NIEUWSBRIEF St. TCCd'A
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. De stichting stelt zich ten doel het verwerven en
beheren van middelen ten behoeve van vakantiemogelijkheden van personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op
speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. Deze ondersteunende taak richt zich specifiek op de Hulpdienst Côte d’Azur en
diens vakantiegangers.
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Afgehamerd
Op de grens van 2007 en 2008 kijken we
terug op een tevredenstellend jaar.
Begin dit jaar hebben wij een brief met
antwoordformulier verstuurd om ‘Vriend
van de Hulpdienst’ te worden. Uw reactie
daarop was hartverwarmend. We hebben
veel reacties ontvangen. Kleine en grote
donaties, zowel per kwartaal als
eenmalige en maandelijkse bijdragen. Wij
willen een ieder daarvoor nogmaals
hartelijk bedanken, net zo als die
donateurs die bijvoorbeeld hun
verjaardags-opbrengsten aan ons hebben
geschonken!
We blijven natuurlijk altijd naar méér
streven, want daarmee kunnen we méér
doen voor het team in Zuid Frankrijk, en
voor de gasten van de hulpdienst.
Goed nieuws was onder meer dat we met
ingang van 2008 door de belastingdienst
zijn aangewezen als “ANBI”, een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat
betekent dat voor ons: dat wij geen
schenkingsrecht hoeven betalen over
giften. Dat we streng gecontroleerd
worden op inkomsten en uitgaven. Dat we
niks nutteloos mogen oppotten. En wat
betekent het voor u: dat uw schenkingen
aan de stichting aftrekbaar zijn voor de
belasting. En dat wíj goed bij de les
blijven. Zo veel mogelijk geld dus voor ons
goede doel. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de bestuursleden, of op de
internetsite van de belastingdienst.
De bestuursraad van Port Grimaud wilde
ons dit jaar niet helpen met een gratis

ligplaats voor de “Bon Coeur” Op het
allerlaatste moment bleek dat we voor
onze ligplaats moesten betalen. Dat was
een tegenvaller van bijna duizend euro.
Voor volgend jaar gaan we het natuurlijk
weer proberen. Gelukkig hebben we het
dit jaar weten op te lossen dankzij een
gulle gever. Overigens: de Bon Coeur
wordt zeer intensief gebruikt, de
gemiddelde Nederlandse speedboot vaart
50-70 uur per jaar op de motor, de Bon
Coeur komt al snel boven de 300 uur per
jaar. Dat betekent dat we dit jaar weer
moeten sparen voor een nieuwe motor.
We merken dat de wereld om ons heen
toch nog steeds harder wordt. Overal blijkt
dat zaken die vroeger gratis of goedkoop
waren, nu geld of méér geld gaan kosten.
Ook op de camping in Frankrijk. Daar
kunnen we niet tegenop sparen. We
blijven uw hulp dus nodig houden.
Ten slotte: wilt u deze nieuwsbrief niet
meer ontvangen, of wilt u een exemplaar
voor vriend(in) of collega, laat het ons
weten. Wij helpen ú graag, omdat u ons
helpt. Met de allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar,
Peter, Koen, Albert en Jozien.

Donateur worden?
Wilt u donateur van de Stichting
Toegankelijke Caravans Côte d'Azur
worden? Dat kan. U steunt daarbij niet
alleen het goede werk van de stichting,
maar ook de Hulpdienst Cote d'Azur. Voor
meer informatie: Jozien Dongelmans;
nieuwe-caravans@planet.nl of 0235322529. Stichting Toegankelijke
Caravans Côte d’Azur. Rabobank
Flevoland te Lelystad, banknummer:
3381.10.631

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2008

