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02. Voorwoord
Het beleidsplan 2020-2023 is niet alleen een doorkijk naar de volgende jaren. In de eerste 5 jaar
(2015-2020) van het bestaan van Logeerhuis Kapstok zijn een aantal vaste waarden ontstaan en
ontwikkeld. Deze zijn te lezen in de hoofdstukken 2 t/m 7.
Hoe we Logeerhuis Kapstok rondom een grote kern van vrijwilligers organiseren en operationeel
houden, de exploitatie verantwoorden en het verzorgingsgebied in kaart brengen en analyseren,
beschrijven in de delen 8 t/m 13.
In onze ogen is het met name voor de Noord-Limburgse burgers in de 7 gemeenten die samen het
Sociaal Domein vormen zeer belangrijk dat Logeerhuis Kapstok in de komende jaren haar positie in
de keten van het zorglandschap continueert en stabiliseert. De speerpunten waar we daartoe aan
gaan werken staan in deel 14.
Naast het beleidsplan nodigen wij u graag uit om eens in het gastenboek te lezen. Veel duidelijker
dan daar kan niet blijken hoe dit burgerinitiatief uitgemond is in een onmisbare, nuttige en
noodzakelijke tijdelijke logeermogelijkheid.
Mocht u ons met nuttige suggesties van dienst willen zijn, weet u dan daartoe van harte uitgenodigd.

Toon Theeuwen
Voorzitter Stichting Logeerhuis Kapstok
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Judith Lemmen
Logeerhuismanager

2

03. Samenvatting

WIE
WAT
WAAR
WANNEER
WAAROM
HOE
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Stichting (Logeerhuis) Kapstok te Venray.
Een burgerinitiatiefgroep richtte, met professionele steun, de “Stichting Kapstok” op.
Dhr. Mark Schapendonk, Dhr. Frank Nelissen en Mw. Els Schraven-Joosten, dec. 2012.
Logeerhuis Kapstok.
Thuiswonende volwassenen, voor langere tijd, afhankelijk van ondersteuning van
mantelzorg kunnen bij Kapstok logeren zodat de mantelzorger even op rust komt.
Logeerhuis Kapstok, Bergweg 300, 5801 EG Venray.
Telefoon 0478 782 555, info@logeerhuiskapstok.nl www.logeerhuiskapstok.nl
Vanaf medio 2015, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar.
Onze gasten kunnen, als de bezetting dat toestaat, altijd terecht.
Mantelzorg geeft veel voldoening maar kan ook veel van je vragen.
Dan zou je als mantelzorger wel eens willen dat het een keer niet hoeft. Dat je, je
“zorgmantel” even aan de kapstok kunt hangen. Daar is Logeerhuis Kapstok voor.
Kapstok steunt mantelzorgers door logiesaanbod aan de zorgontvanger.
Met zes logeerkamers, een huiskamer en ca. 55 vrijwilligers neemt Kapstok de
mantelzorg tijdelijk over. De mantelzorg(st)er kan dan even op adem komen.
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04. Profiel Stichting Kapstok
Rol en positie van Logeerhuis Kapstok in een veranderend zorg- en welzijnslandschap.
De wereld van zorg en welzijn is volop in ontwikkeling. Ook de respijtzorg - het terrein waarop
Logeerhuis Kapstok acteert – kent al sinds enkele jaren een grote mate van dynamiek. De
ontwikkelingen raken ons in de realisatie van onze missie en doelstellingen en maken een verdere
oriëntatie op onze rol en positie noodzakelijk. Onderdeel daarvan is een reflectie op
samenwerkingsmogelijkheden in breder verband, zoals met zorginstellingen. Deze notitie reikt
daarvoor een begeleidend kader aan.
Profiel Logeerhuis Kapstok
- Een noodzakelijk respijtzorgvoorziening.
- Met een regionale functie.
- Een 24/7, 365 dagen openstelling.
- Die niet 100% vrijwilligers-afhankelijk kan zijn.
Beheer Logeerhuis Kapstok
- Ontzorgt mantelzorgers door zorgontvangers tijdelijk in Kapstok te laten verblijven.
- Levert de zorgontvanger verblijf, desgewenst i.s.m. verzorging door de thuisorganisatie.
- In een kleinschalige setting (6 – 10 kamers).
- Met een duidelijke eigen identiteit en herkenbaarheid.
- Met persoonlijke aandacht voor de gast(en).
- Op basis van “low-cost” door blijvende substantiële inzet van vrijwilligers.
Gastenprofiel Logeerhuis Kapstok
- Wonen in Noord-Limburg.
- Zijn volwassen (18 jaar of ouder).
- Zijn thuiswonend en afhankelijk van mantelzorg.
Medewerkersprofiel Logeerhuis Kapstok
- Zowel dames als heren, zijn onbetaalde vrijwilligers en dus zeer betrokken bij onze gasten.
- Voelen zich, met hun eigen motivatie, verbonden met gasten en team-/”kapstokfamilie”.
- Onderschrijven onze kernwaarden: Verantwoordelijk, Onbaatzuchtig en Dienstbaar.
Ontwikkelingen rondom Logeerhuis Kapstok
- De vraag naar respijtzorg groeit sterk.
- Respijtzorg kent nog onvoldoende vergoedingsregelingen.
- De zorgzwaarte neemt toe en daarmee de zorgcomplexiteit en zorgvraag van de doelgroep.
- De aanvulling van betaalde medewerkers is desondanks onvermijdelijk gebleken.
Randvoorwaarden m.b.t. beheer Logeerhuis Kapstok
- Exploitatiemodel: klein aan de voordeur, groot aan de achterdeur.
- Zorgzwaarte van onze dienstverlening: “light” dan wel “light+”.
- Medewerkers zouden moeten kunnen terugvallen op zorgfaciliteiten in de buurt.
- Financierings-continuïteit/model: eigen bijdrage, zorgverzekeraar, zorginstelling, overheid…
- Organisatievorm (nog invullen/bepalen): franchise, subcontractor, autonoom….
- Ondernemingsvorm: Stichting (zonder winstoogmerk).
- Unique Selling Points (USP) behouden.
Financiële toekomst Logeerhuis Kapstok
- Exploitatieopbrengst is voor ca. 2/3: Logies en bijzondere bijdragen (eigen inkomen).
Voor ca. 1/3 deel: Bijdragen van derden (Overheidssubsidie en bijdrage zorginstellingen).
- Exploitatiekosten zijn vooral: personeelskosten (professionals) en huisvestingskosten.
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05. Contactgegevens
Ontstaan
Het idee voor de realisatie van een Logeerhuis, “Stichting Kapstok” komt voort uit een breed
samengestelde burgerinitiatiefgroep, ondersteund door een aantal professionele organisaties (Synthese,
De Zorggroep, Proteion Thuis, Gemeente Venray, Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg, Alzheimer
Noord-Limburg, Hulp bij Dementie Noord-Limburg, Junior kamer Venray en Wonen Limburg.)
Op 18-12-2012 richtten de heren Mark Schapendonk, Frank Nelissen en mevr. Els Schraven-Joosten de
Stichting Kapstok op. Nu, eind 2016 ontstaat (na de voorbereiding 2013, verbouwing 2014, oriëntatie
en de eerste gasten in 2015) enig inzicht in exploitatie werkelijkheid 2016 en in de exploitatie toekomst.
Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel mantelzorgers van mensen (met bijvoorbeeld een dementiesyndroom of
andere in Noord-Limburg zelfstandig wonende burgers die door ziekte of een beperking zijn
aangewezen op structurele ondersteuning van mantelzorgers) te ontlasten, waardoor mantelzorgers
langer in staat blijven hun zorgtaken uit te voeren en mede daardoor degenen die zorg behoeven langer
in hun eigen sociale context kunnen blijven functioneren.
Bestuur
Toon Theeuwen
Maria Bouwman-v.d. Berg
Frank Nelissen
Els Schraven-Joosten
Lisette Dickhoff-Evers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Management
Judith Lemmen-Geelen
Vacature
Vacature

Logeerhuis Manager 06 1966 3904 Judithlemmen@logeerhuiskapstok.nl
Gastdame/gastheer-vrijwilliger
Facility- vrijwilligers

06 3095 9343
06 2834 4674
06 5158 3604
06 2254 4840
06 1230 2969

ajmtheeuwen@home.nl
megj.bouwman@gmail.com
frank@franknelissen.nl
schraven@home.nl
lisette.dickhoff@hulpbijdementie.nl

Vrijwilligers
De Stichting Kapstok is voor de realisatie van haar doelstellingen afhankelijk van vrijwilligers.
Contactgegevens
Statutaire naam
Statutaire zetel
Oprichtingsakte
Vestigingsdatum
Bezoekadres
Postadres
Vestigingsnummer
Vestigingsdatum
KvK nummer
ANBI (RSIN fiscaal nummer)
Activiteiten
Doelstelling
Telefoonnummer
Internetadres
E-mailadres
Bankrekening
Btw nummer
LJa-ATh 04-12-2019

Stichting Kapstok
gemeente Venray
18-12-2012
01-03-2016
Bergweg 300, 5801 EG Venray
Bergweg 300, 5801 EG Venray
000034289127
01-03-2016
56683553
8522.59.268 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer)
SBI-code 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.
Mensen die langere tijd van mantelzorg afhankelijk zijn een logeerhuis
bieden, zodat de mantelzorg(st)er even rust kan nemen.
0478-782555
www.logeerhuiskapstok.nl
info@logeerhuiskapstok.nl
NL96RABO0176983945
8522.59.268
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06. Visie, Missie en Kernwaarden
Ontwikkelingen (Omgevingsfactoren)
De overheid heeft haar beleid ten aanzien van de zorg drastisch gewijzigd. Zij treedt meer en meer terug
en doet in steeds grotere mate een beroep op zelfredzaamheid van de burgers. De huidige situatie vindt
zijn oorsprong in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die in 2007 van kracht werd. Deze
wet gaat uit van maximale zelfzorg en ondersteuning door het eigen steunsysteem van de burgers.
Ook mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk mee kunnen doen op hun eigen plek in de
samenleving, uitgaande van eigen kracht en zelfredzaamheid op basis van een eigen zorgsysteem
(zelfzorg, mantelzorg, buurthulp e.d.). Stichting Kapstok wil een bijdrage leveren aan het ondersteunen
van mantelzorgers.
Visie (Waar gaan we voor?)
Mantelzorg is een in toenemende mate onmisbaar onderdeel van de zorgverlening in Nederland.
Mantelzorgers dragen bij aan het verbeteren van kwaliteit van leven van partner, familie, vriend(in) enz.
Mantelzorg is weliswaar vrijwillig maar is vaak een moreel en/of emotioneel gevoelde verplichting en is
daardoor allerminst vrijblijvend en vaak intensief en langdurig van aard.
Willen mantelzorgers ook op de lange termijn en in toenemend zware omstandigheden goed blijven
functioneren, dan is het belangrijk om te voorkomen dat ze overbelast raken. Dat kan door
ondersteuning in psychologische zin, maar ook en vooral door de fysieke draaglast te verkleinen bij de
uitvoering van hun taak en de zorg (tijdelijk) over te nemen als die te zwaar wordt.
Dit staat bekend als respijtzorg, een zorgvorm waaraan grote en groeiende behoeft bestaat.
Missie (Waar staan we voor?)
Stichting Kapstok ziet het als haar missie om deel uit te maken van een effectief en betaalbaar
steunsysteem voor burgers om aldus een bijdrage te leveren aan hun zelfredzaamheid.
Daarbij richt zij zich op mensen, die beperkt in hun zelfredzaamheid en daardoor kwetsbaar zijn. Meer
specifiek wil zij ondersteuning verlenen op het terrein van de respijtzorg. Logeerhuis Kapstok biedt de
zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, met achting voor levensovertuiging,
geaardheid of achtergrond.
Kernwaarden (Waar geloven we in?)
Stichting Kapstok denkt dat in het kader van de roep om meer sociale cohesie, naast het nastreven van
allerlei gerechtvaardigde individuele doelen, ook belangrijk is om “samen mét anderen iets te doen vóór
anderen”. Bij dit adagium passen de drie kernwaarden van de Stichting Kapstok.
Verantwoordelijkheid:
Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan het welzijn en de
levenskwaliteit van (kwetsbare) medeburgers;
Dienstbaarheid:
Wij stellen ons hulpvaardig op, omdat we betekenisvol willen zijn voor de mensen die aan onze
zorg zijn toevertrouwd en omdat we een bijdrage willen leveren aan hun welbevinden;
Onbaatzuchtigheid:
De medewerkers van Stichting Kapstok zijn vrijwilligers en als zodanig stellen zij hun tijd,
vaardigheden en kennis om niet ter beschikking.
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07. Doelstelling en Strategie
Doelstelling (Wat willen we bereiken?)
In het verlengde van geschetste Visie, Missie en Kernwaarden laat de Doelstelling van de Stichting
Kapstok zich als volgt omschrijven/samenvatten:
De Stichting Kapstok wil als logeerhuis, de inwoners van Noord-Limburg, een tijdelijk, betaalbaar excellent
en mantelzorg-vervangend verblijf bieden op momenten dat hun mantelzorger dat behoeft/nodig heeft.
De Stichting Kapstok realiseert zich dat zij op deze vernieuwende, op maatschappelijke ontwikkelingen
inspelende positie in de zorgketen, een plek dient te verwerven die naadloos aansluit op voorafgaande
en opvolgende schakels c.q. posities in die keten. Ter illustratie; Er mag geen misverstand over bestaan
dat de Stichting Kapstok “slechts” tijdelijk bestaande mantelzorg-situaties overneemt en weer herstelt.
Het overnemen van een stukje “regulier zorgtraject” is geen optie.
De Stichting Kapstok zal in overleg met de aanpalende zorg in de keten intensief contact onderhouden
om in voorkomende situaties optimaal en “in overleg met” te kunnen besluiten. Voor alle duidelijkheid;
Kapstok wil geen reguliere zorginstelling zijn/worden. De kosten daarvan staan in geen verhouding tot
de zorg die we willen bieden (logeerhuis voor gasten die beperkte tijd hun mantelzorg moeten missen)
Strategie (Hoe gaan we dat aanpakken?)
Vanuit de geformuleerde doelstelling leiden we de speerpunten voor het beleid af en kunnen we
bepalen op welke manier (Hoe) we onze doelstelling het beste kunnen realiseren.
1. Naamsbekendheid t.b.v. het bereiken van de doelgroep. (Inwoners Noord-Limburg),
- Resulterend in een bezettingsgraad van 6 kamers x 360 dagen x 70% = 1.500 dagen per jaar.
2. Vrijwilligers
- Excellent opgeleide vrijwilligers t.b.v. adequate opvang/begeleiding van onze gasten. (Primair)
- Excellent opgeleide vrijwilligers t.b.v. adequate facilitering opvang en begeleiding. (Secondair).
3. Netwerken
- Samenwerken met alle belanghebbenden. (Gemeenten, financiers, zorg-instanties enz.)
- Participeer in uiteenlopende netwerken t.b.v. duurzame relatieverbanden.
Opgemerkt dient te worden, dat in de ondernemingsplannen 2013 en 2015 een aantal doelstellingen
voor het operationeel functioneren van Logeerhuis Kapstok waren geformuleerd, waarvan we
inmiddels kunnen vaststellen dat twee belangrijke doelstellingen gerealiseerd zijn.
- De accommodatie staat. Zes gastenkamers en een gezamenlijke huiskamer annex keuken.
- Onze gasten waarderen hun verblijf met minimaal een acht.
Bovendien putten we bij de vaststelling van doelstellingen en bepaling van strategie, uit de (bescheiden)
ervaring in de afgelopen (aanloop)jaren, enkele sessies met bestuursleden, vrijwilligers en externe
adviseurs, alsmede nauw contact met de omgeving van de thuiszorg c.q. mantelzorg.
Met gegeven achtergrond/bronnen en de huidige situatie op het netvlies wijzen de ontwikkelingen
eveneens naar een focus voor de beleidsperiode 2020 - 2023 naar geschetste drie speerpunten.
Vertellen

Zorg voor naamsbekendheid.

Versterken

Lever excellente dienstverlening door optimale kwaliteit/kwantiteit.

Verankeren

Werk nauw samen met keten-partners en financiers (gemeenten)

LJa-ATh 04-12-2019

7

08. Onderneming- en Organisatiestructuur

ADVISEURS 1

KLANKBORDGROEP 2
(toezicht)

BURGERCOLLECTIEF 3

STICHTING KAPSTOK 4

- Toon Theeuwen
- Maria Bouwman
- Frank Nelissen
- Els Schraven
- Lisette Dickhoff

Voorzitter
Secretaris
Penningm.
Bestuurslid
Bestuurslid

LOGEERHUIS MANAGER 5
Judith Lemmen

ADMINISTRATIE 6
(Financiën, rooster, )

5 vrijwilligers

VRIJWILLIGERS 7

VRIJWILLIGERS 8

Gastvrijheid en Zorg

Facilitaire diensten

30 vrijwilligers bij 70% bezetting

20 vrijwilligers bij 70% bezetting

TOELICHTING
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1 Fte’s is 1 x 40 uur per week = 40 uur : 8 uur per vrijwilliger en derhalve ca. 5 vrijwilligers.
7. 6 Fte’s zijn 6 x 40 uur per week = 240 uur : 8 uur per vrijwilliger en derhalve ca. 30 vrijwilligers.
Gastenbegeleiders nu 60 uur/week, wordt 120 uur/week, wellicht 180 uur/week.
8. 4 Fte’s zijn 4 x 40 uur per week = 160 uur : 8 uur per vrijwilliger en derhalve ca. 20 vrijwilligers.
Opmerking: “Voor een optimaal functionerende organisatie zijn ca. 55 vrijwilligers nodig”.
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09. SWOT-analyse
STERK (intern 7)

ZWAK (intern 11)
 Punctualiteit in de medicijnverstrekking.
 Discontinuïteit in openstelling.
 Samenwerkende zorg in de regio.
 Vrijwilligers tekort.
 Kwantitatief kwetsbaar nachtdienstteam.
 Uitsluitende bereikbaarheid via de lift.
 Telefonische bereikbaarheid.
 Soms te volle huiskamer.
 Zwakke financiële basis voor continuïteit.
 Naamsbekendheid in het doelgebied/regio.
 Bewustwordingsproblematiek bij beleidsmakers.

KANS (extern 10)

BEDREIGING (extern 11)

 Behoefte aan kleinschalige persoonlijke opvang.

 Niet praktische/aansluitende regelgeving.

 Werkervaringsplekken bieden.

 Toenemende zorgzwaarte van de gasten.

 Vrijwilligerswerk bieden. (via UWV)

 Hogere pensioenleeftijd is minder vrijwilligers.

 Bewustwording noodzaak vrijwilligerswerk.

 Beroepsimago neemt af, is niet sexy.

 Groei in belangstelling regionale samenwerking.

 Hoge werkdruk en verantwoordelijkheid.

 Belangstelling wekken bij werkgevers.

 Nieuwe huisvesting duurt te lang.

 Erkenning verwerven bij verzekeraars.

 Multifunctionaliteit huidige gebouw.

 Samenwerken met Gezondheidszorg 2.0.

 Ontwikkeltafel heeft weinig begrip voor K model.

 Promotieactiviteiten samen met zorgmakelaars.

 Financiering exploitatie is niet structureel.

 Groeiende media-aandacht mantelzorgprobleem.

 Collega gemeenten steunen financieel niet.
 Er zijn veel soortgelijke (als LHK) initiatieven.

SPEERPUNTEN:
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1. Discontinuïteit in openstelling.
2. Tekort aan vrijwilligers
3. Zwakke financiële basis (t.b.v. continuïteit)
4. Naamsbekendheid in het doelgebied/regio.
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10. Exploitatieresultaat t/m ’18 en meer jaren begroting t/m ’22
(Bron: Jaarstukken Stichting Kapstok t/m 2018, door Accountantskantoor Bol B.V.)

 WINST/VERLIES REKENING 2013 T/M 2022
Boekjaar
Status

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Verwacht Begroot

01. Logies bijdrage gasten
02. Bijzondere bijdragen
03. Incidenteel : Gem. Venray
04. Incidenteel : Zorggroep
05. Structureel : Beesel
06. Structureel : Bergen
07. Structureel : Gennep
08. Structureel : Horst a/d Maas
09. Structureel : Peel en Maas
10. Structureel : Venlo
11. Structureel : Venray
15. Inkoopwaarde omzet
20. Opbrengst totaal
50. Personeelskosten
51. Huisvestingskosten
52. Verkoopkosten
53. Kantoorkosten
54. Algemene kosten
55. Afschrijvingen vaste activa
60. Kosten totaal
25. Resultaat

0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
3
0
5
0
8
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
6
7
0
10
0
23
0

12
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 3
57
19
23
5
5
5
0
57
0

55
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 7
65
26
22
6
6
4
1
65
0

75
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 7
76
26
25
5
7
5
1
69
+ 7

94
3
67
50
0
0
0
0
0
0
0
- 8
206
85
34
4
4
13
20
160
+ 46

115
5
33
50
0
0
0
0
0
0
0
- 11
192
115
37
6
5
15
20
198
- 6

135
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 12
125
125
38
7
17
6
20
213
- 88

2021

2022

Begroot

Begroot

145
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 14
133
130
39
8
19
7
20
223
- 90

160
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 14
148
135
40
9
20
8
20*
232
- 84

Toelichting op de baten
01. Max. bezetting is 365 dagen x gem. tarief € 105,- x ⅔ bezetting x 6 kamers = € 160.000,-.
02. Bijzondere bijdragen zijn: Donaties, giften, en sponsoring.
03. Eenmalige subsidie Gem. Venray € 100.000,- voor 3 jaar, waarvan € 67.000,- geboekt in 2018 en € 33.000,- in 2019.
04. Eenmalige bijdrage Zorggroep van € 100.000,- t.b.v. de jaren 2018 en 2019, met bereidheid tot verdere Co-financiering.
05. t/m 11. Gemeenten, gelegen in het verzorgingsgebied zouden in verhouding tot het inwonertal, bij moeten dragen.
Het voorkomt tevens, het spontaan ontstaan van soortgelijke initiatieven.
15. Inkoopwaarde van de inkopen t.b.v. de keuken, dis de gasten.
20. Opbrengst totaal, is de toegevoegde waarde (Bruto Winst) van Logeerhuis Kapstok.

Toelichting op de lasten

50. Salaris manager en 120 uur per week gastvrouw/gastheer v.a. 01-04-2019 is € 105.000,- In 2020 wordt dit € 125.000,-.
In deze post zij ook de overige personeelskosten zoals kantine, reiskosten, opleiding en personeelsavond opgenomen.
51. Huisvestingskosten betreft huur, energie, schoonmaak, glazenwasser e.d.
52. Verkoopkosten betreffen representatie, reclame en advertenties.
53. Kantoorkosten betreffen Telefoon, Internet, Televisie, Accountant, Automatisering, Verzekeringen, e.d.
54. Algemene kosten betreffen kleine aanschaffingen en vervangingen.
55. Afschrijvingen Inventaris (Waarde eind 2017 ca. € 70.000,-) en Inrichting (Waarde eind 2017 ca. € 230.000,-), dus bij
afschrijving van in totaal € 300.000,- in 15 jaar is dat € 20.000,- per jaar. Accountant rekent dit niet.

 FINANCIËLE POSITIES (Per 31-12-2018)
Balansposities per 31-12-2018
Vaste activa
- Inventaris
Vlottende activa
- Belastingen en premies
- Overige vorderingen
- Liquide middelen
Totale bezit
LJa-ATh 04-12-2019

0
0
25
96
121
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Eigen vermogen
Passiva lang
- Bestemmingsreserve
Passiva kort
- Belastingen en premies
- Overige schulden/overlopers
Totale schuld

1
103
5
12
121

11. Kostprijs analyse
 Uitgangspunt(en):
- Logeerhuis Kapstok, Beleidsplan 2020 – 2023.
- Kostprijs = Kosten delen door Bezetting
- Bezettingsverliezen komen niet voor rekening van klanten maar is Verlies organisatie.
 Kostprijs 2018
- De kostprijs per etmaal bedroeg in 2018, weergegeven in een breuk:
Alle kosten (Inkopen, kosten t/m afschrijvingen)
= € 168.000,Aantal etmalen werkelijke bezetting
933
- Bij een optimale bezetting van ⅔ x 6 kamers zou dat geweest zijn:
Alle kosten (Inkopen, kosten t/m afschrijvingen)
= € 168.000,Aantal etmalen geplande bezetting
1.460

= € 180,- per etmaal

= € 115,- per etmaal

Opm.: Gelijkblijvende kosten bij hogere bezetting is niet helemaal reëel.
 Kostprijs 2019
- De kostprijs per etmaal gaat in 2019 naar verwachting bedragen, weergegeven in een breuk:
Alle geplande kosten van inkopen t/m afschrijving = € 208.000,= € 223,- per etmaal
Aantal etmalen geplande bezetting
932
- Bij een optimale bezetting van ⅔ x 6 kamers kan dat worden:
Alle geplande kosten van inkopen t/m afschrijving = € 208.000,Aantal etmalen te plannen/realiseren bezetting
1.460

= € 142,- per etmaal

Opm.: Gelijkblijvende kosten bij hogere bezetting is niet helemaal reëel.
 Conclusies:
- Voor een genormaliseerd tarief van € 140,- per etmaal zullen we:
Óf de opbrengsten op kostenniveau moeten brengen
Óf het aantal etmalen bezetting op tenminste 1.460 per jaar moeten brengen
Óf een combinatie van beiden (kosten en bezetting) moeten realiseren.

 Maatschappelijke relevatie
- Gaan we uit van een tijdsbesteding in 2019 (exclusief bestuur en adviseurs) van:
- Management en gastenbegeleiders
- Vrijwilligers
- Nog niet ingevulde uren
- Facilitaire uren
Totaal

5.668 uur
13.364 uur
5.351 uur
617 uur
25.000 uur

- Een kostprijs per gewerkt uur bedraagt dus ca.

ca. = € 10,-

- Ter vergelijk:
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Jaarlasten
Uren/jaar

= € 250.000,25.000 uur

- Fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding = € 1.800,335 uur
- Wettelijk verplicht minimumloon ZZP-ers is netto

ca. = € 5,-

- Het uurloon voor vak-volwassenen in Nederland is bruto

ca. = € 35,-
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= € 16,-

12. Verzorgingsgebied en Herkomst gasten
De Stichting Kapstok is “Erkend zorgaanbieder” in en voor de volgende gemeenten:
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13. Ontwikkeling aantal verzorgingsetmalen per gemeente

Opmerking: Van april 2017 t/m april 2018 was Kapstok in de weekenden gesloten vanwege
het gebrek aan beschikbare vrijwilligers.
In augustus 2018 ging het eerste weekend van de maand weer open,
waarna de resterende weekenden van 2018 successievelijk volgden.
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14. Beleidsspeerpunten voor 2020
 Analyseresultaten
Wat leren ons de analyses in de hoofdstukken c.q. de pagina’s 07 t/m 12?
07. Onderneming- en Organisatiestructuur

- Vooralsnog behoeft de Ondernemingsstructuur geen aanpassing.
- In de Organisatiestructuur ontbreekt de commerciële functie.

08. SWOT-analyse

- De discontinuïteit van de openstelling voldoet niet aan de 24/7 doelstelling.
- In het verlengde van vorig punt komen we vrijwilligers tekort.
- De financiële continuïteitsbasis ontbreekt.
- De naamsbekendheid in het doelgebied/regio is onvoldoende.

09. Exploitatieresultaten en meerjarenbegroting

- De meerjarenbegroting laat een structureel tekort zien van ca. € 100.000,- per jaar.

10. Kostprijs analyse

- De kostprijsanalyse laat zien dat de maatschappelijke relevantie van de kostprijs uitstekend is
en zo mogelijk gecontinueerd dient te worden.

11. Verzorgingsgebied en herkomst gasten

- Niet elke gemeente “levert” het veronderstelde percentage gasten t.o.v. haar inwonertal.
Venlo en Venray “leveren” méér, de overige gemeenten minder dan maatschappelijk relevant.

12. Ontwikkeling aantal verzorgingsetmalen per gemeente

- Naast de zichtbaarheid van de periode waarin in de weekenden werd gesloten wegens gebrek aan
gekwalificeerde vrijwilligers, is het zinvol om rechtstreeks (inwoners) alsook indirect (tussenpersonen)
te werken aan de naamsbekendheid en dienstverlening van Logeerhuis Kapstok.

 Actiepunten n.a.v. Analyseresultaten
1. Verwerf meer gasten:
- Werf acquisiteur/professionele kracht t.b.v. bezoeken tussenpersonen.
(Zou desgewenst en na vervanging, Judith Lemmen kunnen zijn.)
- Werf ambassadeurs/gekwalificeerde belangenbehartigers t.b.v. politiek en overheden.
- Werf en benoem een gekwalificeerde adviesraad met vak-portefeuilles.
2. Verwerf meer vrijwilligers:
- Maak een “wervingsplan vrijwilligers”.
- Zoek er een gekwalificeerde/uitvoerende vrijwilliger bij.
3. Verwerf financiële continuïteit:
- Subsidie(s) van de overheid. (Deelnemende gemeenten?)
- Bijdragen van vermogensfondsen.
- Sponsoring van bedrijven.
- Donaties van personen.
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15. Uittreksel Handelsregister 2019
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16. Stichtingsstatuut
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17 . ANBI-beschikking
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