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1. Inleiding 
 
Stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF) organiseert 
educatieve dagactiviteiten en logeerweekenden voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, zodat zij in een veilige 
omgeving hun mogelijkheden ontdekken. 
 
ELF levert een aanvullende bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking door het aanbieden 
van activiteiten waarin ontspanning en ontwikkeling altijd hand in hand gaan. 
Daarvoor gebruikt ELF verschillende invalshoeken, waaronder sport, dans, 
schilderkunst, toneel, weerbaarheid, muziek, cognitieve ontwikkeling, werken met 
computers en denkvaardigheid. 
 
Daarbij heeft ELF aandacht voor: 

• de specifieke wensen van de deelnemer 
• de kwaliteit van activiteiten 
• een integrale en inclusieve benadering van activiteiten 
• voldoende goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers 
• een realistische bekostiging 

 
ELF ontwikkelt activiteiten zoveel mogelijk in samenspraak met deelnemers, familie 
en zorgverleners, om er zeker van te zijn dat de persoonlijke ontwikkeling zo goed 
mogelijk gestimuleerd wordt. Tegelijkertijd ontwikkelt ELF activiteiten op basis van 
eigen kennis, ervaring en vaardigheden.  
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2. Deelnemers 
 
De deelnemersgroep bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking. Het aantal deelnemers dat regelmatig aan de activiteiten 
deelneemt is 19. 
 
Gemiddeld hebben 14 deelnemers per weekend deelgenomen aan de activiteiten. 
Niet alle deelnemers bleven het gehele weekend. Er werd ook veelvuldig gebruik 
gemaakt van de flexibiliteit van ELF om een dagdeel, één dag, twee dagen plus 
overnachting of een etmaal mee te doen. 
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3. Activiteiten 
 
In 2017 hebben 9 activiteitenweekenden en 1 midweek tijdens de zomervakantie 
plaatsgevonden. 
De activiteiten, altijd door vakmensen uitgevoerd, hadden steeds een ander thema, 
zoals kunst, muziek, dansen, toneel, sport en koken. 
 

          
 
Daarnaast hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan banketbakkerij De 
Korenbloem in Sneek, kaarsenmakerij De Koppenjan in Jubbega, AquaZoo 
Friesland in Leeuwarden, het Dolfinarium in Harderwijk, het Fries Scheepvaart 
Museum in Sneek en Scherjon’s Klompenmakerij en -museum in Noardburgum. 
We hebben ook de voorstelling ‘het postkantoor’ van het Kleinzintuigenorkest van 
de Cliniclowns bijgewoond. Verder zijn er verschillende sporten aan bod gekomen, 
zoals paardrijden, hockey, judo, klompgolf, tennis, zeilen, dansen en zwemmen. 
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4. Organisatie 
 
Bestuur 
Het bestuur van stichting ELF bestaat uit 4 leden: 
• mevrouw D. Rauws, voorzitter en operationeel aanspreekpunt voor de 

coördinator 
• de heer K. de Dreu, penningmeester, belast met de financiële administratie 
• mevrouw H. Janssen, bestuurslid 
• de heer M. Snel, bestuurslid 

 
Raad van Toezicht 
• de heer R. Luiten 
 
Coördinator 
Vanaf 1 januari 2012 bekleedt mevrouw D. de Leeuw de functie van coördinator 
voor 24 uur per week. 
De coördinator heeft als verantwoordelijkheid de doelen van de stichting te 
realiseren en te bewaken. Zij organiseert de weekenden en andere activiteiten. Zij 
geeft leiding en sturing aan de begeleiders, de vrijwilligers en de professionals die 
de activiteiten inhoudelijk begeleiden. Zij bewaakt de kwaliteit van 
(cursus)activiteiten en van de begeleiding en brengt hierover regelmatig verslag uit 
aan het bestuur. Zij onderhoudt contacten met het bestuur, de ouders, deelnemers, 
samenwerkingspartners en andere organisaties. Tevens realiseert en onderhoudt 
zij PR- en marketingactiviteiten en voert administratieve taken uit. 
 
Kwaliteitswaarborg 
Stichting ELF heeft sinds haar oprichting in 2007 het predicaat Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Met ingang van 16 juni 2015 heeft ELF een WTZI-verklaring, Wet Toelating 
Zorginstellingen. 
En met ingang van 1 november 2015 is ELF in het bezit van een HKZ-certificaat, 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
  



 

_________________________________________________________________________________ 
Jaarverslag en jaarrekening 2017 – stichting ELF   

 
 
7 

5. Medewerkers 
 
De begeleiding van het logeren en de activiteiten is in handen van professionele en 
zeer bevlogen begeleiders. Er waren in 2017 elf begeleiders werkzaam voor ELF. 
Negen begeleiders hebben het diploma verpleging, verzorging of begeleiding 
gehandicaptenzorg, één werkt als activiteitenbegeleider en één is werkzaam als 
leerkracht basisonderwijs. Allen hebben een verklaring omtrent gedrag. Daarnaast 
wordt ELF ondersteund door acht enthousiaste vrijwilligers, waarvan één de 
website beheert. Een student van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is na 
haar stage bij ELF vrijwilliger geworden. Zij volgt de opleiding MWD, 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 
 
De coördinator organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst met alle begeleiders 
over de werkzaamheden, de specifieke kenmerken van onze deelnemers, de 
kwaliteit van het werk en de deskundigheidsbevordering van de begeleiders. 

    
 
Voor de uitvoering van de activiteiten werd voor het grootste deel gebruik gemaakt 
van externe deskundigen. In 2017 waren dat o.a.: Zeilvaart de Swanneblom, 
kunstenares Vera Damhuis, goochelaar Minze Dijksma, muzikant Berend 
Riemersma, docent kok(en) Olaf Berkhout, G-judoleraar Harry Walter en G-
danslerares Muriël Jonkman. 
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6. Publiciteit 
 
Onze website www.elfriesland.nl is in 2017 volledig vernieuwd. Alle uitnodigingen, 
aankondigingen en verslagen van de activiteiten met de bijbehorende foto’s en 
nieuwsbrieven worden op de site geplaatst. 
Met ingang van 2013 is stichting ELF ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/StichtingELF. 
In augustus 2015 is de eerste elektronische nieuwsbrief verzonden, de nieuwsbrief 
verschijnt één keer per maand. 
 
In het jaar 2012 heeft ELF zich aangesloten bij de Branche Vereniging 
Kleinschalige Zorg BVKZ. 
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7. Sponsors en donateurs 
 
De activiteiten die stichting ELF organiseert worden voor tweederde deel betaald 
door de deelnemers dan wel hun ouders. Maar het werk zou niet mogelijk zijn 
zonder de financiële bijdragen van sponsors, fondsen en instellingen die goede 
doelen steunen. 
In 2017 ontving stichting ELF een donatie van: 

• Stichting Casterenshoeve 
• Stichting Foppe de Haan Fonds 
• Lions Leeuwarden 
• NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) 
• Stichting Old Grand-Dad Club 
• Stichting Herbert Duijntjer 
• Stichting Barmhartige Fiets 
• Anonieme particulier 
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8. Financiën – jaarrekening 2017 
 
8.1 Balans per 31 december 2017 
 (na resultaatbestemming) 
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8.2 Staat van baten en lasten over 2017 
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8.3 Toelichting op de jaarrekening 
 

 
 
  



 

_________________________________________________________________________________ 
Jaarverslag en jaarrekening 2017 – stichting ELF   

 
 
13 

Vervolg toelichting op de jaarrekening 

 

 
 


