosten  57.483    23.380    280  
Accountantskosten  37.035    20.000    22.453  
Juridische/advies/incidentele kosten  -    2.500    -  
Autokosten  7.037    7.500    8.643  
Overige algemene kosten 28.456   5.000    20.969  

Totaal uitvoeringskosten 418.705  336.112  371.185 
 
De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van de inzet van de diverse medewerkers. 
Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen.  
 
De verdeling van de uitvoeringskosten is als volgt vastgesteld: 
 2013  2012€ 
Vakanties + weekenden 58,27%  59,27% 
Expertisecentrum 0,00%  23,14% 
Fondsenwerving 35,86%  11,85% 
Beheer en administratie 5,87%  5,74% 
 100,00%  100,00% 
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3.9 Toelichting op de personeelskosten 
 
 2013 

€  2012 
€ 

Specificatie personeelskosten    
Brutolonen  194.614    187.248  
Sociale lasten  32.671    31.256  
Pensioenlasten  11.584    8.538  
Mutatie reservering vakantiegelden  14.841    12.282  
Bijzondere beloningen  -    -  
Ziektegeldverzekering  2.557    2.350  
Uitkeringen/subsidies  -20.631    -  
Overige personeelskosten  19.216    10.391  
    
Totaal personeelskosten 254.852  252.065 
 
Onder de personeelskosten is opgenomen een bedrag van € 11.868 (2012 : € 11.342) met betrekking tot loon 
betaald aan bestuurders voor bestuurderstaken. 

3.10 Kengetallen* 
 

 2013 
  2012 

 
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten  75,19%  77,25% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten 74,69%  87,50% 
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen fondsenwerving 21,91%  15,20% 
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten  13,08%  5,62% 
     
 

3.10.1 Procentuele verdeling van de baten 
 

 2013 
  2012 

 
Baten uit eigen fondsenwerving 56,23%  39,93% 
Baten uit acties van derden 29,64%  43,29% 
Deelnamegelden 10,48%  10,81% 
Opbrengsten Hotel Heppie 1,71%  0,02% 
Overige baten 1,94%  5,95% 
 100,00%  100,00% 
 

3.10.2 Procentuele verdeling van de lasten* 
 

 2013 
  2012 

 
Besteed aan doelstelling 74.69%  87,50% 
Werving baten 12,23%  6,88% 
Beheer en administratie 13,08%  5,62% 
 100,00%  100,00% 
 
* De totale lasten zijn exclusief de eenmalige waardeverandering van de vaste activa 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2013 
         (na voorgestelde resultaatbestemming) 

  31-12-2013  31-12-2012 

   €   €    €   €  

 Activa      
       
 Materiele Vaste Activa       
5.1.1 Inventaris  3.233     3.444   
5.1.2 Vervoersmiddelen  -     3.598   
    3.233     7.042  
 Financiële Vaste Activa      

5.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen  3.673.335     3.757.941   
    3.673.335     3.757.941  
 Vlottende Activa      

5.3 Vorderingen en overlopende activa  65.561     69.539   
5.4 Liquide middelen  118.383     111.122   
    183.944     180.662  
    3.860.512   

3
.
9
4
5
.
6
4
4
  

  3.945.644  
 Passiva      

       
 Reserves en fondsen      

5.5 Vrij besteedbaar vermogen      
 - Continuïteitsreserve 204.929   92.876  
 Vastgelegd vermogen      
 - Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering  3.233     7.042   
 - Bestemmingsfonds Hotel Heppie  -     22.355   
 - Bestemmingsfonds Strategsch onderzoek -   41.000  
 - Bestemmingsreserve Hotel Heppie inrichting  -     -   
 - Bestemmingsreserve Hotel Heppie  -     -   
 - Financieringsreserve Hotel Heppie B.V.  323.892     394.483   
 - Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V.  343.154     323.125   
   875.208   880.881 
 Langlopende Schulden      

5.6 Lening O/G 2.950.000   2.950.000  
   2.950.000   2.950.000 
 Kortlopende Schulden      

5.7 Schulden aan groepsmaatschappijen  -     57.012   
5.8 Belastingen en premies  6.532     6.998   
5.9 Overlopende passiva  28.772     50.754   
    35.304     114.764  
   3.860.512   3.945.644 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 
 

  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

  2013  2013  2012 

   €   €    €   €    €   €  

 Baten         

 Baten uit eigen fondsenwerving         
6.1 Baten uit eigen fondsenwerving 475.379   555.256   377.437  
6.2 Baten uit acties derden 250.643   215.000   409.236  
 Deelnamegelden vak. en wkd. 88.613   88.656   102.163  
          
 Overige baten 11.076   -   50.092  
 Som der baten  825.711   858.912   938.927 

          

 Lasten         

 Besteed aan doelstellingen         

6.3 Heppie-vakanties en weekenden  -544.915     -568.414     -614.990   
6.4 Heppie-expertisecentrum  -     -     -61.996   
    -544.915     -568.414     -676.987  

 Werving Baten         

6.5 Kosten eigen fondsenwerving  -104.153     -124.693     -44.091   
 Kosten acties derden  -     -     -   
    -104.153   

-
3
2
.
7
8
5
  

  -124.693     -44.091  

 Beheer en administratie         

6.6 Kosten van beheer en administratie -65.540   -65.805   -32.961  

   -65.540   -65.805   -32.961 

 Som der lasten  -714.608    -758.912   -754.039  

6.7 Resultaat deelnemingen  -116.767   -   -998.608 

 Resultaat  -5.664   100.000   -813.720 

          

 Resultaatbestemming:  -5.664      -813.720 

 - toevoeging breserve activa  -      - 
 - onttrekking breserve activa  3.809      3.165 
 - toevoeging bfonds Hotel Heppie  -      -187.453 
 - toevoeging bfonds Strat. Onderz.   41.000      -41.000 
 - onttrekking breserve HH  -12.645      102.348 
 - toevoeging breserve HH Inrichting   -      -260.000 
 - onttrekking freserve Hotel Heppie  70.591      78.916 
 - onttrekking freserve H Vastgoed 

Eindhoven 
 14.971      989.625 

 - mutatie continuïteitsreserve  -112.053      128.919 
 Saldo bij einde van het boekjaar  -      - 
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4. Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten is opgesteld volgens de bepalingen van "Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen". 
 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de 
resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders 
wordt vermeld. 
 
In afwijking van "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen" en voorgaande jaren is het resultaat van de 
deelnemingen gepresenteerd als een aparte regel onder de lasten. De situatie van Stichting Heppie, met drie 
vennootschappen als deelneming, wijkt af van de veronderstelling in "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen". 
Hier was in het model dan ook geen rekening mee gehouden. 
 
De cijfers van 2012 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken. 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Heppie 
 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap 
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair 
ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het 
resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de 
vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen. 
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5. Toelichtingen op de enkelvoudige balans per 31 december 2013 
Bedrijfsmiddelen worden aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering. 
In 2013 zijn er, evenals in 2012 geen bedrijfsmiddelen direct als lasten geboekt: 
 

5.1.1 Inventaris 

 2013 
€  2012 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde 5.785  5.785 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.341  -1.173 
 3.444  4.612 
Mutaties    
Investeringen 957  - 
Afschrijvingen -1.168  -1.168 
 -211  -1.168 
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde 6.742  5.785 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.509  -2.341 
 3.233  3.444 

5.1.2 Vervoersmiddelen 

 2013 
€  2012 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde 11.087  11.087 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.489  -5.492 
 3.598  5.595 
Mutaties    
Desinvesteringen aanschafwaarde 
 

-11.087  - 
Desinvesteringen afschrijvingen 7.822   
Afschrijvingen -333  -1.997 
 -3.598  -1.997 
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde -  11.087 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -  -7.489 
 -  3.598 
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5.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
De vorderingen zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Deelneming Heppie Vastgoed B.V.  3.325.803    3.304.192  
Deelneming Hotel Heppie B.V.  329.532    435.448  
Deelneming Heppie Expertise B.V.  18.000    18.300  
 3.673.335   3.757.941  
 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Deelneming Heppie Vastgoed B.V.    
Saldo bij aanvang boekjaar 3.304.192  3.073.796 
Gestort agiokapitaal 35.000  1.177.000 
Resultaat deelneming -13.389  -946.604 
Saldo bij einde van het boekjaar 3.325.803  3.304.192 
 
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het opzetten en in stand 
houden van verblijfs- en recreatieve accommodatie ten behoeve van de doelgroep van Stichting Heppie, alsmede de 
verhuur en onderhoud van registergoederen. Dit betreft een 100%-deelneming.  
 
Het gestort agiokapitaal betreft de financiering van de bouw/verbetering van de onroerende zaak in Heppie Vastgoed 
B.V. 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Deelneming Hotel Heppie B.V.    
Saldo bij aanvang boekjaar 435.448  30.849 
Gestort agiokapitaal -  460.000 
Resultaat deelneming -105.916  -55.401 
Saldo bij einde van het boekjaar 329.532  435.448 
 
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van 
verblijfsaccommodatie- en dagrecreatieve voorzieningen speciaal ten behoeve van de doelgroep van Stichting 
Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming. 
 
Het gestort agiokapitaal betreft de financiering van de inventaris in Hotel Heppie B.V. 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Deelneming  Heppie Expertise B.V.    
Saldo bij aanvang boekjaar 18.300  14.904 
Resultaat deelneming 2.538  3.396 
Betaalbaar gesteld dividend -2.838  - 
Saldo bij einde van het boekjaar 18.000  18.300 
 
De vennootschap is notarieel op 28 mei 2009 opgericht. Het doel van de vennootschap is het geven van workshops, 
trainingen en opleidingen aan vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen werken, en aan ouders met kinderen 
in de doelgroep van Stichting Heppie. Dit betreft een 100%-deelneming.  
 
Het dividend bestaat uit vastgesteld dividend over het boekjaar 2012 te weten € 300 en het restant € 2.538 betreft 
het vastgesteld dividend over hert boekjaar 2013. 
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5.3 Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Nog te ontvangen bijdrage Vriendenloterij 57.233  69.539 
Nog te ontvangen dividend 2.838  - 
Nog te ontvangen donaties 5.490  - 
 65.561  69.539 
 

5.4 Liquide middelen 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Rabobank verenigingsrekening .559  3.503    68.950  
Rabobank verenigingsrekening .551  682    1.685  
Rabobank verenigingsrekening .878    12.383    8.209  
Rabobank bedrijfsTelerekening .606  100.368    9.921  
Rabobank verenigingsrekening .342    1.447    22.357  
 118.383   111.122  
De liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking 
 

5.5 Eigen vermogen 
Het beleid van de stichting is erop gericht om het vermogen te besteden in overeenstemming met de bestemming die 
daaraan is gegeven bij het ontstaan van de baten. Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen, acht de stichting het gewenst om een groot deel van het Vrij besteedbare vermogen te 
bestemmen als Continuïteitsreserve. 
 
Voor de bepalingen van de hoogte van de Continuïteitsreserve streeft Stichting Heppie naar een reserve welke groot 
genoeg is om de kosten voor de doelstellingen voor één jaar te kunnen betalen in de situatie dat er géén baten uit 
fondsenwerving beschikbaar zijn. 
 
De doelstellingen die door het bestuur zijn aangemerkt om minstens één jaar zonder baten uit fondsenwerving dienen 
te worden gerealiseerd, zijn: Heppie-vakanties en weekenden. 
 
De kosten voor deze doelstellingen van Stichting Heppie bedroegen in 2013 € 544.915 (2012: € 614.990). Aldus 
komt de vastgestelde Continuïteitsreserve van € 204.929 (2012: € 92.876) neer op 0,38 (2012: 0,15) keer de kosten. 
 
Continuïteitsreserve  
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 92.876  220.995 
Toevoeging/onttrekking uit resultaatbestemming 112.053  -128.119 
Saldo bij einde van het boekjaar 204.929  92.876 
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5.5.1 Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 3.809. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 7.042  10.207 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -3.809  -3.165 
Saldo bij einde van het boekjaar 3.233  7.042 
 
De Bestemmingsreserve heeft ten doel kosten van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering te dragen. 
 

5.5.2 Bestemmingsfonds Hotel Heppie 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 22.355. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 22.355  50.000 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  187.453 
Onttrekking uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking naar financieringsreserve Heppie Vastgoed -22.355  -215.098 
Saldo bij einde van het boekjaar -  22.355 
 
Het bestemmingsfonds Hotel Heppie heeft ten doel het bouwen van een nieuwe accommodatie ten behoeve van de 
activiteiten van de stichting. Het hotel is in 2012 opgeleverd en zit in de deelneming Heppie Vastgoed B.V. De 
bestedingen van het bestemmingsfonds worden gelijkgeschaald aan de bestedingen van de stichting aan het hotel. 

5.5.3 Bestemmingsfonds Strategisch Onderzoek 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 41.000. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 41.000  - 
Toevoeging uit resultaatbestemming   41.000 
Onttrekking uit resultaatbestemming -41.000  - 
Saldo bij einde van het boekjaar -  41.000 
 
Het bestemmingsfonds Strategisch Onderzoek bevat een donatie ten behoeve van een uit te voeren strategisch 
onderzoek welke in 2013 is afgerond. . 

5.5.4 Bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting 
Het vastgelegde vermogen bleef gelijk. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar -  200.000 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  260.000 
Onttrekking uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking naar financieringsreserve Hotel Heppie -  -460.000 
Saldo bij einde van het boekjaar -  - 
 
De bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting heeft ten doel het kopen van de inrichting van de nieuwe 
accommodatie ten behoeve van de activiteiten van de stichting. De inrichting van deze accommodatie zal worden 
verwerkt in de deelneming van Hotel Heppie B.V. De bestedingen van de bestemmingsreserve worden 
gelijkgeschaald als de stortingen (Agio) ten behoeve van de uitgaven voor de inrichting van de accommodatie binnen 
Hotel Heppie B.V. 
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5.5.5 Bestemmingsreserve Hotel Heppie 
Het vastgelegde vermogen bleef gelijk. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar -  150.000 
Toevoeging uit resultaatbestemming 12.645  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -  -102.348 
Onttrekking naar financieringsreserve Heppie Vastgoed -12.645  -47.652 
Saldo bij einde van het boekjaar -  - 
 
Oplevering van het hotel heeft in 2012 plaats gevonden. 
 

5.5.6 Financieringsreserve Hotel Heppie B.V. 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 70.591. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 394.483  13.399 
Toevoeging uit bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting -  460.000 
Onttrekking uit resultaatbestemming -70.591  -78.916 
Saldo bij einde van het boekjaar 323.892  394.483 
 
De reserve financiering activa wordt aangehouden voor middelen die vanuit het eigen vermogen worden aangewend 
voor investeringen in activa ten behoeve van de bedrijfsvoering en doelstelling in Hotel Heppie B.V. 
 

5.5.7 Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. 
Het vastgelegde vermogen steeg per saldo met € 20.029. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2013 

€  31-12-2012 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 323.125  1.050.000 
Toevoeging uit bestemmingsfonds Hotel Heppie 22.355  215.098 
Toevoeging uit bestemmingsreserve Hotel Heppie 12.645  47.652 
Onttrekking uit resultaatbestemming, waardeverandering -  -924.535 
Onttrekking uit resultaatbestemming -14.971  -65.090 
Saldo bij einde van het boekjaar 343.154  323.125 
 
De reserve financiering activa wordt aangehouden voor middelen die vanuit het eigen vermogen worden aangewend 
voor investeringen in het in aanbouw zijnde hotel in Heppie Vastgoed B.V. Totaal toegevoegd aan de 
financieringsreserve € 1.347.450. 
 

5.6 Lening O/G 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Saldo bij aanvang van het boekjaar 2.950.000  2.400.000 
Opgenomen gelden -  550.000 
Aflossingen -  - 
Saldo bij einde van het boekjaar 2.950.000  2.950.000 
 
Ten behoeve van de bouw van het hotel in Heppie Vastgoed B.V. is een lening verstrekt door een particuliere 
stichting. Er zijn geen aflossingsverplichtingen overeengekomen. De lening is renteloos. 
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5.7 Schulden aan groepsmaatschappijen 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Rekening-courant Hotel Heppie B.V. 
 

-  57.012 
Saldo bij einde van het boekjaar -  57.012 
 
Over de schuld wordt geen rente berekend. 
 

5.8 Belastingen en premies 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Afdracht loonheffingen 6.532   6.998  
 6.532  6.998 
 

5.9 Overige schulden en overlopende passiva 

 31-12-2013 
€  31-12-2012 

€ 
Voorziening vakantiegeld  9.258    8.467  
Overige overlopende posten  -    361  
Accountantskosten  11.000    11.000  
Nog te betalen gemaakte kosten 8.514   
Nog te betalen Buitenjan  -    2.856  
Nog te betalen Speelhoeve  -    28.070  
 28.772  50.754 

5.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Zekerheden 
 
Schulden aan kredietinstellingen 
Ten behoeve van de lening o/g door de particuliere stichting, ad € 2.950.000, voor de bouw van het hotel in Heppie 
Vastgoed B.V. heeft Stichting Heppie en Heppie Vastgoed B.V. de volgende zekerheden verstrekt: 
• het recht van erfpacht voor vijfentwintig jaar op een perceel grond, Bospark 't Wolfsven B.V., inclusief opstallen; 
• het recht van erfpacht voor vijfentwintig jaar op een perceel grond, Bospark 't Wolfsven II B.V., inclusief opstallen; 
• pandrecht op: 

d. alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of zullen worden om voormelde onroerende 
zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig (kunnen) worden herkend; 

e. alle roerende zaken die van voormelde onroerende zaak worden afgescheiden; 
f. vorderingen wegens schade het verbondene overkomen, alsmede vorderingen op huurders en andere 

gebruikers. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen  
 
Huurverplichting onroerend goed 
De totale huurverplichting aangaande onroerend goed bedraagt € 7.445 voor 2014 (2013: € 7.104). 
 
Overeenkomst voor langdurige donatie 
Een particuliere stichting heeft zich, middels een overeenkomst, voor 25 jaar als donateur aan Stichting Heppie 
verbonden. De jaarlijkse donatie bedraagt (minimaal) € 30.000. 
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6. Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 
6.1 Baten uit eigen fondsenwerving 

 2013 
€  2012 

€ 
Donaties (spontaan)  189.920    203.587  
Donaties (eigen actie) 22.537  11.850 
Verkoopactie* 10.922  - 
Vermogensfondsen 209.500  80.000 
Vermogensfondsen voor Hotel Heppie  42.500    82.000  

 475.379   377.437  
*Opbrengst Verkoopactie    
Omzet 15.939  - 
Kostprijs -5.017  - 
 10.922  - 

6.2 Baten uit acties derden 

 2013 
€  2012 

€ 
Aandeel in acties derden  0    94.705  
Vriendenloterij - loten  250.643    314.531  

 250.643   409.236  

6.3 Heppie-vakanties en weekenden 

 2013 
€  2012 

€ 
Verblijfskosten 295.679  310.079 
Materiaalkosten 40.017  52.192 
Voorbereidingskosten 4.650  5.027 
Reiskosten vrijwilligers 16.991  25.181 
Werving kinderen 515  5.163 
Werving vrijwilligers -417  14.740 
Vrijwilligers werkgroep 8.939  11.945 
Deskundigheidsbevordering 11.094  13.716 
Totaal directe kosten  377.468  438.043 
6.8 Uitvoeringskosten vakanties en weekenden 167.447  176.948 
 544.915  614.990 
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6.4 Expertisecentrum 

 2013 
€  2012 

€ 
Kosten informatieverzameling -  343 
Totaal directe kosten  -  343 
6.8 Uitvoeringskosten expertisecentrum -  61.653 
 -  61.996 

6.5 Kosten eigen fondsenwerving 

 2013 
€  2012 

€ 
Verwervingskosten 1.669  7.029 
Totaal directe kosten  1.669  7.029 
6.8 Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 102.484  37.062 
 104.153  44.091 

 
 

6.6 Kosten beheer en administratie 

 2013 
€  2012 

€ 
6.8 Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 65.540  32.961 
 65.540  32.961 
 

6.7 Resultaat deelnemingen 
 
 2013 

€  2012 
€ 

    
Heppie Vastgoed B.V. -13.389  -946.604 
Hotel Heppie B.V. -105.916  -55.401 
Heppie Expertise B.V. 2.538  3.396 
 -116.767  -998.608 
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6.8 Verdeling van uitvoeringskosten naar bestemming 
 

 Vakanties + 
weekenden  Fondsenwerving  Beheer en 

administratie 

 €   €    €  

Specificatie uitvoeringskosten      
6.9 Personeelskosten  128.716   

4
7.
4
3
7  

 79.213   
4
7
.

4
3
7  

 12.967  
Huisvestingskosten  4.140   

9
8
5  

 2.547   
9
8
5  

 417  
Loonadministratie  997   

3
3
6  

 614   
3
3
6  

 100  
Verzekeringen  1.260   

4
2
2  

 775   
4
2
2  

 127  
Keurmerk & contributies  917   -   -      -  
Kantoorkosten  11.514   

6.
9
2
0  

 7.086   
6
.

9
2
0  

 1.160  
Administratie & beheerkosten  -   -   -     23.163  
Accountantskosten  -   -   -     25.601  
Juridische/advies/incidentele kosten  -   -   -     -  
Autokosten  3.381   

1.
5
7
6  

 2.081   
1
.

5
7
6  

 341  
Overige algemene kosten  16.522   

3.
9
7
7  

 10.168   
3
.

9
7
7  

 1.664  

Totaal uitvoeringskosten 167.447  102.484  65.540 
 

 Totaal 2013  Begroot 2013  Totaal 2012 

 €   €    €  

Specificatie uitvoeringskosten      
Personeelskosten  220.896    233.878    225.781  
Huisvestingskosten  7.104    7.104    4.690  
Loonadministratie  1.711    2.250    1.600  
Verzekeringen  2.162    2.500    2.010  
Keurmerk & contributies  917    1.500    -  
Kantoorkosten  19.760    30.000    32.937  
Administratie & beheerkosten  23.163    23.380    280  
Accountantskosten  25.601    20.000    14.899  
Juridische/advies/incidentele kosten  -    2.500    -  
Autokosten  5.803    7.500    7.500  
Overige algemene kosten  28.354    5.000    18.927  

Totaal uitvoeringskosten 335.471  336.112  308.624 
 
De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van de inzet van de diverse medewerkers. 
Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen.  
 
De verdeling van de uitvoeringskosten is als volgt vastgesteld: 
 2013  2012€ 
Vakanties + weekenden 58,27%  59,27% 
Expertisecentrum 0,00%  23,14% 
Fondsenwerving 35,86%  11,85% 
Beheer en administratie 5,87%  5,74% 
 100,00%  100,00% 
 

 



 

 Jaarverslag Stichting Heppie 2013      48 

6.9 Toelichting op de personeelskosten 
 
 2013 

€  2012 
€ 

Specificatie personeelskosten    
Brutolonen  169.182    166.024  
Sociale lasten  28.544    28.150  
Pensioenlasten  9.869    7.303  
Mutatie reservering vakantiegelden  13.550    12.282  
Bijzondere beloningen  -    -  
Ziektegeldverzekering  2.557    2.350  
Uitkeringen/subsidies  -20.631    -  
Overige personeelskosten  17.825    9.672  
Totaal personeelskosten 220.896  225.781 
 
Onder de personeelskosten is opgenomen een bedrag van € 11.868 (2012 : € 11.342) met betrekking tot loon 
betaald aan bestuurders voor bestuurderstaken. 
 

6.10 Kengetallen* 
 

 2013 
  2012 

 
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten  66,00%  72,10% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten 76,25%  89,78% 
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen fondsenwerving 21,91%  11,68% 
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten  9,17%  4,37% 
     
 

6.10.1 Procentuele verdeling van de baten* 
 

 2013 
  2012 

 
Baten uit eigen fondsenwerving 57,58%  40,20% 
Baten uit acties van derden 30,35%  43,59% 
Deelnamegelden 10,73%  10,88% 
Overige baten 1,34%  5,33% 
 100,00%  100,00% 
 

6.10.2 Procentuele verdeling van de lasten* 
 

 2013 
  2012 

 
Besteed aan doelstelling 76,25%  89,78% 
Werving baten 14,58%  5,85% 
Beheer en administratie 9,17%  4,37% 
 100,00%  100,00% 
 
* De totale baten en lasten zijn exclusief het resultaat van deelnemingen 
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7. Overige informatie 
 

7.1 Werknemers 
Het aantal fulltime arbeidsplaatsen bedraagt 3,4 over geheel 2013.  
In 2012 waren dit 3,8 arbeidsplaatsen. 
 
Beloning en transactie met bestuurders: 
Er zijn aan leden van het bestuur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt, anders dan in de jaarrekening is 
opgenomen. 
 
Beloning en transacties met Raad van Toezicht: 
Er zijn aan leden van het de Raad van Toezicht geen beloning, leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 

7.2 Giften in natura 
In 2013 zijn evenals in 2012 geen giften in natura ontvangen. 
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8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 23 t/m pagina 49 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Heppie te 
Veldhoven gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 
december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Heppie per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving voor Fondswervende Instellingen (RJ 650). 
  
Rosmalen, 14 maart 2014 
 
Witlox Van den Boomen Accountants N.V. 
 
was getekend  
Th.H.M. van Eijck RA 

 


