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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  
Samenstelling Raad van Toezicht 
Voorzitter:   Sandor Dooper (uittredend december 2014) 
Vice-voorzitter:   Ruud Bakhuizen 
Secretaris:   Thomas Notermans 
Lid:    Karin de Lange-Witman 
Lid:    Robert Kapteijn (voorzitter per december 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 

Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van Stichting Heppie.  Een jaar waar we met volle tevredenheid op terug kijken. 
Een jaar waarin weer heel erg hard gewerkt is door al onze vrijwilligers en de Heppie-medewerkers om kinderen die 
dit zo heel erg hard nodig hebben een veilige, positieve en leuke plek te bieden, waar ze lotgenootjes ontmoeten, 
succeservaringen opdoen en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. 
 
Keer op keer blijkt weer hoe ontzettend de kinderen genieten van hun verblijf bij Heppie, en daarom zijn we trots dat 
we dit samen hebben mogen realiseren met iedereen die de Heppie-kinderen een warm hart toedraagt. 
 
Het jaar 2014 hebben we op alle gebieden succesvol afgesloten. Het was een jaar waarin binnen de kaders van de 
financiering en liquiditeit het maximale resultaat is behaald in termen van sociaal rendement. Zowel de financiële als 
de niet-financiële kengetallen waren in 2014 positief. 
 
Daarom een heel hartelijk dank aan al die betrokken gulle gevers en vrijwilligers, en iedereen die dit mede mogelijk 
heeft gemaakt.  
 
 
 
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 600 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 2014 heeft Stichting Heppie 30 vakanties georganiseerd. Van de 30 vakantieweken vonden er 26 in de 
zomervakantie plaats, 2 in de voorjaarsvakantie en 2 in de najaarsvakantie. Een vakantieweek loopt van 
maandagochtend tot vrijdagochtend.  
Daarnaast heeft Heppie 60 weekenden georganiseerd, waarvan 25 kleinschalige weekenden (maximaal 6 kinderen). 
Een weekend loopt van vrijdagavond tot zondag einde middag.  
Deze vakanties en weekenden vonden plaats op onze eigen locatie Hotel Heppie in Mierlo en daarnaast ook op de 
Buitenjan in Veldhoven. De leeftijdsverdeling was als volgt: 
 

Leeftijd Aantal 
vakanties 

Aantal  
weekenden 

Aantal 
kleinschalige 
weekenden 

6-9 jaar 8 8 8 
9-12 jaar 9 8 9 
12-15 jaar 7 8 8 
15-18 jaar 3 4  
Ouder-Kind  2 7  
6-15 jaar 1   

 
In totaal zijn er 4968 overnachtingen gerealiseerd voor 1716 kindplaatsen. De aantallen zijn ook in onderstaande 
tabellen weergegeven.   
 

 
 
Naast onze reguliere vakanties en weekenden hebben wij in de zomervakantie 2 pilot vakanties aangeboden. Een 
daarvan betreft een therapeutische vakantie voor kinderen van 6-15 jaar die door astma, voedselallergie of eczeem 
sociaal geïsoleerd zijn of kunnen raken.  
De andere betreft een zeilweek voor de oudste leeftijdsgroep, 15-18 jaar. Deze vakantie is aangeboden door Stichting 
de Eendracht. De jongeren gaan hier gezamenlijk aan het werk om te zorgen dat het schip dag en nacht vaart. Deze 
pilotvakanties zijn geëvalueerd en daaruit is gekomen dat de therapeutische vakantie voorlopig niet standaard in ons 
aanbod komt. De zeilvakantie zullen wij in 2015 wel opnieuw in ons aanbod plaatsen.  
 
 

Aantal vakanties en weekenden
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5.1.2 De Heppie kinderen 

 
 
Bovenstaande tabel geeft de bijzonderheden weer van de kinderen die in 2014 bij Heppie zijn geweest. 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.  
 

5.1.3 Werkwijze 
Stichting Heppie werkt volgens een eigen methodiek: “Het Klimaat van Aandacht”. Deze werkwijze is het resultaat van 
jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen. Volgens het Klimaat van Aandacht bepalen drie pijlers de kwaliteit 
in de omgang met kinderen; willen, zien en doen. De pijler “willen” staat voor de betrokkenheid van de begeleider met 
de doelgroep. De pijler “zien” staat voor het doorzien van gedrag. Door de achterliggende reden van ongewenst 
gedrag te zien, is passende en effectieve begeleiding mogelijk. De pijler “doen” staat voor deze passende 
begeleiding. Positief en preventief begeleiden staan centraal.  
 
In de praktijk betekent dit dat Heppie intensieve begeleiding biedt (minimaal 1 begeleider per 3 kinderen) en aansluit 
op de individuele begeleidingsbehoefte van het kind. Onze vrijwilligers begeleiden de kinderen op een respectvolle, 
positieve en duidelijke manier, waardoor er een basis van vertrouwen ontstaat. Vrijwilligers gaan uit van de 
vaardigheden van het kind en leggen de nadruk op de dingen die een kind goed doet. Zij geven duidelijk grenzen aan 
en bieden de kinderen structuur. Bij ongewenst gedrag kijken ze door dit gedrag heen en worden er alternatieve 
gedragsmogelijkheden aangeboden. 
  

Bijzonderheden kinderen in 2014
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5.1.4 Kwaliteit en tevredenheid 
Heppie doet veel om de kwaliteit van de activiteiten te bewaken. In 2014 zijn er twee externe audits uitgevoerd. 
Jaarlijks vindt er een controle plaats door een onafhankelijke keuringsinstelling waarin wordt bekeken of Heppie het 
Keurmerk Kindervakanties mag continueren. Organisaties die het Keurmerk Kindervakanties mogen voeren voldoen 
aantoonbaar aan strenge criteria rond veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Stichting Heppie heeft in 2014 dit keurmerk 
opnieuw behaald. Daarnaast heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een toets uitgevoerd naar de kwaliteit en 
veiligheid van ons zorgaanbod. Zij controleren vanaf dit jaar jaarlijks alle instanties waar jeugdigen (kort) verblijven die 
onder toezicht en/of voogdij staan bij Bureau Jeugdzorg. Het eindoordeel van deze toetsing luidt dat Bureau 
Jeugdzorg van mening is dat Heppie voldoende kwaliteit en veiligheid van zorgaanbod biedt. Tenslotte is Heppie net 
als voorgaande jaren 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 gestelde criteria.  
 
Intern zijn er in het kader van kwaliteitsbewaking tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Zowel ouders, kinderen als 
vrijwilligers hebben digitale vragenlijsten ingevuld en blijken erg tevreden over de vakanties en weekenden. De 
gemiddelde score op alle vragen aan ouders/verzorgers en kinderen ligt hoger dan 4,5 op een schaal van 1 tot 5. De 
kinderen vonden het super om op vakantie te gaan (4,8) en vonden de begeleiding bij Heppie super (4,8). Positief is 
dat de tevredenheid van de ouders/verzorgers m.b.t. in hoeverre Heppie rekening houdt met de behoeften van hun 
kind in de afgelopen jaren langzaam stijgt naar een 4,7 in 2014. Aandachtspunt blijft de overdracht tijdens aankomst 
en vertrek. De Heppie-vrijwilligers roemen de positieve en gezellige sfeer bij Heppie. De motivatie om de kinderen een 
leuke vakantieweek of opvangweekend te bezorgen is hoog. 
 

5.1.5 Kosten 
De totale kosten voor de uitvoering van de Heppie-vakanties en weekenden waren € 577.863,-.  
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 17,5% kunnen laten dalen t.o.v. 2010. 
 
De kosten zijn onder te verdelen in activiteitskosten en uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten bedragen 25% 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). 
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5.1.6 De toekomst 
In 2015 heeft Stichting Heppie 32 vakanties op de planning staan, waarvan 27 zomervakanties, 2 voorjaarsvakanties 
en 2 herfstvakanties. Nieuw in ons aanbod is een meivakantie. Daarnaast staan er 60 weekenden gepland voor 2015 
waarvan 24 kleinschalige weekenden.  
 
Speerpunt in 2015 is het verbeteren van een goede overdracht bij aankomst en vertrek. Ouders en verzorgers 
hechten hier veel waarde aan. Daarnaast willen we een start maken met het vereenvoudigen van de informatie voor 
ouders en verzorgers, zowel op onze website als in het e-mailverkeer. Tenslotte willen we ons EHBO-beleid herzien. 
De veiligheid wordt vergroot wanneer er tijdens elke Heppie-activiteit mensen aanwezig zijn met de vaardigheid om 
levensreddende handelingen te kunnen verrichten. 
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5.2 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 2014 hebben 5 
scholen gebruik gemaakt van Hotel Heppie.  
 
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. 

5.2.1 De toekomst 
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. 
 

5.3 Heppie Expertise 
De activiteiten van Heppie Expertise, het overdragen van onze Klimaat van Aandacht-methodiek hebben ook in 2014 
op een laag pitje gestaan. Als kleine organisatie moeten we keuzes maken op welke gebied de schaarse capaciteit 
(mensen en middelen) ingezet wordt. 

5.3.1 De toekomst 
In 2014 is een eerste aanzet gemaakt in de verdere ontwikkeling van de Klimaat van Aandacht methodiek, de 
doorontwikkeling zal in 2015 worden voortgezet. Dit zal niet leiden tot extra activiteiten van Heppie Expertise in 2015, 
maar we hopen wel om vanaf 2016 de activiteiten weer te gaan ontplooien.   
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6 Fondsenwerving, Communicatie & PR 

Het jaar 2014 heeft zich wat communicatie en fondsenwerving betreft gekenmerkt door focus, aandacht en planmatig 
werken. Met een helder en goed doordacht communicatie-en fondsenwervingsplan in de hand, is het jaar gestart. Met 
als voornaamste doel: vergroten van de naamsbekendheid van Heppie. Het feit is immers: hoe bekender, hoe meer 
bedrijven, fondsen en particulieren de weg naar Heppie weten te vinden en hun steun zullen verlenen.  
En dit is gebleken: aan het einde van het jaar is pas echt goed zichtbaar geworden wat de continue focus op 
zichtbaar zijn heeft opgeleverd. Namelijk meer naamsbekendheid met als direct resultaat meer financiële steun en 
daardoor een positief bedrag op de begroting.  
 

6.1 Naamsbekendheidscampagne 
Gedurende het gehele jaar 2014 is gepoogd de naamsbekendheid van Heppie op alle mogelijke manieren en via 
zoveel mogelijk verschillende kanalen te vergroten. Met als uitgangspunt een 0-budget is dit een hele uitdaging 
geweest. Met name dankzij een aantal sponsoren en andere zeer betrokken partijen is Heppie erin geslaagd 
regelmatig zichtbaar te zijn. Ter illustratie: 
• TV spot 
• Radiospot 
• Abri campagne 
• Free Publicity dmv eigen persbericht rondom zomer + aanhaken op actualiteit 
• Nolin Brochure 
• Regionale media rondom Heppie View actie 
• Digitale nieuwsbrief extern 
• Inzet social media  
• Marathon New York 
 

6.2 Communicatie intern 
De vrijwilligers zijn de belangrijkste ambassadeurs van Heppie. Binding en betrokkenheid is daarbij van groot belang. 
Daarom is er veel aandacht voor interne communicatie via bijvoorbeeld social media, waarbij Facebook een belangrijk 
medium is; een plek waar op een gemakkelijke en snelle manier nieuwtjes en oproepen geplaatst worden.  
Het betrekken van de vrijwilligers op alle gebieden, dus juist ook op het gebied van communicatie en fondsenwerving, 
heeft in 2014 zichtbaar resultaat geboekt. Een aantal grote donaties en fondsen zijn via vrijwilligers binnengebracht 
en het blijkt dus wederom van grote waarde hen ook op deze manier bij de organisatie te betrekken. 
 

6.3 Positionering Heppie 
In 2014 is hard gewerkt aan de positionering van het ‘merk’ Heppie, waarna het waar mogelijk is doorvertaald naar de 
verschillende communicatiemiddelen. Door nog duidelijker de meerwaarde (het effect) te laten zien in beeld en te 
ondersteunen met tekst, is gepoogd Heppie krachtiger neer te zetten. Allereerst is een corporate story opgesteld, als 
uitgangspunt voor alle communicatie. Op basis hiervan is een creatieve vertaling gemaakt naar een concept. Dit is 
uitgewerkt in nieuw beeldmateriaal en kopij.Ook is deze lijn doorgetrokken op de nieuwe website maakheppie.nl, met 
als grootste doel het genereren van donateurs.  
Het communiceren van de echte verhalen en het benadrukken van het effect van Heppie (met respect voor de 
kinderen en jongeren), levert veel positieve reacties op. Zowel ouders en kinderen, als vrijwilligers en externen zijn 
zeer te spreken over deze nieuw gekozen weg.  
 
Om onze positie in de markt te meten, heeft Heppie dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de Charibarometer van 
bureau Mediad. Dit is een onderzoek onder zo’n 8000 respondenten naar de bekendheid en waardering van goede 
doelen. Op basis van bekendheid en waardering is een imago rangorde gemaakt, dit is de theoretische positie op de 
geversmarkt. Hierin staat Heppie op plaats 68. In de top 40 van bekendheid staat Heppie niet, maar in de top 40 van 
waardering staat Heppie op plaats 27. Ook hieruit komt dus duidelijk naar voren dat werken aan naamsbekendheid 
belangrijk blijft. Tegelijk zijn de hoge waarderingscijfers van de mensen die ons al wel kennen iets om heel trots op te 
zijn. 
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6.4 Fondsenwerving 
 

  
 
Los van de toename in het aantal donaties n.a.v. de vergrote naamsbekendheid, is er op het gebied van 
fondsenwerving in 2014 veel gebeurd. De grote verscheidenheid aan inkomsten-kanalen maakt dat de 
fondsenwerving van Heppie steeds minder kwetsbaar wordt. Zonder volledig te zijn, volgt hieronder een globale 
uiteenzetting die deze verscheidenheid laat zien: 
 
Allereerst blijft natuurlijk de bijdrage vanuit de deelnemers van de Vriendenloterij van zeer groot belang. Deze steun 
en dit draagvlak is voor Heppie onmisbaar. In 2015 zal opnieuw gezocht worden naar een manier van intensievere 
samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een joint promotion. 
 
De eigen fondsenwervende acties waren minder en meer succesvol in 2014. De kaarten/verkoopactie met 
basisscholen heeft een aantal succesvolle donaties opgeleverd, maar blijkt zeer arbeidsintensief en het blijkt vooral 
moeilijk scholen te enthousiasmeren. Scholen worden overvraagd op goede-doelen-gebied en hebben al een vol 
curriculum. Wat wel succesvol heeft uitgepakt is de oprichting van de Club van de Heppie Few. Met deze (interne) 
club is een gegarandeerde bijdrage voor de komende 5 jaar vastgesteld, met daarbij een prachtig netwerk.  
 
Uit de talloze acties die voor Heppie georganiseerd zijn, moet de Heppie View Tour uitgelicht worden. De 
samenwerking met de initiatiefnemers en mediatoren eigenaar Alticom is hierin uniek te noemen. Deze actie heeft 
Heppie behalve een prachtig bedrag, ook zeer veel draagvlak en PR opgeleverd. Gelukkig is de tour nog niet 
helemaal ten einde en worden er in 2015 nog drie mediatorens bezocht.  
 
Tot slot kunnen de bijdrages van twee grote vermogensfondsen en de bijdrages van de kleinere fondsen, niet 
onbenoemd blijven.  
Het vertrouwen van fondsen versterkt de financiële basis van Heppie en zal altijd een hele belangrijke bron van 
inkomsten blijven. Geweldig dat fondsen het belang van het werk van Heppie zien en onderschrijven. 
 
Het uitgangspunt in de fondsenwerving is voortdurend ‘aandacht’. Aandacht, zoals we deze bij Heppie ook aan onze 
kinderen, jongeren, ouders en vrijwilligers geven. Ook de andere kernwaarden van Heppie: ‘positief’, ‘actief’ en 
dichtbij’ worden doorvertaald naar de fondsenwerving. Goed kijken, luisteren en op een positieve, aandachtsvolle 
manier aansluiten bij de wensen, vragen en behoeftes maakt iets succesvol.  
Goed relatiebeheer waarin al deze kernwaarden centraal staan, is voor Heppie dan ook van groot belang en opnieuw 
een speerpunt voor het komende jaar. 
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7 Organisatie 

7.1 Vrijwilligers 
Stichting Heppie is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers dragen tijdens de Heppie activiteiten de zorg voor de 
kinderen die met ons meegaan. Om deze kwetsbare doelgroep goed te kunnen begeleiden moet je als vrijwilliger je 
kunnen vinden in de pijlers van ons Klimaat van Aandacht. Onze vrijwilligers hebben een strenge selectie en een 
verplichte basistraining doorlopen, hebben onze gedragscode ondertekend en een Verklaring Omtrent Gedrag 
ingeleverd. Door het ondertekenen van de gedragscode verklaren de vrijwilligers op de hoogte te zijn van de inhoud 
van ons Veiligheidsplan. In 2014 hebben wij 3 selectieweekenden georganiseerd wat in totaal 164 nieuwe vrijwilligers 
heeft opgeleverd. Dat brengt de teller eind 2014 op 634 vrijwilligers.  
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7.1.1 Waardering 
Met maar liefst ruim 600 vrijwilligers is het vanzelfsprekend dat deze vrijwilligers ontzettend waardevol zijn voor 
Stichting Heppie. Om deze groep gemotiveerd te houden is er veel aandacht voor waardering en houden wij ze 
betrokken door een actieve Facebookgroep, presentjes na afloop van een vakantie/weekendcyclus en een Heppie 
Update die wij rondsturen om ze te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Heppie. Stichting Heppie vind 
het heel belangrijk om laagdrempelig en toegankelijk te zijn voor haar vrijwilligers.  

7.1.2 Kwaliteit en tevredenheid 
Heppie staat voor kwaliteit. Dat betekent dat er ruim aandacht is voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 
Ook wordt de kwaliteit geborgd door het evaluatiesysteem en de actieve, positief-kritische vrijwilligersgroep. 
Elk jaar is er een overkoepelend thema die tijdens de verschillende contactmomenten met de vrijwilligers 
(trainingsdagen, voorbereidingsdagen, etc.) aan bod komt. In 2014 was dit “KIJK”. Achterliggende boodschap was dat 
het belangrijk is om je als vrijwilliger altijd bewust te zijn van wat je doet en vooral waarom je dat doet. Zo kunnen we 
blijven aansluiten op de begeleidingsbehoefte van elk individueel kind; een belangrijk uitgangspunt van de Heppie-
methodiek. 
Deskundigheidsbevordering 
In 2014 is op vier verschillende dagen de verplichte basistraining aangeboden aan alle nieuwe vrijwilligers. De inhoud 
van de basistraining is geactualiseerd, evenals de inhoud van de basismap die aan alle nieuwe vrijwilligers wordt 
uitgereikt. Daarnaast is in januari de jaarlijkse trainingsdag voor alle vrijwilligers georganiseerd. Tijdens deze dag 
hebben de vrijwilligers lezingen, trainingen en workshops gevolgd, zowel gericht op het vergroten van pedagogische 
vaardigheden (bijvoorbeeld een training “omgaan met tieners”) als op het vergroten van programmatische 
vaardigheden (bijvoorbeeld een workshop “sfeervol spelbegeleiden”). 
 
Voor alle coördinatoren en coaches is er in een mei een extra trainingsweekend georganiseerd. De coördinatoren 
dragen de Heppie werkwijze en visie uit aan hun teams en de coaches bewaken de kwaliteit. Reden temeer dus om 
hen extra te trainen en betrokken te houden bij de organisatie. In 2014 is er tijdens dit weekend extra aandacht 
besteed aan het geven van feedback aan teamleden. 
Evaluatie 
Na afloop van elke activiteit (vakanties, weekendcyclussen, trainingsdagen) ontvangen deelnemende vrijwilligers 
digitaal een evaluatieformulier. Daarnaast maakt de coördinator over elke vakantie of weekendcyclus een 
eindrapportage en noteert de coach in een coachnotitie zijn of haar bevindingen. Van hieruit worden conclusies 
getrokken en aandachtspunten opgesteld voor het volgende jaar. 
 
In het najaar van 2014 is er tevens een algemeen vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door twee Heppie-
vrijwilligers. De vragenlijst is ingevuld door 261 vrijwilligers. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna alle vrijwilligers 
voldoening en plezier halen uit hun vrijwilligerswerk voor Heppie (93,8%). Vrijwilligers noemen het werk bij Heppie 
leuk, interessant, leerzaam en uitdagend en ze kunnen zich vinden in de doelstelling. Aandachtspunt is dat 
vrijwilligers graag wat meer inspraak willen. De betrokkenheid is groot en de organisatie gaat hun dan ook aan het 
hart. Daarnaast voelt een klein deel zich niet op zijn gemak tijdens grote evenementen. Ze vinden het dan moeilijk om 
aansluiting te vinden.  

7.1.3 Toekomst 
Overkoepelend thema voor 2015 in het vrijwilligersbeleid is “(het creëren van) sfeer”. Een goede sfeer in het team is 
leuk, werkt motiverend, schept een band met de kinderen, straalt af op de kinderen, en heeft bovenal een preventieve 
werking op ongewenst gedrag. Speerpunt in 2015 is verder de informatievoorziening voor vrijwilligers. Informatie kan 
toegankelijker worden aangeboden. Daarnaast willen we in 2015 de basistraining verbeteren. De training kan nog 
praktischer, nieuw beeldmateriaal kan daar aan bijdragen.  
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. 
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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’.  
 
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 draagt de verantwoordelijkheid en dient 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.  
Communicatie 
Dit taakgebied betreft alle taken en verantwoordelijkheden rondom de externe en interne communicatie voor zowel 
Maak Heppie Heppie als Maak Kinderen Heppie. Evenals de te verrichten acties die voortvloeien uit PR en media-
aandacht. 
Dagelijkse leiding 
De dagelijkse leiding is in handen van een teamleider, die de aansturing verzorgt van het team, P&O-taken uitvoert en 
zorgt draagt voor een planmatig- en doelmatig werken van de organisatie. De teamleider draagt verantwoording af 
aan de Raad van Bestuur. 
 
  



 

 Jaarverslag Stichting Heppie 2014      17 

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 
 
Stichting Heppie sloot het jaar 2014 af met een overschot van € 95.911 en een eigen vermogen  
van € 971.119 ten opzichte van een balanstotaal van € 4.014.746. 
 
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 2014 omvatte deze reserve € 387.987. Dat 
komt neer op 0,67 keer de kosten die in 2014 zijn gemaakt voor de vakanties en weekenden door de stichting.  
 
Per 31 december 2014 bedragen de reserves € 971.119. 
 
Deze zijn als volgt onderverdeeld: 
 
Continuïteitsreserve € 387.987 
Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering € 1.864 
Financieringsreserve Hotel Heppie B.V. € 253.302 
Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. € 327.966 
 
 
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 
 
 2014 2013 
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten  64,17% 78,45% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten 70,37% 77,96% 
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen fondsenwerving 24,55% 21,91% 
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten  11,56% 11,60% 
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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.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2014 vier keer vergaderd in bijzijn van de Raad van Bestuur. 
 
Belangrijke onderwerpen die op de agenda stonden waren onder meer: 
• Goedkeuring jaarverslag 2013; 
• Goedkeuren van de begroting 2014; 
• Monitoring liquiditeitspositie en fondsenwerving; 
• Verbetering organisatiestructuur; 
• Strategische samenwerking met andere organisaties; 
• Vertrek voorzitter en benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht, invulling vacature Raad van Toezicht. 
 
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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7.6 De toekomst 
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 2015 een van de grootste aandachtspunten aangezien het 
behoud en de kwaliteit van de Heppie-werkwijze / het gedachtengoed het hart van de organisatie vormt. 
 
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 Enkelvoudige begroting Stichting Heppie 2015 

 2015 

 €   €  

Baten   

Baten uit eigen fondsenwerving  840.060 

Baten uit acties derden  170.000 

Deelnamegelden vakanties en weekenden  90.000 

Resultaat deelnemingen  0 

Overige baten   0 

Totaal baten  1.100.060 

   

Lasten   

Besteed aan doelstellingen   

Heppie-vakanties en weekenden 624.559  

  624.559 

Werving Baten   
Kosten eigen fondsenwerving 282.221  

  282.221 

Beheer en administratie   

Kosten van beheer en administratie 93.280  

  93.280 

Totaal lasten  1.000.060 

   

Resultaat t.b.v. continuïteitsreserve   100.000 

Totaal  1.100.060 
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JAARREKENING 2014 

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 
         (na voorgestelde resultaatbestemming) 

  31-12-2014  31-12-2013 
   €   €    €   €  
 Activa      
       
 Materiele Vaste Activa       
2.1.1 Gebouwen  3.277.965     3.293.154   
2.1.2 Inventaris  255.166     327.125   
2.1.3 Vervoersmiddelen  -     -   
    3.533.131     3.620.279  
 Vlottende Activa      
2.2 Vorderingen  55.692     65.429   
2.3 Belastingen en premies  10.761    10.041   
2.4 Liquide middelen  415.162     182.674   
    481.615     258.144  
    4.014.746   

3
.
9
1
9
.
6
3
8
  

  3.878.423  
 Passiva      
       
 Reserves en fondsen      
2.5 Vrij besteedbaar vermogen      
 - Continuïteitsreserve 387.987   204.929  
 Vastgelegd vermogen      
 - Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering  1.864    3.233   
 - Financieringsreserve Hotel Heppie B.V.  253.302     323.892   
 - Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. 327.966     343.154   
   971.119   875.208 
 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  12.603     7.735   
2.8 Overige schulden en overlopende passiva  81.024     45.480   
   93.627   53.215 
   4.014.746   3.878.423 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 
 

  Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

  2014  2014  2013 

   €   €    €   €    €   €  

 Baten         
3.1 Baten uit eigen fondsenwerving  730.610     712.823     475.379   
3.2 Baten uit acties derden  234.295 

 
 
  

   165.000     250.643  
 Deelnamegelden vak. en wkd. 86.545     94.042    88.613  
 Deelnamegelden exp. centrum 2.240     -    4.670  
3.3 Opbrengsten Hotel Heppie 33.714      61.122   
 Overige baten 1.167    -    11.753   
 Som der baten  1.088.571   971.865   

8
2
0
.
9
0
9
  

 892.043 

          

 Lasten         

 Besteed aan doelstellingen         
3.4 Heppie-vakanties en weekenden  -577.863    -591.398 

694.694.2
96.296  

   -544.915   
3.5 Hotel Heppie exploitatie -120.428      -154.146  
3.6 Heppie-expertisecentrum  -242     -     -774   
    -698.533     -591.398     -699.835 

 Werving Baten         
3.7 Kosten eigen fondsenwerving  -179.365     -180.976     -104.153   
 Kosten acties derden  -     -     -   
    -179.365     -180.976     -104.153  

 Beheer en administratie         

3.8 Kosten van beheer en administratie -114.762   -99.491   -93.719  

   -114.762   -99.491   -93.719 

 Som der lasten  -992.660   -871.865   -897.707 

 Resultaat  95.911   100.000   -5.664 

          
 Resultaatbestemming:  95.911      -5.664 
 - toevoeging breserve activa  -      - 
 - onttrekking breserve activa  1.369      3.809 
 - toevoeging bfonds Strat. Onderz.   -      41.000 
 - onttrekking breserve HH  -      -12.645 
 - onttrekking freserve Hotel Heppie  70.590      70.591 
 - onttrekking freserve H Vastgoed 

Eindhoven 
 15.188      14.971 

 - mutatie continuïteitsreserve  -183.058      -112.053 
 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. 
 
De cijfers van 2013 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2014 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 vijf hoofdactiviteiten onderscheiden worden: Vakanties en Weekenden, Hotel Heppie 
Exploitatie, Expertisecentrum, Fondsenwerving en Beheer en administratie. 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 de inzet van de diverse medewerkers. 
Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen. 
 
Directe kosten worden eveneens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Tot en met 2013 werden financieel 4 hoofdactiviteiten onderscheiden. De activiteiten voor Vakanties en Weekenden 
en Hotel Heppie Exploitatie werden samen gepresenteerd. Teneinde vergelijking mogelijk te maken zijn de kosten ook 
in de vergelijkende cijfers separaat gepresenteerd. 
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2. Toelichtingen op de geconsolideerde balans per 31 december 2014 
 
Bedrijfsmiddelen worden aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering. 
In 2014 zijn er, evenals in 2013 geen bedrijfsmiddelen direct als lasten geboekt: 
2.1.1 Gebouwen 

 2014 
€  2013 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde  4.239.033    4.204.535  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -945.879    -931.410  
  3.293.164    3.273.125  
Mutaties    
Investeringen  -    34.498  
Afschrijvingen  -15.188    -14.469  
Waarderingsverschillen  -    -  
 -15.188   20.029  
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde  4.239.033    4.239.033  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -961.067    -945.879  
  3.277.965    3.293.154  
 
In 2012 is bij ingebruikname een bijzondere waardevermindering op het onroerend goed in het resultaat verwerkt. 
Deze bijzondere waardevermindering ad € 924.535 is gebaseerd op een taxatierapport van een onafhankelijke 
taxateur en vastgesteld op het verschil tussen de stichtingskosten en de taxatiewaarde. 
 
De afschrijvingen zijn conform de grondslagen gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening 
houdend met de residuwaarde. De economische levensduur komt overeen met de termijn van erfpacht voor de grond 
waarop het gebouw gevestigd is. De residuwaarde is de marktwaarde bij het einde van de erfpacht. In combinatie met 
de financieringsvoorwaarden is er sprake van een gegarandeerde waarde van € 2.950.000. 
 
2.1.2 Inventaris 

 2014 
€  2013 

€ 
Boekwaarde per 1 januari    
Aanschaffingswaarde  443.420    442.463  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -116.295    -44.535  
  327.125    397.927  
Mutaties    
Investeringen -  957 
Afschrijvingen  -71.959    -71.759  
  -71.959    -70.802  
Boekwaarde per 31 december    
Aanschaffingswaarde  443.420    443.420  
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -188.254    -116.295  
  255.166    327.125  

2.1.3 Vervoersmiddelen 

 2014 
€  2013 

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

-  -11.087 
Desinvesteringen afschrijvingen -  7.822 
Afschrijvingen -  -333 
 -  -3.598 
Boekwaarde per 31 december -  - 
Aanschaffingswaarde -  - 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -  - 



 

 Jaarverslag Stichting Heppie 2014      26 

2.2 Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Debiteuren 2.142  2.706 
Nog te ontvangen bijdrage Vriendenloterij 51.026  57.233 
Nog te ontvangen donaties 2.524  5.490 
 55.692  65.429 

2.3 Belastingen en premies 
Deze zijn als volgt te specificeren:  
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Vordering omzetbelasting 10.761  10.041 
 10.041  10.041 
 
2.4 Liquide middelen 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Rabobankrekeningen Stichting Heppie 337.126  118.383 
Rabobankrekeningen Heppie Vastgoed B.V. 
verenigingsrekening .551 

19.039  5.636 
Rabobankrekeningen Hotel Heppie B.V. 
B.V.verenigingsrekening .878   

40.019  35.817 
Rabobankrekeningen Heppie Expertise B.V. 18.978  22.838 
 415.162  182.674 
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 2014 € 577.863 (2013: € 544.915). Aldus 
komt de vastgestelde Continuïteitsreserve van € 387.987  (2013: € 204.929) neer op 0,67 (2013: 0,38) keer de 
kosten. 
 
Continuïteitsreserve  
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 204.929  92.876 
Toevoeging/onttrekking uit resultaatbestemming 183.058  112.053 
Saldo bij einde van het boekjaar 387.987  204.929 
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2.5.1 Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 1.369. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 3.233  7.042 
Toevoeging uit resultaatbestemming -  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -1.369  -3.809 
Saldo bij einde van het boekjaar 1.864  3.233 
 
De Bestemmingsreserve heeft ten doel kosten van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering te dragen. 
 
 
 
2.5.2 Financieringsreserve Hotel Heppie B.V. 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 70.590. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 323.892  394.483 
Toevoeging uit bestemmingsreserve Hotel Heppie Inrichting -  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -70.590  -70.591 
Saldo bij einde van het boekjaar 253.302  323.892 
 
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. 
 
2.5.3 Financieringsreserve Heppie Vastgoed B.V. 
Het vastgelegde vermogen daalde per saldo met € 15.188. Het verloop is als volgt: 
 
 31-12-2014 

€  31-12-2013 
€ 

Saldo bij aanvang van het boekjaar 343.154  323.125 
Toevoeging uit bestemmingsfonds Hotel Heppie -  22.355 
Toevoeging uit bestemmingsreserve Hotel Heppie -  12.645 
Onttrekking uit resultaatbestemming, waardeverandering -  - 
Onttrekking uit resultaatbestemming -15.188  -14.971 
Saldo bij einde van het boekjaar 327.966  343.154 
 
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 Heppie Vastgoed B.V. 
 
2.6 Lening O/G 

 31-12-2014 
€  31-12-2013 

€ 
Saldo bij aanvang van het boekjaar 2.950.000  2.950.000 
Opgenomen gelden -  - 
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 

 31-12-2014 
€  31-12-2013 

€ 
Afdracht omzetbelasting 1.770  - 
Afdracht loonheffingen 8.551  7.611 
Afdracht pensioenpremie 2.282  124 
 12.603  7.735 
 
2.8 Overige schulden en overlopende passiva 

 31-12-2014 
€  31-12-2013 

€ 
Voorziening vakantiegeld 12.171  10.995 
Overige overlopende posten 2.415  9.328 
Accountantskosten 17.000  17.000 
Crediteuren  49.438    8.157  
 81.024  45.480 

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 € 11.241 voor 2015 (2014: € 7.445). 
 
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 en loopt tot en met 2036. 
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3. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 
3.1 Baten uit eigen fondsenwerving 

 2014 
€  2013 

€ 
Donaties (Spontaan)  290.284    159.375  
Donaties (HeppieView) 88.920  30.545 
Donaties (Eigen actie) 93.992  22.537 
Verkoopactie* 7.664  10.922 
Vermogensfondsen 219.750  209.500 
Vermogensfondsen voor Hotel Heppie  30.000    42.500  

 730.610   475.379  
*Opbrengst Verkoopactie    
Omzet 15.525  15.939 
Kostprijs -7.861  -5.017 
 7.664  10.922 

3.2 Baten uit acties derden 

 2013 
€  2012 

€ 
Aandeel in acties derden 14.088    0  
Vriendenloterij - loten  220.207    250.643  

 234.295   250.643  

3.3 Opbrengsten Hotel Heppie 

 2014 
€  2013 

€ 
Omzet  351.581   337.545  
Omzet in rekening gebracht aan Vakanties en weekenden  -317.867    -276.423  

 33.714   61.122  

3.4 Heppie-vakanties en weekenden 

 2014 
€  2013 

€ 
Verblijfskosten 331.102  295.679 
Materiaalkosten 35.132  40.017 
Voorbereidingskosten 4.679  4.650 
Reiskosten vrijwilligers 19.859  16.991 
Werving kinderen 1.458  515 
Werving vrijwilligers 11.548  -417 
Vrijwilligers werkgroep 16.457  8.939 
Deskundigheidsbevordering 14.934  11.094 
Totaal directe kosten  435.169  377.468 
3.9 Uitvoeringskosten vakanties en weekenden 142.694  167.447 
 658.061  544.915 
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3.5 Hotel Heppie exploitatie 

 2014 
€  2013 

€ 
Directe kosten (horeca, materiaal, schoonmaak) 197.070  192.854 
Huisvestingskosten 103.642  99.869 
Afschrijvingen 85.778  85.060 
Totaal directe kosten  386.490  377.783 
Kosten t.b.v Heppie vakanties en weekenden  -317.867    -276.423  
3.9 Uitvoeringskosten Hotel Heppie exploitatie 51.805  52.786 
 120.428  154.146 
 
3.6 Expertisecentrum 

 2014 
€  2013 

€ 
Kosten  242  774 
Totaal directe kosten  242  774 
3.9 Uitvoeringskosten expertisecentrum -  - 
 242  774 

3.7 Kosten eigen fondsenwerving 

 2014 
€  2013 

€ 
Verwervingskosten 14.832  1.669 
Totaal directe kosten  14.832  1.669 
3.9 Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 164.533  102.484 
 179.365  104.153 

3.8 Kosten beheer en administratie 

 2014 
€  2013 

€ 
3.9 Uitvoeringskosten beheer en administratie 114.762  93.719 
 114.762  93.719 
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3.9 Verdeling van uitvoeringskosten naar bestemming 
 

 
 
De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van de inzet van de diverse medewerkers. 
Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen. 
 
Onder de uitvoeringskosten is opgenomen een bedrag van € 45.760 (2013 : € 11.868) met betrekking tot vergoeding betaald aan bestuurders voor bestuurderstaken. 
 
 

 Vakanties + 
weekenden  Hotel Heppie  Fondsenwerving  Beheer en 

administratie  Totaal 2014  Begroot 2014  Totaal 2013 

 €   €    €    €   €   €    €  

Specificatie uitvoeringskosten              
FTE 1,81 FTE  1,2 FTE  1,69 FTE    4,7 FTE    4,6 FTE 

3.10 Personeelskosten  122.197   
4
7
.

4
3
7  

45.403   113.567   
4
7
.

4
3
7  

-    281.167    228.184    266.593  
Detacheringspersoneel   25.890  25.890    25.890  37.752   
Bestuurskosten       45.760  45.760  45.760   
Huisvestingskosten  3.859   

9
8
5  

    3.586   
9
8
5  

 -    7.445    7.104    7.104  
Loonadministratie  700   

3
3
6  

591  650  
3
3
6  

 -   1.941    2.250    2.126  
Verzekeringen  684   

4
2
2  

2.259   635   
4
2
2  

 -    3.578    2.500    4.230  
Keurmerk & contributies  684   

4
2
2  

   635      -   1.319   1.500    917  
Kantoorkosten  9.950   

6
.

9
2
0  

2.205   9.248   
6
.

9
2
0  

 -    21.403    30.000    22.705  
Administratie & beheerkosten  -        -     40.300    40.300    23.380    40.323  
Accountantskosten  -        -     28.702    28.702    20.000    36.620  
Juridische/advies/incidentele kosten  3.910       3.634     -   7.544    2.500    -  
Autokosten   

1
.

5
7
6  

1.347   6.029   
1
.

5
7
6  

 -    7.376    7.500    7.464  
Overige algemene kosten  710   

3
.

9
7
7  

   659   
3
.

9
7
7  

 -   1.369   10.000   28.354 
Totaal uitvoeringskosten 142.694  51.805  164.533  131.922  473.794  418.430  416.436 
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3.10 Toelichting op de personeelskosten 
 
 2014 

€  2013 
€ 

Specificatie personeelskosten    
Brutolonen  198.467    203.408  
Sociale lasten  33.282    34.098  
Pensioenlasten  10.992    12.177  
Mutatie reservering vakantiegelden  13.193    15.287  
Bijzondere beloningen  -    -  
Ziektegeldverzekering  5.347    2.557  
Uitkeringen/subsidies  -    -20.631  
Overige personeelskosten  19.886    19.697  
    
Totaal personeelskosten 281.167  266.593 
 
3.11 Kengetallen* 
 

 2014 
  2013 

 
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten  64,17%  78,45% 
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten 70,37%  77,96% 
Kosten eigen fondswerving in % van baten eigen fondsenwerving 24,55%  21,91% 
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten  11,56%  10,44% 
     
 
3.11.1 Procentuele verdeling van de baten 
 

 2014 
  2013 

 
Baten uit eigen fondsenwerving 67,12%  53,29% 
Baten uit acties van derden 21,52%  28,10% 
Deelnamegelden 8,16%  10,46% 
Opbrengsten Hotel Heppie 3,10%  6,84% 
Overige baten 0,10%  1,31% 
 100,00%  100,00% 
 
3.11.2 Procentuele verdeling van de lasten 
 

 2014 
  2013 

 
Besteed aan doelstelling 70,37%  77,96% 
Werving baten 18,07%  11,60% 
Beheer en administratie 11,56%  10,44% 
 100,00%  100,00% 
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4. Overige informatie 
 

4.1 Werknemers 
Het aantal fulltime arbeidsplaatsen bedraagt 4,7 over geheel 2014.  
In 2013 waren dit 4,6 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. 
 
4.2 Giften in natura 
In 2014 zijn evenals in 2013 geen giften in natura ontvangen. 
Op stopper-basis worden er ABRI-posters uitgehangen en TV-spots en Radio-spots uitgezonden door de 
mediapartners van Heppie. 
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5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 21 tot en met 33 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2014 van Stichting 
Heppie te Veldhoven gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 
december 2014 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 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 geconsolideerde jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met de 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 
geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde 
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 geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de geconsolideerde 
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 geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Heppie per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 
  
 
Rosmalen, 17 april 2015 
 
Witlox Van den Boomen Accountants N.V. 
 
was getekend  
Th.H.M. van Eijck RA 
 

 


