VERSLAG AKTIVITEITEN 2020 STICHTING MINIMAVAKANTIE REGIO WEERT

Het bestuur van de Stichting bestond in 2020 uit 3 personen. Dit zijn:
K. Nijs Breukers.
H. Moonen.
H. de Koning

Vergaderingen.
De jaarvergadering werd gehouden op 19 januari 2021.
Terugkijkend is het afgelopen jaar een vreemd jaar geweest.
Allereerst is er de vreemde situatie met de Corona epidemie, waardoor er veel
onzekerheden zijn.
In verband met de vervelende voorvallen met een aantal van onze gasten in 2019
hebben wij het afgelopen jaar geen reguliere gasten van ons kunnen plaatsen.
In het eind 2019 en begin van 2020 hebben wij aan een persoon in nood een van onze
caravans ter beschikking gesteld.
In het verslagjaar hebben wij als bestuur veel meer dan anders vergaderingen en
besprekingen gehad voor overleg met betrekking tot de voortzetting van onze
activiteiten in de toekomst. Van deze vergaderingen/besprekingen is verslag gedaan.
Buiten de vergaderingen en besprekingen is er veel informeel contact en overleg
geweest.

Kascommissie.
De kascomissie heeft tijdens de vergadering van 19-01-2021 de financiele bescheiden
van 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.
De kascommissie bestond uit:
Mw. K. Nijs en W. de Koning

Fondswerving.
Zoals uit het financieel overzicht dat aan de kascommissie is overlegd blijkt, hebben
we 2020 met een ruim positief saldo afgesloten. Dit is met name te danken aan een
aantal ruimhartige giften en inzet van een vrijwilliger bij Sponsorwinkel ten bate van
onze stichting.
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Media.
Ook hadden we een eigen website. www.vakantievoorminima.nl.
Henk heeft de website aangevuld met de vereiste gegevens in het kader van de ANBI
status van onze stichting.

Algemeen.
Dit jaar hebben wij geen grote zaken aangeschaft. Tijdens de gezamelijke controle
met de campingbeheerder zijn er wat achterstallig onderhoud aan het licht gekomen
wat in 2021 zal worden uitgevoerd.
Gedurende het jaar is ondergetekende diverse malen op de camping geweest voor o.a.:
controle, overleg met campingbeheerders ( met K. Nijs en H. de Koning ).
Op de website via Punt Welzijn hadden we ook een advertentie geplaatst om onze
stichting te versterken met een vrijwilliger. Helaas kregen we hier bitter weinig
respons op.

Bezetting.
Dit jaar is er geen reguliere bezetting geweest. Slechts een persoon in nood die wij
onderdak hebben geboden.

Weert, 2 februari. 2021.

De secretaris
Henk Moonen
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