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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van stichting ELF over het jaar 2016. 
 
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, 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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1. Deelnemers 
 
De deelnemersgroep bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking. Het aantal deelnemers dat regelmatig aan de activiteiten 
deelneemt is 23. 
 

 
 
Gemiddeld hebben 13 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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2. Activiteiten 
 
In 2016 hebben 9 activiteitenweekenden, 1 midweek in de kerstvakantie 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 theater de Harmonie in 
Leeuwarden, Bowlingcentrum De Kaden in Drachten, Museum Belvédère in 
Oranjewoud en theeschenkerij The Wisple in Terwispel. We zijn ook naar de 
circusvoorstelling van de Cliniclowns in Bakkeveen geweest. De deelnemers hebben 
een voetbalwedstrijd van de Harkemase Boys tegen de Drachtster Boys in Harkema 
bijgewoond. En we hebben een rondleiding gehad door het Abe Lenstra stadion van 
sc Heerenveen. Ook zijn verschillende sporten aan bod gekomen, zoals bowlen, 
fitness, jeu-de-boules, judo, midgetgolf, tennis, zeilen en zwemmen. 
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3. Organisatie 
 
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 
• de heer M. Snel 

Raad van Toezicht : 
• de heer R. Luiten 
 
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 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, de 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. 
 
In september 2015 hebben de voorzitter en de coördinator deelgenomen aan de 
Maatschappelijke Beursvloer van de Leeuwarder Uitdaging 2015. Tijdens de 
Beursvloer is een ‘match’ tot stand gekomen, die geleid heeft tot samenwerking met 
Marcellus de Graaf. Hij heeft samen met de Raad van Toezicht, het bestuur, de 
ouders en begeleiding het beleidsplan 2016-2019 opgesteld. 
 
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. 
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4. Medewerkers 
 
De begeleiding van het logeren en de activiteiten is in handen van professionele en 
zeer bevlogen begeleiders. Er waren in 2016 elf begeleiders werkzaam voor ELF. 
Negen begeleiders hebben het diploma verpleging of verzorging, één werkt als 
activiteitenbegeleider en één is werkzaam als leerkracht basisonderwijs. Allen 
hebben een “verklaring omtrent gedrag”. Daarnaast wordt ELF ondersteund door tien 
enthousiaste vrijwilligers, waarvan één de website beheert. Een leerling uit het 
Middelbaar Beroeps Onderwijs heeft haar maatschappelijke stage bij ELF gedaan. 
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 2016 waren dat o.a.: “Zeilvaart de Swanneblom”, 
kunstenares Vera Damhuis, muzikant Sander Metz, docent kok(en) Olaf Berkhout,  
G-judoleraar Harry Walter en G-danslerares Muriël Jonkman. 
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5. Publiciteit 
 
Onze website www.elfriesland.nl is in 2013 reeds 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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6. 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 2016 ontving stichting ELF onder andere een grote donatie van Medisch Benefiet 
Friesland. In 2012 is stichting Medisch Benefiet Friesland (MBF) opgericht door een 
groep van zes co-assistenten. Het doel van de stichting is het organiseren van een 
jaarlijks benefietdiner, om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed 
doel.  
Ook ontving stichting ELF in 2016 een donatie van: 
• NSGK - de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
• De Brauw-Van Lynden 
 

           
 

 



   

_________________________________________________________________________________ 
Jaarverslag 2016 – Stichting ELF – Expertise- en Logeercentrum Friesland Pagina 9 van 12 

7. Financieel rapport – jaarrekening 2016 
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