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Voorwoord
Nadat de Stichting SKIK in Twente in 2014 formeel is opgericht is het allemaal snel gegaan.
We zijn zelfs ietwat overdonderd geweest door de snelheid waarmee de activiteiten van start
zijn gegaan. Overdonderd worden heeft ook een voordeel. Je gaat “doen” in plaats van
plannen maken. Door het enthousiasme van de
bestuursleden en onze vaste vrijwilligsters, Loes Meijer, en de hulp en professionaliteit van
de eerste zorglokatie, de Zwanenhof hebben we een substantieel aantal gezinnen uit onze
doelgroep een paar dagen of een week op adem kunnen laten komen. Daar doen we het
tenslotte allemaal voor. Veel dank zijn we verschuldigd aan een groot aantal service- en
businessclubs die de stichting financieel hebben ondersteund. Zonder deze ondersteuning
zouden we de gezinnen niet hebben kunnen helpen.
Zo’n eerste jaar is ook een periode van leren. Nu de stichting volledig is aangewezen op
vrijwilligers en slechts professionele hulp inroept bij de feitelijke uitvoering van de taken,
bestaat er voortdurend spanning tussen de gevraagde tijdsbesteding en de beschikbare uren.
Dat is echt een zorgpunt voor de toekomst. Plannen zijn er ook. Lotgenotencontact en meer
gezinnen tegelijkertijd zijn onderdeel van de doelstelling. Daar zijn we in 2015 nog
onvoldoende aan toe gekomen. In 2016 echter gaan we dit onderdeel van ons werk wèl
realiseren door de beschikking over een locatie waarop fysiek meerdere gezinnen
tegelijkertijd onder begeleiding op adem kunnen komen.
Zorgpunt is ook de continuïteit in financiële zin. We zijn afhankelijk van giften, ondersteuning
door serviceclub, businessclubs, goede doelenorganisaties enz. Dat brengt onzekerheid met
zich mee over de inkomstenstroom. In 2015 is het goed gekomen. 2016 zal weer een
uitdaging gaan worden. Inmiddels heeft de Stichting SKIK in Twente de ANBI status gekregen.
Dat helpt. Wat echter nog het meeste helpt is het plezier dat de ondersteunende gezinnen
hebben beleefd en de steun in de rug die wij ze hebben kunnen geven bij hun altijd zorgen
gevende thuissituatie. Daarbij staan de zorgen van het stichtingsbestuur volstrekt in de
schaduw.
Namens vrijwilligers, bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting SKIK in Twente wil ik
iedereen danken voor zijn of haar ondersteuning en deelname.
Arnold Poelstra
(penningmeester)
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Bestuurlijke gegevens
Bestuur
Loes Meijer
Heleen Hoogerhuis
Annerie Bemthuis-Langezaal
Marieke Blanken
Tim Rodger

Voorzitter/Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Raad van Toezicht
Rob Welten
Joyce Jacobs
Erwin Wigbold

Burgemeester van Gemeente Borne
Regiomanager De Twentse Zorgcentra
Directeur Visschedijk Facilitair

Comité van Aanbeveling
Arnold Poelstra

Partner bij Ernst & Young

Verslag 2014/2015
Algemeen
Stichting Skik in Twente biedt mantelzorggezinnen met jonge kinderen een volledig
verzorgde vakantie. We hebben vanaf augustus in 2014 en 2015 in alle schoolvakanties
gezinnen een Skik-vakantie kunnen bieden. De vakantie zijn gehouden bij de Zwanenhof in
Zenderen. De Zwanenhof ligt op een prachtige locatie en door de begeleiding en goede
zorgen van de medewerkers kunnen de gezinnen volop genieten en nieuwe energie op
doen.
Gezinnen
De gezinnen in onze doelgroep bleken best moeilijk te bereiken. We hebben de gezinnen
kunnen werven via Revalidatiecentrum Roessingh en via Stichting informele Zorg Twente. De
14 gezinnen die we een vakantie hebben mogen aanbieden stonden allemaal zwaar onder
druk.
De zorg in een gezin waar één van de gezinsleden altijd zorg nodig heeft door een
lichamelijke/verstandelijke beperking of een chronische/ernstige ziekte is zeer intensief,
zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft. Ook kinderen in deze gezinnen zijn van
jongs af aan betrokken bij de zorg. Bovendien hebben deze gezinnen zelf niet voldoende
financiële middelen om op vakantie te gaan. Door ze een aantal dagen uit de dagelijkse
‘zorgsleur’ te halen, kunnen ze energie opbouwen om daarna de dagelijkse zorg en het werk
weer aan te kunnen.
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Missie
Stichting Skik in Twente wil geheel verzorgde vakanties bieden aan gezinnen met
opgroeiende kinderen in Twente, waarvan tenminste één gezinslid permanent
zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding
niet samen op vakantie. Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het
gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.
Visie
Skik in Twente wil met haar all-inclusive zorgvakanties datgene bieden dat een vakantie zo
bijzonder maakt: gastvrijheid, rust, avontuur, privacy, comfort, culinair genieten,
entertainment, gezelligheid. En voorzien in de behoefte aan professionele zorg, extra
veiligheid, begrip en lotgenotencontact.
Beleid
Vanaf de oprichting van stichting Skik in Twente in oktober 2014 hebben we ons de eerste
tijd gericht op het opzetten van de organisatie. Onze focus lag vooral op het werven van
gezinnen en fondsen. De vakanties zijn uitgevoerd door de Zwanenhof in Zenderen. Door de
goede samenwerking en doordat zij heel goed begrepen wat wij van de vakanties voor onze
kwetsbare doelgroep verwachtten hebben we de organisatie en uitvoering van de vakanties
grotendeels aan hen kunnen overlaten. Met de kennis en ervaring opgedaan in de eerste
anderhalf jaar kunnen we onze plannen maken voor de toekomst. Hoe kunnen we op een
verantwoorde wijze gezinnen selecteren die in aanmerking kunnen komen voor een
vakantie? En hoe kunnen we zorgen voor continuïteit in de inkomsten, zodat we in de
toekomst door kunnen gaan met het bieden van vakanties in alle schoolvakanties? En bij
voorkeur dan ook nog voor meerdere gezinnen tegelijk? Het verbeteren van onze
organisatie en het bereiken van onze doelen heeft onze voortdurende aandacht.
Fondsenwerving
Zonder de inzet en bijdragen van serviceclubs, bedrijven, fondsen, stichtingen en vrijwilligers
zouden wij de vakanties niet hebben kunnen realiseren.
Hierbij willen we dan ook iedereen hartelijk danken die een bijdrage heeft geleverd!
De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind) heeft ons vanaf
het eerste moment omarmd. De serviceclubs die voor ons acties hebben
gehouden, kregen allemaal een verdubbeling van de opbrengst. Geweldig
toch!
7 mei 2015
De Lionsclub Enschede Adversa organiseert al sinds 2012 elk jaar een
wijnactie voor een goed doel. Voor de actie, die startte op 7 november 2014
hebben zij als goed doel Stichting Skik in Twente gekozen. De wijnactie heeft
€ 2.200,00 voor Skik opgeleverd. Door de verdubbeling van de NSGK
hebben wij het prachtige bedrag van € 4.400,00 ontvangen.
Bovendien ontvingen we een verkleedkist, goed gevuld mede dankzij
Carnavalsland Borne en Facebook-vrienden van Skik in Twente, en een
tafelvoetbalspel.
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21 augustus 2015
Bijdrage van de RABO Businessclub Centraal Twente € 3.000,00. Dit bedrag
werd mede mogelijk gemaakt door een verdubbeling van de NSGK.

14 september 2015
Op 14 september 2015 organiseerde de Rotary Ambt Almelo een
golftoernooi bij de Golfclub Ahaus. Op deze regenachtige dag werd met veel
plezier gegolfd voor drie goede doelen, stichting Skik was er één van. Tim
Rodger en Arnold Poelstra namen de cheque met het geweldige bedrag van
€ 5.000,00 in ontvangst. Dit bedrag is mede mogelijk gemaakt door een
verdubbeling van de opbrengst door de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind.
18 september 2015
Tijdens de Melbuul’ndagen 2015 werd er lustig op los getimmerd en
geknutseld aan de Hofstraat in Borne door de mannen van de Doe Fabriek.
Ze verkochten unieke producten, gemaakt van restmateriaal, en hielpen met
advies en mankracht bij allerhande doe-het-zelf projecten. De opbrengst van
dit nieuwe onderdeel van het jaarlijkse dorpsfeest was bestemd voor goede
doelen en op vrijdag 18 september 2015 wij een cheque ter waarde van €
750,00 in ontvangst nemen. Een cheque uiteraard helemaal in stijl van de
Bornse Doe Fabriek.
Op 18 september 2015 behoorde Skik in Twente tot een van de drie goede
doelen van het golftoernooi georganiseerd door de Rabobank Centraal
Twente. Relaties doneerden voor de goede doelen en dat bedrag werd
verdubbeld door de Rabobank. Skik mocht het geweldige bedrag van €
2.080,00 ontvangen.

Op 18 september was Stichting Skik in Twente het goede doel van het golf
toernooi dat werd georganiseerd door de Business Club van de Rabobank
Centraal Twente. Er werd € 2.080,00 voor ons bij elkaar gegolfd.
24 september 2015
Al jaren is een grote groep vrijwilligers actief tijdens de Melbuul’ndagen als
barmedewerker. Tijdens het vier dagen durende dorpsfeest zorgen zij er
met veel plezier voor dat de vele bezoekers voorzien worden van een
drankje. De vergoeding die ze voor hun inspanningen krijgen gaat sinds vorig
jaar naar een goed doel. De inkomsten van de Melbuul’n-vrijdag ging o.a.
naar de Stichting Skik in Twente. Loes Meijer, voorzitter van Skik, mocht 24
september 2015 uit handen van Rob Munsterhuis een cheque ter waarden
van 500 Euro in ontvangst nemen.
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13 oktober 2015
Skik was dit jaar het goede doel van de gala-avond van de Ronde Tafel
Oldenzaal. Op 13 oktober mochten wij een cheque ontvangen van €
10.000,00, dit geweldige bedrag is mede mogelijk gemaakt door een
verdubbeling van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

18 december 2015

Blij verrast hebben wij op 18 december 2015, tijdens een feestelijke
bijeenkomst, deze cheque van de Kringloop Borne in ontvangst
mogen nemen. In totaal werden 21 goede doelen verblijd met een
schenking. De ontvangers hebben alle een relatie met Borne. Het is
een jaarlijkse geste van de Kringloop Borne, die werkt zonder
winstoogmerk en dergelijke schenkingen tot een van haar
doelstellingen rekent.

Vakantieweken 2014/2015
Augustus 2014
Reactie gezin zomervakantie 2014:
“Het was in 1 woord GEWELDIG!!!!!, alles mag niets moet ´s morgens goed
ontbijt, ´s middags lekkere lunch en ´s avonds heerlijk 3 gangen menu, we
zijn er echt tot rust gekomen en de kinderen vonden het ook heerlijk , we
hebben er alle 4 erg van genoten. Er mocht zelfs nog een vriendinnetje
komen van onze dochter, alles met elkaar een dikke pluim voor deze 6
dagen!”
Oktober 2014
Reactie gezin herfstvakantie 2014:
“Wij waren vooral ontroerd dat er mensen zijn die ons dit gunde. Wij
hebben genoten. Wat een lieve zorgzame mensen die ons vertroetelde. Wat
een fijne omgeving om tot rustig te komen. Ons hartelijke dank hiervoor” En
in een andere reactie naar de Zwanenhof: “Wij willen jullie hartelijke
bedanken voor de fijne dagen dat wij bij jullie mochten logeren. Wij hebben
genoten!!! Jullie zijn lieve zorgzame mensen en hebben ons heerlijk in de
watten gelegd. Nogmaals bedankt hiervoor. Wij vonden het heel
bijzonder!!!!”
December 2014
Reactie gezin kerstvakantie 2014:
“Wij zijn met ons gezin een midweek bij de Zwanenhof in Zenderen geweest
tijdens Oud en Nieuw! We hebben ontzettend genoten met zijn vieren! Wat
zijn we verwend! We hebben heerlijk gegeten en met Oud en Nieuw
oliebollen, nieuwjaarsrolletjes en een flesje bubbels gekregen! Het feest was
helemaal compleet omdat er zelfs een kerstboom stond en het huisje was
versierd in de kerststijl! Verder heerlijk buiten gewandeld en Isa was de
grote vriend van de eenden in de tuin! Kortom, een heel relaxte week! Het
enige wat we moesten die week was genieten.. En dat is gelukt!!”
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Februari 2015
Reactie van gezin krokusvakantie 2015
“Heerlijke week gehad. Met het huisje als uitvalbasis voor verschillende
activiteiten. Genoten van de massage in het hoofdgebouw. Het eten, het
drinken en de bediening waren van top niveau. De kinderen hadden alle
ruimte om lekker hun gang te gaan. Wij komen graag eens terug!“

10 mei 2015
Speciaal voor deze Moederdag organiseerde Asito een moeder-kind middag
in de Skybox bij FC Twente. Wij mochten hiervoor een gezin uitnodigen. Het
gezin, uitgenodigd via het Roessingh, genoot van een onvergetelijke middag
bij de wedstrijd FC Twente – FC Dordrecht. Het was prachtig weer en
Twente won met 3-0! Het hele gezin werd verwend met hapjes en drankjes.
Als klap op de vuurpijl kwamen Sander Boscker en Peter Wisgerhof langs in
de Skybox, de kinderen gingen met deze voetbalhelden op de foto en kregen
een handtekening.
Mei 2015
Reacties in het gastenboek van 2 gezinnen meivakantie

Augustus 2015
Reacties in het gastenboek van 2 van de 4 gezinnen in de zomervakantie
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Oktober 2015
Reactie in het gastenboek van gezin herfstvakantie

21 oktober 2015
Dankzij de National Safety Security Group heeft Skik in samenwerking met
SIZ Twente, drie mantelzorggezinnen blij kunnen maken met
toegangskaarten voor De Slag om Grolle, het spectaculaire 3-daagse,
grootste historische evenement in Europa. Op 21 oktober 2015
overhandigde Kevin Kel, algemeen directeur NSSG ( links op de foto), de
kaarten aan Wesley Elfers van SIZ Twente en Loes Meijer van Skik.

22 november 2015
Op 22 november 2015 zijn we op uitnodiging van Asito met een
mantelzorggezin, via SIZ Twente-Jonge Mantelzorgers, aanwezig bij de
wedstrijd Heracles – Excelsior. Een middag genieten in de nieuwe Skybox
van Asito!

December 2015
Reacties in het gastenboek van de 2 gezinnen in de kerstvakantie
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Jaarrekening
Balans Stichting SKIK in Twente 31 december 2014

Activa:
Liquide middelen
Totaal

5.157
--------5.157
=====

Passiva:
Eigen vermogen
Totaal
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Verlies- en winstrekening Stichting SKIK in Twente 31 december 2014

Kosten:
Bankkosten
Vakanties doelgroep
Kamer van Koophandel

17
1.775
50

Saldo winst

5.158
--------7.000
=====

Totaal

Baten:
Donaties bedrijfsleven
Donaties particulieren
Donatie serviceclubs
Totaal
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2.500
100
4.400
--------7.000
=====
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Balans Stichting SKIK in Twente 31 december 2015
Activa:
31-12-2015

31-12-2014

Banksaldo

8.590

0

Totaal:

8.590

0

Eigen vermogen

8.590

0

Totaal:

8.590

0

Passiva:

Toelichting:
Het banksaldo betreft het saldo bij de Rabobank. Dit saldo staat de stichting vrij ter beschikking.
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Verlies- en winstrekening Stichting SKIK in Twente 31 december 2015:
Kosten:
Bankkosten
Verzekeringspremies
Internet en website
Kamer van Koophandel
Vrijwilligersvergoedingen
Reiskostenvergoedingen
Oprichtingskosten
Kleine aanschaffingen
Verblijfskosten gezinnen
Vergaderkosten
Saldo
Totaal:

157
195
2.421
50
1.200
766
616
413
6.279
18
8.590
20.705

Inkomsten:
Donaties
Serviceclubs

9.030
11.675

Totaal:

20.705
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