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Verslag van het bestuur
Inleiding

Voor het eerst in ons ruim 60-jarig bestaan maakten we dit jaar geen reis naar
Lourdes. De reden is de pandemie die veroorzaakt wordt door het corona-virus. De
maatregelen die genomen zijn door de overheid om het virus te bestrijden, maakten
het onmogelijk om reizen naar Lourdes te verzorgen op de manier die wij voorstaan.
De meeste lokale activiteiten konden ondanks de pandemie (zij het met
aanpassingen) toch doorgaan.

Bronnen ter financiering van de activiteiten
Om bedevaarten te verzorgen, 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 en bronnen aangesproken:
•

De jaarlijkse loterij
In het voorjaar van 2020 zijn weer de nodige loten aan de man gebracht. In totaal
zijn 6957 loten verkocht op een totaal van 8500. Door de pandemie werden er
minder loten verkocht. De kerken werden in de verkoopperiode gesloten, waardoor
verkoop aan de kerken niet kon plaatsvinden. Door creatieve oplossingen (bv. via
een oproep op Facebook) was het toch mogelijk om loten te verkopen.
De trekking was besloten en werd gehouden in de pastorie van de St.
Laurentiuskerk in Oudorp. De trekking was live te volgen via de Facebook-pagina.
Het prijzenpakket bestond naast een sponsorbijdrage van hotel Zuiderduin te
Egmond vooral uit prijzen die samengesteld zijn uit artikelen van Douwe Egberts.
Deze prijzen werden aangeschaft vanuit de bonnenactie.

•

Het winkeltje voor de verkoop van kleine cadeauartikelen (promotie)
Er werden geen artikelen verkocht op markten. Verkopen vonden vooral plaats
door middel van telefonische verkopen.

•

De DVD-verkoop tijdens de reünie
Er werden geen DVD’s verkocht, omdat er geen reizen zijn gemaakt

•

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 ANBIstatus 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 en ook 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.
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. Door de
pandemie zijn er dit jaar geen reizen naar Lourdes gemaakt. Het doet ons wel goed
dat de vrijwilligers toch betrokken willen blijven bij de Lourdesgroep Alkmaar. Een
aantal mensen heeft zijn of haar vrije tijd ingezet om de Stichting in 2020 draaiende
te houden.
Er waren vrijwilligers bezig met het maandelijks bemensen van de oud-papier
container, het knippen van de bonnen en het verzorgen van de prijzen voor de loterij,
de uitvoering van de trekking van de loterij, het winkeltje (zorgen dat voorraad op peil
blijft en de verkoop), maar ook het besturen van de Stichting. Daarnaast is het
hartverwarmend dat ondanks het niet kunnen reizen, toch contacten met begeleiders
blijven bestaan en dat uit deze contacten de betrokkenheid met onze Stichting
spreekt. Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en
betrokkenheid in 2020 en dankt hen hartelijk.

Bestuur
Binnen het bestuur is in 2019 besloten om het aantal bestuursleden terug te brengen
naar vijf personen. Op een later tijdstip worden de statuten overeenkomstig
aangepast. Door de pandemie heeft dit in 2020 nog niet plaatsgevonden.
Tijdens de bestuursvergadering in februari 2020 heeft Nico Scheerman aangegeven
terug te willen treden als penningmeester. Volgens afspraak krijgt dit zijn beslag op
het moment dat er een nieuwe penningmeester is gevonden. Na lang zoeken is het
toch gelukt om de functie van penningmeester toch in te vullen. Gerard Veldt gaat de
administratieve kant van het penningmeesterschap vervullen en Tineke Barsingerhorn
verzorgt de uitbetalingen en legt deze vast. Nico Scheerman rondt het financieel
overzicht van 2020 nog af. Wij zijn Nico zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij
invulling heeft gegeven aan deze functie en de manier waarop hij het bestuur voorzag
van zijn adviezen.
Verder werden wij op 25 november geconfronteerd met het nieuws dat de VNB in april
2021 haar bedrijfsvoering zal staken. De reden is dat zij mede door de pandemie op
termijn niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Zonder reisorganisator kunnen
wij geen reizen naar Lourdes maken. Op advies van de VNB gaan wij in gesprek met
het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.
Het bestuur vergaderde drie keer. De vergadering in februari kon nog fysiek worden
gehouden, maar de overige twee vergaderingen werden digitaal via Zoom gehouden.
Voor de begeleiders vond in februari een fysieke bijeenkomst plaats en in november
een digitale ontmoeting met een aantal begeleiders.

Financieel 2020
Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat van € 10.855,00 geboekt. Dit
resultaat is in niet in overeenstemming met het beeld, dat werd geschetst na afloop
van het boekjaar 2019. Dat beeld was gebaseerd op het maken van twee reizen naar
Lourdes en de kosten die daarmee gemoeid zijn.
Het bestuur hoopt het jaar 2021 wederom zonder verlies af te sluiten, maar dat er
aan de uitgavenkant meer beweging is, die in overeenstemming is met de
doelstellingen van onze Stichting. Wij hopen dat de inkomstenkant ook op peil blijft en

dat de sponsoren en donateurs ons blijven steunen, de opbrengsten van de loterij
ongeveer gelijk of meer zijn aan die van 2020, dat de inkomsten van het winkeltje
afkomstig zijn van fysieke markten en de inkomsten van het oud-papier goed gevulde
containers vertegenwoordigen.

Vooruitzichten 2021
Door de pandemie en het beëindigen van de activiteiten van de VNB zijn er op dit
moment nog geen reizen voor 2021 gepland. Er worden wel contacten gelegd met het
Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Ondanks dat er nu gevaccineerd en ruimschoots
getest wordt, is niet te voorspellen hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Dit
is ook afhankelijk van het al dan niet opheffen van de reisbeperkingen en de situatie
in Frankrijk. Deze redenen maken het moeilijk om reizen naar Lourdes te plannen.
Voor de Stichting Lourdes Actie Alkmaar staat voorop dat er veilig, comfortabel en
ontspannen gereisd moet worden. Zodra dat kan, dan worden er reizen gepland.

