
                          
 
 

    
 
Stichting ELF Jaarverslag 2014 
 
Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2014. 
 
De stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF) voorziet als organisatie in 
zorg, begeleiding, ontwikkeling en educatie van haar deelnemers.  
ELF levert een aanvullende bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van kinderen en  
jongeren 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, 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. 
 
In dit jaarverslag komen de deelnemers, activiteiten, organisatie, medewerkers, 
publiciteit, sponsoring en financiën aan de orde.  
 

Deelnemers 
 
De deelnemersgroep bestaat uit kinderen en 
jongeren met een verstandelijke beperking. 
Het aantal deelnemers dat regelmatig aan de 
activiteiten deelneemt is 17. 



Gemiddeld hebben 14 deelnemers per weekend deelgenomen aan de activiteiten. 
Niet alle deelnemers bleven het gehele weekend. Er werd ook gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid één dag, een dagdeel, twee dagen plus overnachting of een etmaal 
mee te doen. In 2014 hebben 10 activiteitenweekenden, 1 dagactiviteit (een bezoek 
aan vliegbasis Leeuwarden) en 1 midweek  tijdens de kerstvakantie plaatsgevonden. 
In de periode november t/m december 2014 is er een serie van 5 zaterdagen 
georganiseerd met als thema “wijs” weerbaar. De deelnemers moesten zich voor alle 
zaterdagen inschrijven; zo kon er een opbouw in de aangeboden stof gemaakt 
worden. 
 
Activiteiten 

 
Ook in 2014 heeft er maandelijks een activiteitenweekend plaatsgevonden. De 
activiteiten, altijd door vakmensen uitgevoerd, hadden steeds een ander thema, 
zoals onder meer kunst, (water)sport, muziek, dansen, toneel en koken. 
Daarnaast hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan de vliegbasis,  Aqua 
Zoo, theater de Harmonie en de schaatsbaan in Leeuwarden. Studenten van de 
opleiding Sport, Gezondheid en Management van de Hanzehogeschool uit 
Groningen hebben een dag georganiseerd met als thema “Stichting ELF enjoys 
health”, met onder andere bewegen en gezonde voeding. Tijdens de eerder 
genoemde serie van 5 zaterdagen is aandacht besteed aan weerbaarheid, waarbij 
de deelnemers geoefend hebben om letterlijk en figuurlijk steviger in hun schoenen 
te staan. 
 

 
 
 
 
 



Organisatie  
 
Het bestuur van de 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 
- De heer M. Snel 

 
Vanaf 1 januari 2012 bekleedt mevr. D. de Leeuw  de functie van coördinator voor 17 
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 bewaakt de 
kwaliteit van (cursus)activiteiten en van de begeleiding en brengt hierover regelmatig 
verslag uit aan het bestuur. Zij voert tevens administratieve taken uit, realiseert en 
onderhoudt PR- en marketingactiviteiten, onderhoudt contacten met het  bestuur, 
ouders, deelnemers, samenwerkingspartners en andere organisaties. Daarnaast 
geeft zij leiding en sturing aan de begeleiders, de vrijwilligers en de professionals die 
de activiteiten inhoudelijk begeleiden.  
 
 
Medewerkers 
 
De begeleiding van het logeren en de activiteiten is in handen van professionele en 
zeer bevlogen begeleiders. Er waren in 2014 twaalf begeleiders werkzaam voor ELF. 
Tien begeleiders hebben het diploma verpleging of verzorging, één  werkt  als 
beleidsmedewerker (gezondheidswetenschapper) en één als activiteitenbegeleider. 
Allen hebben een “verklaring omtrent goed gedrag”. Daarnaast wordt ELF 
ondersteund door dertien enthousiaste vrijwilligers, waarvan één de website beheert. 
Een leerling van een middelbare school heeft zijn maatschappelijke stage bij ELF 
gedaan en is na zijn stage vrijwilliger bij ELF geworden. 
 
Het bestuur organiseert twee maal 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 2014 waren dat o.a.: 
“Zeilvaart de Swanneblom”, schilderes Vera 
Damhuis, weerbaarheidtrainster Marieke van Veen, 
kok Olaf Berkhout , actrice Joyce Turek en 
muzikant Bram Jorissen. 
 
 
 

 



 Publiciteit 
 

Onze website ( www.elfriesland.nl/ ) is in 2013 reeds volledig vernieuwd. Alle 
uitnodigingen, aankondigingen van de programma’s en nieuwsbrieven van de 
activiteiten met de bijbehorende foto’s worden op de site geplaatst. ELF heeft 
deelgenomen aan de Markt van Mogelijkheden in Drachten. 
In het jaar 2012 heeft ELF zich aangesloten bij de Branche Vereniging Kleinschalige 
Zorg BVKZ en Zorg Coöperatie Noord (ZCN). 
 
Sponsors en donateurs 
 
De activiteiten die stichting ELF organiseert worden grotendeels 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 2014 ontving de stichting ELF een bijdrage van o.a.: 

- Fundatie Van de Santhoven 
- Ritske Boelema Gasthuis 
- Stichting Amelanderhof 
- PW Janssens Friesche Stichting 
- Stichting Mundo Crastini Meliori 
- Stichting Albino 
- Cornelia Stichting 
- Stichting Fonds De Gavere 

 
Stichting ELF heeft sinds haar oprichting in 2007 het predicaat Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) 




























































