VERSLAG VAN HET BESTUUR 2014

Niet alleen in de regio Zeeland maar ook elders in Nederland hebben de namen
'Thuredriht', 'Crayestein' en 'Mi Mekoare' inmiddels een bekende klank. Zeker ook
voor de vele gezinnen die in de afgelopen jaren een vakantieweek hebben
doorgebracht in een van deze vakantiebungalows in Renesse. Deze drie
vakantiewoningen van Stichting Vakantiehuis Thuredriht stonden ook in 2014 weer
volop in de belangstelling en er is door de beide doelgroepen veelvuldig gebruik van
gemaakt.
Het aantal boekingen voor de vakantiehuizen dat in het verslagjaar daadwerkelijk
werd gerealiseerd is in totaal 113.
Vanuit Stichting Gaandeweg zijn er 55 boekingen geweest waarvan er helaas 5 alsnog
zijn geannuleerd. Het betreft veelal medische redenen.
Via de MS-vereniging zijn er 63 boekingen gerealiseerd.
Het totale bezettingspercentage bedroeg dit jaar 72%. In 2013 was dit 75%. Toch mag
gesteld worden dat ook in 2014 sprake is geweest van een goede bezettingsgraad.
Hieraan draagt ongetwijfeld bij dat er een zekere 'wisselwerking' is tussen de beide
gebruiksgroepen. De gezinnen met jonge kinderen vanuit Stichting Gaandeweg maken
met name in de periode van april tot en met oktober gebruik van de bungalows, de
overige maanden zijn de woningen beschikbaar voor MS-patiënten met hun
gezin/partner. De woningen zijn ook voor hen zeer geschikt en toegankelijk.
De gezinnen geven steeds weer aan dat zij zowel de ligging van de vakantiehuizen,
dichtbij het strand, heel plezierig vinden als ook de inrichting en zeer uitgebreide en
complete voorzieningen. Ook de aanwezigheid van onder meer fietsen, bolderkar en
vrijetijdsrolstoelen wordt zeer op prijs gesteld. Zelfs was er dit jaar voor het eerst de
mogelijkheid gebruik te maken van een elektrische strandrolstoel, beschikbaar gesteld
door Stichting Off Road Toegankelijk Zeeland, die is gestationeerd bij het nabij
gelegen strandpaviljoen. In de afgelopen periode bleek hiervoor veel belangstelling te
bestaan.
Aan het onderhoud en het in goede staat houden van de bungalows met inventaris
wordt jaarlijks veel aandacht besteed. Regelmatig wordt een en ander nagelopen en
waar nodig vind bijwerking en zo nodig vervanging plaats. Zo is in het verslagjaar bij
alle drie de huizen de inrichting vernieuwd.
Het Beleidsplan van de stichting is expliciet aan de orde geweest. Het gaf geen
aanleiding tot aanpassing en is door het bestuur ongewijzigd opnieuw vastgesteld.
Veel waardering heeft het bestuur voor de rol van vrijwilligers vanuit de CJV. Zij zijn
en voelen zich zeer betrokken bij het gehele project.
Ook de opvang en begeleiding van de gastgezinnen geschiedt vanuit de vrijwilligers.
Zij dragen er toe bij dat voor de gezinnen de vakantieweek zo plezierig mogelijk kan
verlopen.

Dankzij de financiële opbouw uit het verleden, als ook door de jaarlijkse bijdragen van
Stichting Gaandeweg en Stichting MS-Anders en voorts de vrijwillige bijdragen van
vele trouwe sponsoren is het mogelijk om tot een redelijk sluitende exploitatie te
komen van de drie bungalows. Het opgebouwde vermogen toont hierdoor thans een
gezond beeld. Nu de bungalows reeds vele jaren zeer intensief in gebruik zijn gaan de
exploitatiekosten toenemen en zijn geleidelijk aan vervangingsinvesteringen
noodzakelijk. Verder nemen de diverse externe kosten toe.
Teneinde in continuïteit de mogelijkheid te houden aan de gezinnen een kwalitatief
goede huisvesting te bieden hecht het bestuur dan ook veel waarde aan instandhouding
van een gezond financieel vermogen.
Acties en giften van zowel particulieren als organisaties dragen bij aan het in stand
kunnen houden en exploiteren van de vakantiehuizen. Hun steun, inzet en
betrokkenheid maken het Stichting Vakantiehuis Thuredriht mogelijk haar
vakantiewoningen in overeenstemming met haar doelstelling te exploiteren en te
onderhouden. Het bestuur hoopt van harte ook in de toekomst op de steun van vele
participanten te mogen rekenen.
Traditiegetrouw wordt jaarlijks in de maand november of december een bijeenkomst
met mosselmaaltijd gehouden voor degenen die in het afgelopen jaar een bijdrage
hebben geleverd. De bijeenkomst vond ditmaal plaats op 22 november 2014. De
voorzitter gaf een overzicht van het afgelopen jaar en ook volgde een vooruitblik naar
het komende jaar.
Voorts bestond de mogelijkheid van bezichtiging van een vakantiewoning.
De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI, een Algemeen Nut
Beogende Instelling. Een aanwijzing die van belang is voor eventuele aftrekbaarheid
van donaties of schenkingen in de persoonlijke fiscale sfeer.
De samenstelling van het bestuur van de stichting bleef in het verslagjaar ongewijzigd.
Het bestuur kwam tweemaal in vergadering bijeen.
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