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Verslag van het bestuur
De Stichting Lourdes Actie Alkmaar slaagde er in 2019 in om met twee bedevaarten,
georganiseerd door de VNB, mee te gaan. Om het voor iedereen (die dat wil) mogelijk te
maken op reis te gaan naar Lourdes, werden er diverse activiteiten ontplooid om fondsen te
werven. Er waren dit jaar geen bijzondere extra activiteiten.
Bedevaarten
De kern van de activiteiten waren het faciliteren van twee bedevaarten naar Lourdes:
•

De bedevaart met het vliegtuig van 7 mei t/m 12 mei 2019

•

De bedevaart met de trein en vliegtuig van 17 augustus t/m 24 augustus 2019

We kijken terug op geslaagde bedevaarten in 2019. Voor beide bedevaarten werd
aangesloten bij de bedevaarten van de VNB te ’s Hertogenbosch.
Bedevaart mei 2019: Kenmerkend voor deze bedevaart was dat het voor onze begrippen een
kleine bedevaart was. Aan deze
bedevaart namen in totaal 7
personen deel (4 pelgrims en 3
begeleiders). In dit aantal zijn niet
de hotelleiding, organist en
hotelpastor meegenomen. Door
deze omvang van de groep verbleef
de groep in Hotel d’Irlande. Het
was een goed hotel, maar
getwijfeld mag worden aan de
geschiktheid voor rolstoelen.
Desondanks kan er worden teruggekeken op een goede bedevaart. 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
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kleine Kruisweg. Daarnaast is er ook plaats voor wat een bedevaart voor een ieder persoonlijk
maakt. Tevens werd deelgenomen aan een middagtour door de Pyreneeën verzorgd door
een lokaal reisbureau in samenwerking met de VNB.
Bedevaart augustus 2019: Kenmerkend aan deze bedevaart is dat er zowel met de trein als
met het vliegtuig naar Lourdes werd gereisd. Door de grote omvang van de groep was het
niet mogelijk om de gehele groep met de trein naar Lourdes te laten reizen. Er reisden 41
personen op 17 augustus met de trein naar Lourdes en 13 personen gingen op 18 augustus
met het vliegtuig. Hieronder was ook een grote groep begeleiders, die node werden gemist
in de trein. De VNB gaf aan dat
dit niet anders kon. Aan de
gehele bedevaart namen
exclusief 3 hotelleiders en
geestelijke verzorging 51
personen (32 pelgrims en 19
begeleiders) deel. Ondanks deze
dissonant was ook dit een
geslaagde bedevaart. Deze
bedevaart volgde grotendeels
het programma dat werd aangeboden door de VNB, wat door de groep werd aangevuld met
de eigen sfeervolle viering in de Salle St. Patrick en de kleine kruisweg. Onder leiding van
onze “eigen” gids werd een excursie gemaakt naar de Hautacam. Tijdens deze bedevaart
verbleven wij in ons “stamhotel” Hotel Saint Louis de France.
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
aan de Laanenderweg, Alkmaar gehouden.
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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:
•

De jaarlijkse loterij
In het voorjaar van 2019 zijn weer de nodige loten aan de man gebracht. In totaal zijn
8250 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 artikelen van Douwe Egberts. Deze prijzen zijn aangeschaft vanuit de bonnenactie.

•

Het winkeltje voor de verkoop van kleine cadeauartikelen (promotie)
Het winkeltje was op 12
januari 2019 weer aanwezig
op de VNB-dag in
Amersfoort. Daarnaast
werden met het winkeltje
diverse evenementen
bezocht, waar ook goede
zaken werden gedaan. Nella
Groot en Roos van den Berg
doen hun uiterste best om
het assortiment van het winkeltje up-to-date en gevarieerd te houden. Het met het
winkeltje behaalde financiële voordeel is afgedragen aan de stichting.
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•

De maandelijkse inzameling van oud-papier
Elke laatste zaterdag van de maand staan onze vrijwilligers paraat bij de container om
oud papier in ontvangst te nemen. De inkomsten zijn gedaald ten opzichte van 2018.
De opbrengst van het oud-papier is niet te voorspellen vanwege de prijs van het oud
papier en het ingebrachte aantal kilo’s.

•

De DVD-verkoop tijdens de reünie
Een vrijwilliger stelt na elke reis een DVD samen met verzameld foto- en filmmateriaal
(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)
Elk jaar worden oud-pelgrims en donateurs aangeschreven voor een donatie. Sinds
2018 wordt deze donateursactie in eigen beheer uitgevoerd. Deze doneeractie
wordt aantrekkelijk gemaakt door de mogelijkheid van online-doneren en de
mogelijkheid van de periodieke gift (een mogelijkheid omdat wij de ANBI-status
bezitten.)

•

Overige fondsenwerving
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 met de VNB op bedevaart gaan. Jaarlijks
wordt hiervoor een plan geschreven om het project ook financieel te rechtvaardigen.
Jaarlijks vindt verantwoording plaats door middel van een reisverslag met foto’s en het
jaarverslag met aanvullende financiële informatie over de besteding van de ontvangen
donaties (in 2019 € 5750,00). Ook in het verslagjaar mocht de stichting veel donaties
van pelgrims ontvangen(€ 1336,10)
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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. Om die
reizen naar Lourdes mogelijk te
maken, 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 2019 en dankt hen hartelijk.
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Bestuur
Binnen het bestuur werd besloten om het aantal bestuursleden terug te brengen naar vijf
personen. Fred van den Berg is conform het besluit van 17 mei 2019 teruggetreden als
bestuurslid en als adviseur toegevoegd aan het bestuur. Op een later tijdstip worden de
statuten overeenkomstig aangepast. Het bestuur is Fred zeer erkentelijk voor al zijn werk
voor de Stichting. Wij hopen dat wij nog jaren gebruik mogen maken van de kennis en kunde
van Fred.
Ook is de afspraak gemaakt dat er een betere invulling gegeven wordt aan de rol van
hotelleider, die ingevuld wordt door Tineke Goosen.
Het bestuur vergaderde drie keer (februari, juni en oktober) en met de begeleiders werd twee
keer vergaderd (februari en november).
Financieel 2019
Over het boekjaar 2019 is een positief resultaat van € 2.966,00 geboekt. Dit resultaat is in
overeenstemming met het beeld, dat werd geschetst na afloop van het boekjaar 2018. Het
bestuur hoopt het jaar 2020 wederom zonder verlies af te sluiten wat evenwel afhankelijk is
van sponsorbijdragen die wij hopen te ontvangen.
Vooruitzichten 2020
De stichting heeft voor 2020 twee bedevaarten gepland:
•

vliegreis van 5 t/m 10 mei 2020

•

treinreis van 18 t/m 24 augustus 2020

De acties om de benodigde geldmiddelen bij elkaar te krijgen, zijn gestart. Het bestuur gaat
uit van ongeveer gelijkblijvende aantallen pelgrims en begeleiders.
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