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Stichting Lourdes Actie Alkmaar
p/a: Hadewijchstraat 167
1813 JK ALKMAAR

Inleiding
Het is bijna 60 jaar geleden dat de familie van den Berg, terug gekomen van een reis naar
Lourdes, hierin de inspiratie en de energie heeft gevonden om activiteiten te ontwikkelen en
financiële middelen bijeen te brengen teneinde ook anderen in de gelegenheid te stellen dezelfde
rijke ervaring op te doen.
In die periode waren er nog niet zoveel voorzieningen en was het dan ook voor veel zieken niet
mogelijk om de reis zelf te betalen. Het bijeen brengen van financiële middelen werd dan ook de
inzet van de toen ingezette actie.
Het idee om huishoudbonnetjes te verzamelen en deze te gelde te maken sloeg al snel aan. Vele
mensen in de omgeving van de familie van den Berg werden geraakt door hun enthousiasme en
zorgden er al snel voor dat het knippen en plakken van de bonnetjes bijna dagelijks werk werd.
Tevens werd toestemming verkregen om in alle katholieke kerken van Alkmaar bussen neer te
zetten. In deze bussen konden de parochianen hun Persil-emmertjes, Castella-kopjes, Douwe
Egberts-punten, boterzegeltjes en natuurlijk ook de diverse kruideniers- en tankstationzegeltjes
inleveren. Na het knippen en plakken werden de zegels omgezet in geld of cadeaus. Deze
cadeaus werden verloot in een jaarlijkse loterij. Op deze manier kwam na veel inspanning het
benodigde geld bijeen.
In 1960 zijn daarvan de eerste pelgrims mee naar Lourdes gegaan. Bijna 60 jaar later bestaat
deze bonnenactie nog steeds, al zijn er niet zoveel zegels meer die geschikt zijn om direct om te
wisselen voor geld. Nog steeds staan de bonnenbussen achter in de kerken van Alkmaar en
Oudorp. Ook nu nog worden de daar verzamelde bonnen gebruikt om Lourdes reizen mogelijk te
maken.
In al de afgelopen jaren heeft de Lourdes Actie Alkmaar onder leiding gestaan van een comité.
Ontwikkelingen en verdere professionalisering van de Lourdes Actie Alkmaar hebben er toe geleid
dat in november 2008 de stichting Lourdes Actie Alkmaar is opgericht. Dit feit rechtvaardigt het
gegeven de activiteiten van de stichting vorm te geven in een meerjaren beleidsplan.

Visie en missie
Het leven van de mens is te kenschetsen als een aaneenschakeling van gebeurtenissen die ieder
voor zich gepaard gaan aan allerlei emoties. Er zijn mensen die deze emoties in een spirituele
context willen plaatsen en specifiek willen voorleggen aan Maria, de moeder van Jezus Christus.
Het is de missie van de stichting Lourdes Actie Alkmaar om deze mensen in de gelegenheid te
stellen dit te doen op een specifieke plek in de wereld: in het Zuid-Franse Lourdes. Hier
verscheen in 1858 Maria aan Bernadette Soubirous.

Doelstellingen
In de statuten van de stichting staan de volgende doelstellingen omschreven:
•

het bevorderen van deelname door parochianen van parochies te Alkmaar en omstreken en
andere belangstellenden aan bedevaarten naar Lourdes, Frankrijk;
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•

het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere
activiteiten ter bevordering van deelname aan de bedevaarten naar Lourdes, Frankrijk;

•

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Activiteiten
De stichting stelt zich ten doel om per jaar minstens twee reizen te realiseren naar Lourdes. Voor
de organisatie van deze reizen wordt aansluiting gevonden bij de Vereniging Nederlandse
Bedevaarten (VNB).
Ten behoeve van deze reizen worden door het jaar heen belangstellenden op de hoogte gesteld
via diverse communicatiemiddelen. Via de VNB worden alle pelgrims die de afgelopen twee jaar
hebben deelgenomen op de hoogte gesteld van de reizen met behulp van een folder. De stichting
Lourdes Actie Alkmaar wordt in de gelegenheid gesteld eigen teksten aan te leveren. Hiernaast
wordt over de reizen regelmatig gepubliceerd in de parochiebladen van de parochies in de regio
Alkmaar. Verder worden stukjes geschreven voor plaatselijke media en kennen we de niet
onbelangrijke mond-op-mond reclame van zowel pelgrims als vrijwilligers.
Mogelijke deelnemers worden door bestuursleden (in de regel voorzitter en/of vicevoorzitter)
thuis bezocht en ingeschreven. Hierbij wordt onder andere geïnventariseerd of en zo ja in
hoeverre de pelgrim hulp nodig heeft. Voor pelgrims die extra hulp nodig hebben is verzorgende
expertise aanwezig.
Aangezien het veelal om (kwetsbare) ouderen gaat en het terrein van Lourdes een
geaccidenteerd karakter heeft, wordt nogal eens geadviseerd gebruik te maken van een rolstoel.
Om deze te rijden en om de pelgrim te begeleiden wordt dan een vrijwilliger gezocht. Bij de
vrijwillige hulpen wordt geïnventariseerd wie aan welke reis wil en kan deelnemen.
Voor de reizen worden tevens de nodige administratieve werkzaamheden verricht.
Vlak voor de reis vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de begeleidingsgroep en
aansluitend een kennismaking met de deelnemende pelgrims.
Tijdens de reis naar Lourdes sluit de groep uit Alkmaar e.o. zich aan bij de overige groepen uit
Nederland die onder auspiciën van de VNB naar Lourdes reizen.
Tijdens het verblijf in Lourdes kent de groep Alkmaar e.o. eigen programmaonderdelen naast
deelname aan nationale en internationale vieringen. De keuze van de pelgrim is hierin leidend
onder het motto: ‘niets moet, alles mag’.
Enkele weken na de reis wordt in een gezellig samenzijn teruggekeken op de reis waarbij, tijdens
de reis gemaakte, foto’s in een diashow worden vertoond.
Door het jaar heen worden vanuit het bestuur contacten onderhouden met de VNB over
ontwikkelingen.
Voor overige activiteiten wordt verwezen naar onderstaande hoofdstukken.
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Bronnen van inkomsten
Om de in de statuten vermelde doelstellingen te realiseren worden op diverse manieren gelden
ingezameld.
▪

De jaarlijkse loterij: eenmaal per jaar wordt een loterij georganiseerd. Met toestemming
van de gemeente Alkmaar worden door de vrijwilligers 8500 loten aan de man gebracht. Het
prijzenpakket bestaat voornamelijk uit cadeaus die vanuit de bonnenactie zijn verworven.
Tevens wordt getracht de hoofdprijzen via sponsoring te bemachtigen. Ook voor de
drukkosten van de loten wordt geprobeerd een sponsor te vinden die als tegenprestatie de
achterzijde van de loten kan gebruiken voor marketingdoeleinden. Op deze wijze worden de
kosten laag gehouden en de opbrengst gemaximaliseerd. De finale afrekening van de loterij
wordt verantwoord naar de gemeente Alkmaar;

▪

Het winkeltje: enkele vrijwilligers maken met behulp van diverse materialen waaronder
textiel, allerlei kleine cadeautjes die tegen een aantrekkelijke prijs worden verkocht. Dit
gebeurt op kleine schaal en in de privésfeer. Tevens staat het winkeltje door het jaar heen op
enkele, lokaal georganiseerde, (rommel)markten. De winsten – omzet minus kosten - vloeien
in de kas van de stichting;

▪

Inzameling van oud papier: elke laatste vrijdag en zaterdagochtend van de maand wordt
op een locatie in de gemeente Alkmaar (Murmellius college) oud papier ingezameld ten bate
van de Lourdes Actie Alkmaar. Elders verzameld oud papier wordt dan ook door vrijwilligers
naar deze locatie gebracht. Bij de container is begeleiding van vrijwilligers van de stichting
aanwezig;

▪

Subsidies: ten behoeve van de inzet van vrijwilligers voor de Lourdesreizen ontvangt de
stichting per vrijwilliger een subsidie vanuit de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB);

▪

Fondsen: de projectmatige aanpak van de Lourdesreizen laat het toe dat fondsen kunnen
worden aangeschreven voor een financiële bijdrage. Het kan hierbij gaan om fondsen die de
reiskosten van de pelgrim (deels) overnemen – denk hierbij bijvoorbeeld aan parochiële
charitatieve instellingen – of om fondsen die een bedrag schenken waarmee tegemoet wordt
gekomen aan de kosten voor de vrijwilligers;

▪

Giften: een verdere bron van inkomsten zijn de giften.

De binnengekomen financiële middelen worden op de volgende wijze beheerd:
Het beheer van de financiële middelen wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur via de
bankrekening bij de ING. Het dagelijks bestuur informeert de penningmeester wat hij aan
kostenfacturen kan verwachten en wat er betaald mag worden. Niet direct noodzakelijke
middelen worden op een ING spaarrekening gestald. Regelmatig worden de bestuursleden over
de liquiditeitspositie geïnformeerd.
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De binnengekomen financiële middelen worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
▪

(Aanvullende) financiering van reizen voor pelgrims die het hele bedrag zelf niet kunnen
betalen. Zo wordt het voor hen ook mogelijk een reis naar Lourdes te maken;

▪

Financiering van de helft van de reiskosten voor alle meereizende vrijwilligers;

▪

Financiering bijkomende stichtingskosten waaronder bestuurskosten, communicatie etc.

De vrijwilligers
De stichting kent een groot aantal vrijwilligers. Deze worden ingezet als hulp ter ondersteuning
van de pelgrim op diens reis naar Lourdes. De ondersteuning bestaat uit begeleiding van de
pelgrim bij activiteiten, rolstoelvervoer en zorgtaken indien gewenst en noodzakelijk.
Voor deelname aan een van reizen wordt van de vrijwilliger een eigen bijdrage verwacht ter
hoogte van de helft van de reissom. De andere helft wordt gesubsidieerd vanuit de stichting. Om
dit te kunnen financieren worden door de stichting diverse vormen van geldinzameling
uitgevoerd.
Door het jaar heen worden vrijwilligers ingezet bij activiteiten. Te denken valt hierbij aan de
inzameling van oud papier, de jaarlijkse loterij, het winkeltje, promotieactiviteiten en dergelijke.
Tweemaal per jaar – in het voorjaar en in het najaar – worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor
een informatieve bijeenkomst. In deze bijeenkomsten wordt informatie verstrekt over het reilen
en zeilen van de stichting, de ondernomen evenals de nog te ondernemen activiteiten en de
financiële situatie.
Het vrijwilligersbestand vraagt om continue aandacht, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met
betrekking tot de kwantiteit dient er voor gezorgd te worden dat er voldoende vrijwilligers zijn om
aan de ondersteuningsvraag van pelgrims op een van de reizen te kunnen voldoen. Aangezien er
een aantal oudere vrijwilligers aan het afbouwen zijn, is het belangrijk nieuwe vrijwilligers aan te
trekken.
Met betrekking tot de kwaliteit leert de ervaring dat één deelname aan een reis naar Lourdes
voldoende aanknopingspunten biedt om een oordeel te geven over de kwaliteit van de vrijwilliger.
In de regel raakt de vrijwilliger ‘besmet met het Lourdesvirus’ en verbindt de vrijwilliger zich voor
jaren aan de stichting.

Beleidsspeerpunten voor de komende jaren
•

Het aantrekken van nieuwe en jongere vrijwilligers;

•

Het aantrekken van nieuwe bestuursleden;

•

Het op peil houden en waar mogelijk en gewenst vergroten van de kwaliteit van alle
werkzaamheden binnen de stichting
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Bijlagen:
•

Huishoudelijk reglement

•

Activiteitenplan begeleiders

•

Selectiebeleid begeleiders

•

Draaiboek overige inkomsten

•

Draaiboek loterij

Stichting Lourdes Actie Alkmaar – beleidsplan 2017 - 2020

Pagina 6

