
         VERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 

 

Het verslagjaar 2015 is al weer het 24-ste jaar dat vele gezinnen met een kind dat 

kanker heeft een vakantieweek hebben doorgebracht in een van de vakantiebungalows 

die de Stichting Vakantiehuis Thuredriht in beheer heeft. Bijna een jubileumjaar, 

daaraan zal in 2016 zeker aandacht worden besteed.   

Aanvankelijk betrof het één bungalow, al gauw gevolgd door een tweede en sedert 

2003 heeft de stichting drie vakantiewoningen beschikbaar voor de doelgroep, via 

Stichting Gaandeweg uit Arnhem. 

De drie vakantiehuizen van de stichting staan in Renesse dichtbij het strand. De 

woningen zijn ruim en volledig ingericht alsmede goed toegankelijk voor 

rolstoelgebruik. Er kan gebruik worden gemaakt van onder meer fietsen, bolderkar en 

vrijetijdsrolstoelen om ook de omgeving te verkennen. 

Een weekje weg met het hele gezin. Even er uit kunnen zijn in een andere omgeving 

en zo met elkaar wat afstand nemen van de dagelijks terugkerende zorg rond het 

ziekteproces.  

 

Gezinnen met jonge kinderen zijn met name geïnteresseerd in een verblijf  in de 

zomermaanden en de schoolvakanties, de aangewezen maanden voor een verblijf aan 

zee en strand. In de stillere perioden zijn de woningen beschikbaar voor MS-patiënten 

met hun gezin/partner, inmiddels al vele jaren een tweede doelgroep.  

Het aantal boekingen dat in het verslagjaar daadwerkelijk werd gerealiseerd is in totaal 

120.  

Vanuit Stichting Gaandeweg zijn er 55 boekingen geweest, waarvan er 4 helaas alsnog 

zijn geannuleerd, veelal om medische redenen. Via de MS-vereniging zijn 69  

boekingen gerealiseerd. 

Het totale bezettingspercentage bedroeg dit jaar 75%; in 2014 was dit 72%. 

Jaarlijks wordt veel aandacht besteed aan het onderhoud en het in goede staat houden 

van de vakantiehuizen met inventaris. Regelmatig wordt een en ander nagelopen en 

waar nodig bijgewerkt en vervangen. Wel blijven er altijd wensen. 

Niet uit het oog mag worden verloren dat de bungalows reeds vele jaren zeer intensief 

in gebruik zijn waardoor de exploitatiekosten toenemen en geleidelijk aan meer 

vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn. Ook nemen diverse externe kosten toe. 

Het is verheugend dat zowel Stichting Gaandeweg als Stichting MS-Anders hun 

jaarlijkse bijdragen enigszins hebben verhoogd.  

Het bestuur hecht veel waarde aan 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. Dankzij hun steun, inzet en 

betrokkenheid is het voor de Stichting Vakantiehuis mogelijk haar huizen in 

overeenstemming met haar doelstelling te exploiteren en te onderhouden. Het bestuur 

hoopt ook in de toekomst op aller steun te mogen rekenen. 

Opvang en begeleiding van de gastgezinnen geschiedt vanuit de vrijwilligers uit de 

CJV. Zij voelen zich heel betrokken bij het gehele project en dragen er toe bij dat voor 

de gezinnen de vakantieweek zo plezierig mogelijk kan verlopen. Het bestuur 

waardeert dit ten zeerste. 



 

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 21 november 2015. 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. 

Per 1 januari 2016 is een vacature ontstaan die zo spoedig mogelijk wordt ingevuld. 

Het bestuur kwam tweemaal in vergadering bijeen. 

Dordrecht, 16 april 2016 
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vacature. 


