
 

 
 

www.lourdesactiealkmaar.nl 

Bankrekening: NL32RABO0178067229 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37146165 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lourdesactiealkmaar.nl/


2 

 

 

 

Inhoudsopgave 
           

Verslag van het bestuur ............................................................................................................................................... 3 

Bedevaarten ........................................................................................................................................................................... 3 

60-jarig jubileum .................................................................................................................................................................... 4 

Bronnen ter financiering van de activiteiten ............................................................................................................................ 4 

Inzet vrijwilligers .................................................................................................................................................................... 6 

Bestuur .................................................................................................................................................................................. 6 

Financieel 2018....................................................................................................................................................................... 7 

Vooruitzichten 2019 ............................................................................................................................................................... 7 

  



3 

 

 

 

Verslag van het bestuur 

Het jaar 2018 kan worden aangemerkt als een bijzonder jaar. 

De stichting slaagde er wederom in met twee bedevaarten, georganiseerd door de VNB, 

mee te gaan. Daarnaast werd in het verslagjaar het 6o-jarig jubileum gevierd en de 

samenstelling van en functieverdeling binnen het bestuur gewijzigd. 

In onderstaand verslag wordt ingegaan op de activiteiten die in het jaar 2018 zijn 

ontplooid. 

 
Bedevaarten 
De kern van de activiteiten waren het faciliteren van twee bedevaarten naar Lourdes: 

 

• De bedevaart met de trein van 28 april 2018 t/m 5 mei 2018 

• De bedevaart met het vliegtuig van 21 september 2018 t/m 26 september 2018 
 

We kijken terug op geslaagde bedevaarten in 2018. Voor beide bedevaarten werd 

aangesloten bij de bedevaarten van de VNB te ’s Hertogenbosch. 

 
Bedevaart april/mei 2018: Het programma dat in Lourdes is gevolgd, is grotendeels het 

programma van de VNB aangevuld met specifieke diensten volgens eigen Alkmaars 

concept: de viering met de eigen groep en het lopen van de kleine Kruisweg. Daarnaast is 

er ook plaats voor wat een bedevaart voor een ieder persoonlijk maakt. Aan deze 8 daagse 

bedevaart namen 41 mensen deel (21 gasten, 17 begeleiders en 3 hotelleiders/pastor). 

Tevens werd deelgenomen aan een middagtour door de Pyreneeën verzorgd door een 

lokaal reisbureau in samenwerking met de VNB. 

 
Bedevaart september 2018: Bijzonder aan deze bedevaart was dat een dag later werd 

vertrokken dan gepland. De oorzaak was dat de KLM op de dag van vertrek uit voorzorg 

een groot aantal vluchten annuleerde wegens de storm. Dit uitgestelde vertrek betrof 

alleen de groep Alkmaar. Het gevolg was dat de groep Alkmaar zijn programma moest 

aanpassen maar de bedevaart was niettemin succesvol. Vermeldenswaard is dat wij sinds 

enkele jaren gebruik maken van een eigen lokale Nederlands sprekende gids. Aan deze 

bedevaart namen 32 personen deel (17 gasten, 12 begeleiders en 3 hotelleiders/pastor). 

Vanwege het uitstel van het vertrek heeft de VNB per deelnemer €50,00 gerestitueerd. 
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Voorafgaand aan beide bedevaarten vond een kennismakingsavond plaats voor pelgrims 

en hun begeleiders en een aantal dagen later voor het vertrek een eucharistieviering als 

start van de bedevaart. Enkele weken na de bedevaarten werden de reünies in de nieuwe 

locatie bij de De Boer tenten aan de Laanenderweg, Alkmaar gehouden. 

 

60-jarig jubileum 

 

 
Dit jaar vierden wij het 60 jarig 

bestaan. Een feestcommissie van 

vrijwilligers had een mooi 

programma samengesteld, 

waarbij er voor ieder wat wils 

was. Op zondag 7 oktober 

vonden de festiviteiten plaats in 

het kerkelijk centrum De Blije 

Mare. De festiviteiten begonnen 

met een Eucharistieviering. Na 

afloop van de mooie viering 

werden Fred van den Berg en 

Ans Captijn in het zonnetje gezet. Dit om hen te bedanken voor al die jaren waarin zij veel 

tijd en energie in het werk voor de Alkmaarse Lourdesgroep hebben gestoken. Na afloop 

van de viering was er een goed bezochte receptie. De opgehangen groepsfoto’s zorgden 

er voor dat de mensen met elkaar in gesprek raakten en hun verhalen konden delen. 

Tijdens de receptie deed het winkeltje goed zaken. De dag werd afgesloten met een gezellig 

samenzijn van de vrijwilligers en ondertussen werd genoten van een smakelijke maaltijd. 

Het bestuur is de feestcommissie zeer erkentelijk en dankbaar voor het werk dat zij hebben 

verzet om deze dag mogelijk te maken. 

 
Bronnen ter financiering van de activiteiten 
Om deze bedevaarten te realiseren hebben we naast mensen ook financiën nodig. Enerzijds 

om aan doelstelling te voldoen om ook pelgrims, die minder draagkrachtig zijn toch naar 

Lourdes te laten gaan en anderzijds om ook de begeleiders die zorg leveren, mee te nemen. 

Om deze financiën te genereren worden er een aantal lokale activiteiten (vooral in Alkmaar 

e.o.) ontplooid: 
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• De jaarlijkse loterij 

o In het voorjaar van 2018 zijn weer de nodige loten aan de man gebracht. In 

totaal zijn 7500 loten verkocht op een totaal van 8500. Een stijgende lijn 

t.o.v. vorig jaar, maar het blijft een uitdaging om alle loten te verkopen. Het 

prijzenpakket bestond naast een sponsorbijdrage van hotel Zuiderduin te 

Egmond vooral uit prijzen die samengesteld zijn uit artikel van Douwe Egberts. 

Deze prijzen zijn aangeschaft vanuit de bonnenactie. 

 

 
• Het winkeltje voor de verkoop van kleine cadeauartikelen 

o Het winkeltje was op 13 januari 2018 weer aanwezig op de VNB-dag in 

Amersfoort. Het blijkt echter wel dat het winkeltje door het jaar heen steeds 

beter gevonden wordt via het Internet. Het met het winkeltje behaalde 

financiële voordeel is afgedragen aan de stichting. 

• De maandelijkse inzameling van oud-papier 

o Elke laatste zaterdag van de maand staan onze vrijwilligers paraat bij de 

container om oud papier in ontvangst te nemen. De inkomsten zijn 

toegenomen ondanks het oud papierbeleid van de gemeente dat inzamelen 

via ondergrondse containers promoot. De toekomst is wat betreft deze 

inkomsten zeer onzeker. 

• De DVD-verkoop tijdens de reünie 

o Onze secretaris stelt na elke reis een DVD samen met verzameld 

fotomateriaal (waarvoor elke pelgrim fotomateriaal kan aanleveren) van de 

reis. Deze Dvd’s vinden gretig aftrek en de inkomsten uit de verkoop vallen 

weer toe aan de stichting. 

• De jaarlijkse fondsenwerfactie t.b.v. het Lourdeswerk van de VNB (afdeling 

Alkmaar) 

o Elk jaar worden oud-pelgrims en donateurs aangeschreven voor een donatie. 

Sinds dit jaar wordt deze donateursactie in eigen beheer uitgevoerd. 

• Overige fondsenwerving 

o De stichting weet zich gesteund door een aantal sponsoren, om op 

projectmatige basis zowel personen mee te nemen die minder draagkrachtig 

zijn alsook tevens bij te dragen aan de reiskosten van de begeleiders die 

zeer nodig zijn om het type bedevaartgangers fysiek te ondersteunen die 
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met de VNB op bedevaart gaan. Jaarlijks wordt hiervoor een projectplan 

geschreven om het project ook financieel te rechtvaardigen. Jaarlijks vindt 

verantwoording plaats middels een reisverslag met foto’s en het jaarverslag 

met aanvullende financiële informatie over de besteding van de ontvangen 

donaties (in 2018 €5.000). 

o Ook in het verslagjaar mocht de stichting zeer veel donaties van pelgrims 

ontvangen(€3.900) 

 

Sinds 1 januari 2017 is de Stichting Lourdes Actie Alkmaar in het bezit van de ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Door deze regeling is het mogelijk dat giften 

fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelastingen binnen de daarvoor gestelde regels. 

Door het verkrijgen van deze status is het niet langer noodzakelijk om giften te storten bij 

de VNB. 

 
Inzet vrijwilligers 
Om de reizen naar Lourdes 

mogelijk te maken worden 

begeleiders ingezet. Mensen die 

hun vrije tijd inzetten om de 

pelgrims die dat nodig hebben te 

ondersteunen tijdens hun verblijf 

in Lourdes. Zonder vrijwilligers 

geen reizen naar Lourdes. 

Daarnaast zijn een aantal 

vrijwilligers bezig met het 

maandelijks bemensen van de oud-papier container, het knippen van de bonnen en het 

verzorgen van de prijzen voor de loterijen, het winkeltje, maar ook het besturen van de 

Stichting. Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet in 2018 en 

dankt hen hartelijk. 

 
Bestuur 
Binnen het bestuur van de Stichting vonden er twee wijzigingen plaats. Fred van den Berg 

trad af als voorzitter en werd opgevolgd door Wilbert Groot. In de bestuursvergadering 

van 8 november 2018 is Fred bedankt voor zijn inzet als voorzitter voor de club en Wilbert 
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succes gewenst binnen deze functie. Tineke Goosen-Barsingerhorn trad toe tot het bestuur. 

Tineke wordt toegevoegd aan de hotelleiding. In deze discipline wordt zij ingewerkt. De 

hotelleiders werken in wisselende samenstelling in Lourdes. 

Het bestuur vergaderde drie keer (februari, juni en november) en met de begeleiders werd 

twee keer vergaderd (februari en november). Een wijziging ten opzichte van vorig jaar is 

dat de bestuursvergaderingen worden gehouden bij de bestuursleden thuis. Dit is 

vooruitlopend op het feit dat de accommodatie in de Sint Josephkerk te Alkmaar op termijn 

niet meer beschikbaar is. 

 
Financieel 2018 
Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat van € 742,00 geboekt. Dit resultaat is in 

overeenstemming met het beeld, dat werd geschetst na afloop van het boekjaar 2017. Het 

bestuur hoopt het jaar 2019 zonder verlies af te sluiten wat evenwel afhankelijk is van 

sponsorbijdragen die wij hopen te ontvangen. 

 
Vooruitzichten 2019 
De stichting heeft voor 2019 twee bedevaarten gepland: 

 

o vliegreis van 7 mei t/m 12 mei 2019 

o treinreis van 17 t/m 23 augustus 2019 

De acties om de benodigde geldmiddelen bij elkaar te krijgen, zijn gestart. 

Het bestuur gaat uit van ongeveer gelijkblijvende aantallen pelgrims en begeleiders. 

Het jaar 2019 staat voor de stichting in het teken van de verdere overdracht van functies 

en taken van de bestuursleden Ans Captijn en Fred van den Berg. 

 

 


