
 

Jaarverslag 2015 Stichting L’Abri-france 

Begeleiding  

L’Abri-france heeft in 2015 met 14 jongeren en jongvolwassenen mogen werken aan hun toekomst. De 

begeleiding bestaat in het voeren van gesprekken waarbij onder meer zelfstandigheid, eigenwaarde en 

identiteit, positief zelfbeeld, verwerking van beschadigingen e.d. een plaats heeft. Ook de pastorale zorg heeft 

een belangrijke plaats in het geheel, want wij werken vanuit een Christelijke levensovertuiging. Verder laten wij 

de jongeren activiteiten doen die afgestemd zijn op hun hulpvraag en passen bij de persoon. Men leert hier te 

onthaasten en ervaart de rust en ruimte van het Franse platteland. Jongeren krijgen weer energie door elke dag 

(met de honden) te wandelen, te fietsen of mountainbiken, muziek te maken of te luisteren, te tekenen of 

schilderen of door klusjes te doen in en om huis zoals paarden borstelen, geiten, kippen en poezen te voeren, 

mee te helpen bij de renovatie, of door heerlijk buiten bezig te zijn in de tuin. Er wordt een duidelijke structuur in 

het dagritme aangeboden met eenmaal per week een uitje.  

Cliëntenstatistiek L'Abri-france 
        

  
2013 

  
2014 

 
  2015 

 
  

  
aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld 

categorie leeftijd  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen 

meisje 16-25 6 166 28 10 539 54 7 466 67 

jongen 16-25 2 44 0 4 119 30 2 66 33 

vrouw > 25 3 40 13 6 188 31 4 253 63 

man > 25 5 171 34 3 159 53 1 84 84 

  
16 421 26 23 1005 44 14 869 62 

       
  

  
  

  
aantal 

  
aantal 

 
  aantal 

 
  

indicatie    pers.      pers. achtergrond  pers. achtergrond 

autisme 
 

3 
  

6 gkv 4% 3 gkv 0% 

identiteitsproblemen 1 
  

8 pkn 4% 3 pkn 14% 

time-out 
 

6 
  

1 hhk 26% 5 hhk 29% 

depressiviteit 3 
  

1 cgk 13% 3 cgk 14% 

relatieproblemen 3 
  

7 gg 30% 0 gg 21% 

rouwverwerking - 
  

- ggin 22% - ggin + og 21% 

  
16 

  
23 

 
100% 14 

 
100% 

 
 

Toelichting: In 2015 is er aan 14 gasten hulp geboden. Vanaf september 2015 nam de bezetting af, mede 
vanwege de problemen rond de PGB financieringen. Hoewel het gemiddeld aantal overnachtingen per gast 
steeg, daalde het totaal aantal overnachtingen ten opzichte van 2014. Onder de indicatie "Time-out" zijn ook de 
cliënten met een diversiteit aan psychische klachten verantwoord 
Vanaf 2014 wordt een inzicht gegeven naar de diversiteit van de kerkelijke achtergrond van de gasten. Anders 
dan het schema mogelijk suggereert is er geen relatie met de indicatie. 
 
 



 

Financieel 

Het lustrumjaar 2015 is evenals 2014 een gezegend jaar geweest. Het jaar 2015 zal in “zorgland” de 

geschiedenis ingaan van de totale afbraak van het PGB stelsel. Hoewel verblijf in buitenland de afgelopen jaren 

al steeds meer ingeperkt werd, is het bij de overdracht naar de gemeentes eigenlijk niet meer mogelijk om een 

verblijf in Frankrijk gefinancierd te krijgen. Wij gaan er derhalve van uit dat wij de laatste PGB jongeren in de 

zomer van 2015 gehad hebben. Dat verklaart mede de teruglopende bezetting ten opzichte van vorig jaar. In 

2015 werd er nog ruim € 32.000 aan PGB gelden ontvangen tegenover bijna € 30.000 in 2014. De eigen 

bijdragen van de gasten bedroeg bijna 33.000 ( 2014 € 38.500) waaronder een diaconale bijdrage van € 4.000. 

Wij waren zeer verheugd dat het DMZ van de Gereformeerde Gemeente vanuit de actie “In het oog, in het hart” 

,gehouden ten behoeve van jongerenwerk, aan de Stichting L’Abri-france een donatie heeft gedaan van € 

20.000 om jongeren te kunnen helpen die geen financiële mogelijkheden hebben om hun verblijf te betalen. Aan 

deze toezegging is een inspanningsverplichting verbonden ook andere kerkverbanden te bewegen hetzelfde 

gebaar te maken. Deze inspanning heeft in 2015 overigens nog niet tot enig resultaat geleid. Vanuit het fonds 

kon in 2015 € 12.600,- besteed worden ter financiering van verleende zorg. Als we ook nog de 

bestemmingsgiften voor zorg meerekenen is aan ontvangsten ten behoeve van verleende zorg in 2015 totaal € 

77.911 ontvangen tegenover € 68.929 in 2014. Hiertegenover werd aan kosten voor verblijf en begeleiding, 

kosten derden en vrijwilligersvergoeding in 2015 betaald € 80.025 (97,4%) tegenover € 71.877 ( 95,9%) in 2014 

De zorguitgaven zijn dus structureel iets hoger dan de zorgbaten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat onder 

de zorguitgaven kosten zitten die gedekt moeten worden uit de giften. Afgezien van de eerdergenoemde 

donatie bleven de ontvangen giften € 13.540 ( 2014 € 17.141) helaas achter ten opzichte van de begroting € 

25.450 Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat de dekking van de algemene kosten zoals kostenvergoeding 

vrijwilligers, intervisiekosten, afschrijving, huur, drukwerk- PR en bestuurskosten daarmee in gevaar dreigen te 

komen. Deze groep van kosten bedraagt( inclusief vrijval afschrijvingsfonds) in 2015 € 11.211 ( 2014 € 14.267) 

dat is 11% ( 2014 16% van de totale uitgaven. Daarbij moet opgemerkt worden dat, wegens een wijziging in de 

huurberekening, in 2015 een eenmalige bate ontvangen is van € 4.350,- houden we daar rekening mee dan 

komt het percentage op 15% voor 2015. Al met al sluit de Staat van baten en lasten over 2015 daardoor met 

een klein tekort van € 625 tegenover een bate van € 950,- in 2014. 

Marketing en PR 

Ondanks dat er relatief weinig inspanning is gedaan op het gebied van marketing en PR blijkt L’Abri-france 

redelijk bekend te zijn. Via mond tot mond reclame, hulpverleningsinstanties, artikelen die ooit gepubliceerd zijn, 

onze eigen website en niet te vergeten de facebookpagina  weet men de weg naar Frankrijk te vinden. 

Niettemin zijn wij er ons van bewust dat de marketing en PR meer aandacht verdiend dan zij afgelopen jaren 

gekregen heeft. 

Organisatie 

Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit: 
Voorzitter: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d IJssel 
Secretaris: B.N. de Jongh, Veenendaal 
Penningmeester: W. Verhoeks, Ede 
Lid: G.M. Koster-van Vulpen 
 
De functie van de voorzitter is gewisseld vanwege dat de heer C.M. Hommersom gestopt is met zijn 
werkzaamheden voor Stichting L’Abri-france. De voorzittersrol is overgenomen door mevrouw H. Hoogendoorn 
en voor de functie van penningmeester is de heer W. Verhoeks tijdelijk toegetreden.  
 



 

 
 
 

Gerealiseerde uitbreiding en plannen 

In 2015 is er voor de cliënten een eigen terras gerealiseerd. Tevens is er onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om een andere constructie met betrekking tot beheerders toe te passen. Hierdoor heeft de 
familie Koster de mogelijkheid gehad om wat vaker in Nederland te verblijven en bij hun (klein)kinderen te zijn. 
De werving van een ondersteunend team heeft hoge prioriteit gehad, dit is tijdelijk gelukt voor het laatste 
kwartaal 2015 en ook voor een belangrijke periode in 2016 is een kandidate. In 2016 zal de familie Koster ook 
wat vaker in Nederland verblijven. Zij zullen zich inzetten voor een verdere ontwikkeling van de werkzaamheden 
van de Stichting in Nederland. 
 
 
H. Hoogendoorn 

Voorzitter 


