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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Joy4Joep. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af
over het gevoerde beleid en de daarbij behorende financiële cijfers.
Deus ex machina is een verhaaltechniek waarbij sprake is van een onverwachte ontknoping van een
verhaal. Die term is wel een beetje van toepassing op het afgelopen jaar. Op het moment dat we als
bestuur dachten: hoe gaan we het voor elkaar krijgen zóveel geld in zo’n korte tijd bij elkaar te krijgen voor
een rolstoelauto, kreeg het verhaal een plotseling wending. De auto kwam er! En na diverse
bureaucratische tegenvallers, kwam plotseling ook het bericht dat er nog voor het einde van het jaar een
woonunit voor Joep geplaatst zou worden. Ongelofelijk! Dankbaarheid is dan ook wel het woord dat voor
het bestuur overheerst. Dankbaarheid voor al die mensen die zich in het afgelopen jaar ingezet hebben om
de wereld van Joep en zijn familie een beetje mooier te maken. Dank u wel!
Als bestuur kijken wij met veel vertrouwen naar de toekomst. Wij maken ons hard voor een onbezorgde
toekomst voor Joep en zijn familie en hopen daarbij ook komend jaar weer op uw bijdrage en
betrokkenheid te mogen rekenen!
Namens het bestuur van Stichting Joy4Joep,
Mariëlle Bakema, voorzitter
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Bestuursverslag
Stichting Joy4Joep
Joep Jonkers is door een val van de trap blijvend meervoudig beperkt geraakt. Stichting Joy4Joep is in juli
2012 opgericht om zijn ouders financieel te ondersteunen in de zorg voor Joep. In het bijzonder als het zorg
betreft die buiten de zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.
Het statutaire doel is als volgt beschreven:
De stichting heeft ten doel het financieren van kosten ter zake de invaliditeit van Joep Jonkers welke de
financiële draagkracht van zijn ouders te boven gaan dan welke niet vergoed worden uit anderen hoofde.
De stichting heeft zich daarbij ten doel gesteld - waar mogelijk - materialen die door de stichting zijn
aangeschaft maar niet meer door Joep gebruikt (kunnen) worden, door te geven aan andere kinderen met
een beperking. Zo reikt het effect van de stichting verder dan Joep en zijn familie.
Joep is nu acht jaar en door alle steun kan hij dingen beleven, leren en van veel dingen genieten. Door zijn
beperkingen op gebied van verstandelijk vermogen, visus, prikkelverwerking en zijn fysieke vermogens
ervaart Joep dagelijks veel frustratie. We hopen het dagelijks leven voor hem zo vorm te geven dat hij regie
en zelfstandigheid kan ervaren.
Stichting Joy4Joep is volledig afhankelijk van giften.
Bestuur
In 2019 was het bestuur van Stichting Joy4Joep als volgt samengesteld:





Mw. M.J. Bakema
Mw. M. Maas
Dhr. A.J. de Quaasteniet
Mw. A. Boon

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Het bestuur heeft in 2019 driemaal vergaderd. Daarnaast heeft regelmatig telefonisch, WhatsApp- en emailoverleg plaatsgevonden.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Ontwikkelingen 2019
Het bestuur had voor 2019 een aantal heldere doelstellingen geformuleerd. Er zou een goede basis voor PR
en communicatie gelegd worden, het actieplan rolstoelauto zou worden uitgewerkt en er zou ingezet
worden op het relatiebeheer. Onderstaand een overzicht van wat er terecht is gekomen van deze
doelstellingen.
PR en Communicatie
Er is een nieuw logo ontworpen dat de herkenbaarheid van de stichting bij de verschillende doelgroepen
vergroot. Het logo visualiseert Joep en alle mensen die om hem heen staan en hem steunen om het beste
uit zichzelf te halen.
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De website is tekstueel vernieuwd, maar bleek qua techniek en onderhoudsmogelijkheden niet meer van
deze tijd te zijn. Na het plaatsen van een oproep op Facebook, reageerde Rosanne van Staalduinen van
Buro Staal dat zij de stichting wilde helpen met het ontwerpen en bouwen van een volledig nieuwe site.
Medio november is de site opgeleverd. De site heeft een frisse uitstraling, is technisch gezien helemaal up
to date en voldoet ook aan de AVG-regelgeving. Fijne toevoeging is de mogelijkheid om direct te doneren
via de site.
Op social media is de stichting vooral ook actief door het delen van berichten van de moeder van Joep.
Social media zijn een belangrijk communicatiemiddel gebleken naar de achterban. De pagina wordt goed
gevolgd en het aantal volgers groeit op jaarbasis ook verder.
Rolstoelauto
Bij het aantreden van het nieuwe bestuur werd al snel duidelijk dat het werven van fondsen voor de
aanschaf van een rolstoelauto onze absolute prioriteit moest hebben. Joep kon eigenlijk niet meer goed
vervoerd worden met de kinderstoel. De belasting voor Suzanne werd te groot; zij moest Joep in de auto
tillen tot grote frustratie van alle betrokkenen. Daarnaast was de situatie in de auto voor Didi ook niet meer
veilig.
In onderling overleg en met input van diverse deskundigen is een plan opgesteld. Hierin werd de situatie
beschreven, is een lijstje van wensen en eisen gemaakt en is een inventarisatie gemaakt van mogelijke
opties en de bijbehorende kosten. Een dekkingsplan maakte vervolgens duidelijk dat we zowel qua tijd als
financiën voor een grote uitdaging stonden. Zeker nadat bleek dat de WMO feitelijk geen rol van betekenis
kon vervullen in het aanschaftraject.
Er zijn diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van het ‘project rolstoelauto’. Er zijn in de
groepsruimte van Avavieren op Strandpark Vlugtenburg drie creatieve workshops georganiseerd. Er zijn
collectes gehouden in diverse kerken en er is een taartenactie georganiseerd.
Begin mei kreeg de stichting samen met Suzanne de mogelijkheid om tijdens een diaconievergadering het
verhaal van Joep te vertellen en de plannen voor een rolstoelauto toe te lichten. Al tijdens de vergadering
werd praktische ondersteuning in het traject aangeboden door Dick van der Kaaij, (voormalig)eigenaar van
het gelijknamige autobedrijf. Daarnaast mochten we een bedrag van 5000 euro in ontvangst nemen ten
behoeve van het ‘project rolstoelauto’!
Op enig moment kwam het proces in een stroomversnelling. Het taxibedrijf waar de opa van Joep werkte,
ging failliet. Diverse (rolstoel)auto’s werden verkocht tegen zeer scherpe prijzen en hij kreeg de kans in te
tekenen op een van die auto’s. Een auto die precies voldeed aan de wensen en eisen die waren opgesteld
en die de stichting bovendien kon betalen van het geld dat tot dan toe was opgehaald. Dick van der Kaaij
heeft een testrit gemaakt en de auto gekeurd en zo kwam het dat het gezin sinds augustus rondrijdt in een
eigen VW Caddy rolstoelauto. Wat zijn we dankbaar voor de steun en betrokkenheid van zoveel mensen
hierin!
Relatiebeheer
Relatiebeheer is een vast punt op de agenda geworden. Zonder de steun van sponsors en donateurs kan
Stichting Joy4Joep Joep en zijn familie niet helpen. In juni is een bedankje aan de donateurs gestuurd en in
december ontvangen alle relaties een kerstgroet. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een nieuwsbrief
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gestuurd, waarin een update gegeven wordt over Joep en actueel nieuws vanuit het bestuur wordt
gedeeld.
Slaapunit
Al langer was duidelijk dat op termijn een oplossing gevonden moest worden voor de slaapkamer van Joep.
Joep slaapt boven, maar het trap op- en aflopen levert veel onrust en ongemak op. Daarbij wordt het voor
Suzanne – naarmate Joep groter wordt – steeds moeilijker hem hierin veilig te begeleiden. De situatie is
onder de aandacht van de WMO-arts gebracht. Deze oordeelde dat een woonunit in de tuin de
aangewezen optie is voor Joep en dat deze met spoed geplaatst moest worden, omdat traplopen voor
gevaarlijke situaties zorgde.
Voor de tweede keer in een jaar tijd werden we geconfronteerd met een proces dat in een
stroomversnelling kwam. In juni is het proces in gang gezet. Meerdere bouwkundigen hebben de situatie
bekeken en de zorgconsulent heeft zich erg ingespannen om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen.
In oktober was er toestemming van de gemeente om de woonunit te laten plaatsen. Eind november kwam
het bericht dat de unit op 5 december geplaatst zou worden. Wat een uniek sinterklaascadeau!
Met een grote kraan zijn een sluis en een slaapkamer over het huis getakeld. In de week daarna is de
aanbouw aangesloten aan de woning en is de binnenkant afgewerkt. Begin 2020 worden nog wat
afwerkingszaken opgepakt en moet gekeken worden wat de impact van deze aanbouw op de
energierekening zal zijn.
Joep heeft nu op de begane grond een slaapkamer die in het verlengde van zijn aangepaste badkamer ligt.
Alles is voor hem zelfstandig te bereiken. Joep is trots op zijn nieuwe kamer en slaapt er graag.
Stichting Joy4Joep sluit het jaar dan ook af met een dankbaar hart. We zijn dankbaar voor al die mensen en
bedrijven die betrokken zijn bij het welzijn van Joep en zijn familie, maar ook voor de wonderlijke wijze
waarop twee grote knelpunten in een jaar tijd uit de weg geruimd zijn. Joep kan hierdoor op een veilige
manier thuis blijven wonen en samen met zijn zusje opgroeien in zijn vertrouwde omgeving.
Koers 2020
2019 was een enerverend jaar, waarin heel veel mooie resultaten zijn bereikt. Voor 2020 heeft het bestuur
zichzelf ten doel gesteld te zorgen voor een structurele inkomstenstroom. De stichting wil dit doel bereiken
door:



Op basis van een activiteitenkalender aan de slag te gaan met structurele fondsenwerving.
o Diverse fondsenwervingsactiviteiten initiëren en ondersteunen
o Bij activiteiten proactief donateurs werven
Te zorgen voor goede communicatie met achterban om zo de betrokkenheid bij de stichting te
vergroten en in stand te houden.
o Social media
o Nieuwsbrief
o Website
o Relatiebeheer donateurs
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Financieel verslag 2019
Het bestuur heeft in 2019 diverse verzoeken ontvangen van de ouders van Joep voor financiële
ondersteuning. Het betrof dan zaken als aangepaste kleding en schoenen, kauwmateriaal, de inrichting van
de aangepaste slaapkamer en de aangepaste auto. Daarnaast heeft de stichting voorzien in noodzakelijke
reiskosten (medische redenen) en de vakantie van Joep.
In totaal heeft de stichting in 2019 € 8.962 (2018 € 3.121,00) uitgekeerd aan de ouders van Joep.
Een overzicht van de uitgaven in 2019:
Reiskosten
Vakantie Joep
Aangepaste kleding/schoenen
Brillen
Inrichten aangepaste slaapkamer
Helm
Kauwmateriaal
Tablet
Aangepaste auto
Diversen
Totaal

€723,00
€0
€ 502,00
€ 678,00
€ 438,00
€ 80,00
€ 103,00
€ 227,00
€ 6000,00
€ 211
€ 8.962,00

In 2019 is de zomervakantie van Joep door middel van een gift ad € 750, buiten de stichting om, betaald
aan het Epilepsiefonds.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2019 (na verwerking van batig saldo) in €
31-12-2019

31-12-2018

7.307

4.810

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

7.307

4.810

TOTAAL

7.307

4.810

Balans per 31 december 2019 (na verwerking batig saldo) in €
31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA
Eigen vermogen

7.307

4.810

TOTAAL

7.307

4.810
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Staat van baten en lasten 2019 in €
2019

2018

LASTEN
Uitkeringen
Kosten

8.239
Bank
Reiskosten
PR

119
723
0

3.121
120
334
0
454

voordelig resultaat
boekjaar

TOTAAL

2.497

353

11.578

3.928
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2019

2018

Donaties

11.578

3.925

Rente

0
11.578

3
3.928

BATEN

TOTAAL

11.578

3.928

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaand verslagjaar.
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor de staat van baten en lasten wordt het kasstelsel gehanteerd.
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Toelichting balans

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

111
7.196
7.307

Kapitaal
Stand 1-1-2019

4.810

Voordelig saldo 2019

2.497

Stand 31-12-2019

7.307
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Overige gegevens

Het bestuur van Stichting Joy4Joep te Leimuiden heeft de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld tijdens
de bestuursvergadering van 26 juni 2020.
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