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VERSLAG AKTIVITEITEN 2016  STICHTING MINIMAVAKANTIE  REGIO WEERT 

 

 

Het bestuur van de Stichting bestond in 2016 uit 5 personen. Dit zijn: 

Pastoor Braun 

T. Leenen  

K. Nijs Breukers. 

H. Moonen. 

H. de Koning   

 

 

 

Vergaderingen. 
De jaarvergadering werd gehouden op 28 juli 2016.  

 

De notulen van vorige vergadering werden besproken en goedgekeurd. 

Hierna werden de kasstukken gecontroleerd. 

 

Op 5 januari 2016 werd er een extra vergadering belegd in verband met het vervolg 

van het verhuistraject van de sta-caravans.  

Voor het overige werd in 2016 regelmatig door het bestuur informeel overleg 

gepleegd. Hiervan zijn geen verslagen gemaakt, omdat inhoudelijk hiervoor geen 

aanleiding was. Indien nodig was er telefonisch contact buiten de vergaderingen.  

 

In het verslagjaar zijn enkele personen mee geweest  naar de camping, om 

onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Voornamelijk waren dat Jef Kiggen, 

Willemien de Koning, Henk de Koning en Henk Moonen. 

 

 

Kascommissie. 
Op 20 mei 2017 heeft de kascommissie alle financiële bescheiden over het jaar 2016 

gecontroleerd. Deze zijn door hen volledig in orde bevonden. 

Aan de penningmeester werd decharge verleend. 

De kascommissie bestond uit: 

Mw. K. Nijs 

 Hr. H. de Koning 
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Fondswerving. 
Zoals uit het financieel overzicht dat aan de kascommissie is overlegd blijkt, hebben 

we 2016 met een ruim positief saldo afgesloten. Dit is met name te danken aan een 

aantal ruimhartige giften en een onverwachte erfenis. 

Gedurende het jaar is geprobeerd de caravans buiten de vakanties te verhuren. In 

verband met de tegenvallende resultaten hebben we besloten te stoppen met de 

verhuur. 

 

 

Media. 
Ook hadden we een eigen website. www.vakantievoorminima.nl. 

Deze site wordt landelijk bekeken, wat blijkt uit diverse aanvragen voor vakantie 

vanuit het hele land. 

Henk heeft deze aangevuld met de vereiste gegevens in het kader van de ANBI status 

van onze stichting. 

 

 

Algemeen. 
Begin 2016 zijn de kussenslopen en matrasbeschermers gewassen. Hiertoe was de 

instelling die dat het voorgaande jaar heeft verzorgd weer toe bereid.  

 

Gedurende het jaar is ondergetekende diverse malen op de camping geweest voor o.a.: 

schoonmaken caravans ( met W. de Koning, K. Nijs, H. de Koning en J. Kiggen ), 

controle inventaris, aanvullen inventaris en verhuizing caravans. 

 

 

Bezetting. 
In totaal hebben slechts 6 gezinnen gebruik kunnen maken van de accommodatie.  

Oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat door de de gedwongen verhuizing van de 

caravans, en de hierdoor benodigde aanpassingen aan caravans en percelen, er pas heel 

laat toezeggingen konden worden gedaan.  

Het blijft jammer dat de bezetting buiten de vakanties nog altijd zeer mager is.  

 

De aanvragen kwamen van diverse kanten:  via de website, via kennissen en via de 

voedselbank. 

 

De meeste gezinnen zorgden voor eigen vervoer of vroegen familieleden om hen te 

brengen en te halen. Een gezin had geen vervoer. Die zijn door een bus met chauffeur 

van Punt Welzijn gebracht en gehaald.  

 

 

 

 

http://www.vakantievoorminima.nl/
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Aanpassingen aan caravans en inrichting percelen staanplaatsen. 
Door de verhuizing van de sta-caravans van Bemelen naar Beringe moest het 

installatiewerk van de caravans  aangepast worden.  Zo moesten bijvoorbeeld de 

gasleidingen aangepast worden doordat er in Beringe met flessengas gewerkt werd. 

Ook het perceel rondom de caravans moest ingericht worden. 

Er kwam een afrastering en er werd een terras aangelegd met vaste trappen bij de deur 

van de caravans, en er werd voor wat aanplant gezorgd. 

 

 

 

 

Weert, mei 2017. 

 

 

 

De secretaris 

Henk Moonen 

 


