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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.

Het jaar van…
…de twee nieuwe bussen. In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de totstandkoming van dit
volledig gesponsorde project. In maart was de overdracht bij Flexitrans.
Toch indrukwekkend als daar ineens twee glimmende bussen met het logo van de Hulpdienst staan te
schitteren! Een overdracht mét… de enige echte Bossche bollen en een dankjewel-cadeautje voor Henk van de
Heuvel en Frans Govers.

Na één seizoen, kunnen we vertellen dat beide bussen hun diensten bewezen hebben. De Mercedes
Sprinter kende geen enkel probleem. De Volkswagen Crafter had iets meer moeite met de overgang naar het
Middellandse Zee-gebied. Het meest belangrijke onderdeel – de airco – liet het midden in de zomer mooi
afweten! Inmiddels is dit probleem (plus enkele andere akkefietjes) opgelost. We hopen aankomende zomer
probleemloos rond te crossen met twee goed gekoelde rolstoelbussen!

!

Beurs
In maart waren we aanwezig op een beurs in het revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. Daar was
een regiodag van de Dwarslaesie Organisatie Nederland. Leuke ontmoetingen met wellicht nieuwe klanten.
Natuurlijk ontmoetten we ook mensen die al vaker aan de Côte d’Azur hun vakantie hebben doorgebracht.
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Het seizoen 2013 in vogelvlucht
Elk seizoen heeft zo zijn bijzondere momenten. Soms zijn deze verdrietig: het
geheel onverwachte overlijden van Marco Hofstra en ook van Maddy de Weerd.
Beiden waren al jarenlang trouwe klant. Het blijft een vreemd idee dat we ze nooit
meer zullen zien in Port Grimaud.

!

Maar soms zijn er ook hele mooie momenten: Dirk en Monique die als eerste in
de parachute boven de Middellandse Zee zweefden. En Pieter van Wesel volgde hen
wat later in het seizoen: zijn droom kwam éindelijk na heel veel jaren uit. Helaas blijft
het voor sommigen bij dromen, maar de heren van de ‘parachute vliegerij’ zijn zeer
betrokken. Wie weet wat daar nog uit voortvloeit in de toekomst.
Een hoogtepunt was ook een ‘glamorous’ huwelijksaanzoek. Bart vroeg zijn Kelly ten huwelijk boven in de heuvels van Port
Grimaud. Wij hebben het feestje nog wat groter gemaakt door de boottocht te voorzien van rozen en champagne!

!

Oud-medewerkster Winny en
Patrice brachten ons een bezoek
in het voorjaar. Hun zoon Tim
werd direct aan het werk gezet:
alle nieuwe “bonjour”-tjes van
leuke kleurtjes voorzien! In juni
heeft Martin Claassens met zijn
zoon Jip heel veel nieuwe
filmopnames gemaakt. De
montage hiervan is in de maak.
Als blijkt dat er voldoende en goede
shots zijn, zullen we een nieuwe promotiefilm hebben. Uiteraard zal deze op de
website van de Hulpdienst te zien.

!

Dankzij de giften in 2012 (zie vorige Nieuwsbrief) hebben we vijf nieuwe
airco’s voor de caravans aan kunnen schaffen, geleverd door JPService uit
Eindhoven. Onze jongste hulptroeper Robert Jan van der Lugt heeft er in het
voorjaar drie geplaatst. De twee anderen staan geduldig te wachten in de garage.
We weten al dat er volgend voorjaar één vervangen moet worden, dus Robert Jan…
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Heftig
Naast de gebruikelijke klussen die bij de opbouw horen, hebben we één van de caravans
voorzien van een rieten afdak. Sinds het kappen van de boom, was de warmte in de zomer
te heftig.
Dankzij de gift van Reinier van Heteren en Hans de Rijk konden we alle caravans voorzien
van een magnetron-oven. Zij hebben aangegeven dat ze een gewoonte willen maken van
deze wijze van schenken. Dus volgend jaar zullen de klanten dankzij Reinier en Hans weer
iets nieuws ontdekken in de caravans.

!

Slapen onder een paddestoel
Rood met witte stippen in de caravans. Nee, er is geen vochtprobleem met paddenstoelen.
De Erwin & Frank Schutstichting heeft ervoor gezorgd dat de caravans werden voorzien
van nieuw linnengoed. Inderdaad: rood met witte stippen! Voor het jaarlijkse Harley-festijn
op de camping werden de vlaggen weer uit de mottenballen gehaald en klom Wendy de
boom in. Volgend jaar wordt deze manifestatie voor de 10e keer gehouden. Van 8 tot en
met 10 mei garanderen de organisatoren alles uit de kast te zullen halen om er een
indrukwekkend feestje van te maken!

’S'il vous plait!
Hans de Rijk, wederom! Met zijn zo kenmerkende bescheidenheid, is zijn betrokkenheid bij de Hulpdienst groots. De vakanties
aan de Côte samen met Reinier zijn enorm belangrijk voor hen beiden. Dit vertaalt hij in een donatie aan de Stichting Toegankelijk
Caravans! Het is voor hem van belang dat het geld in Frankrijk besteed wordt en ons plan om onder andere zijn donatie te gebruiken
om één of twee caravans te voorzien van een terras met oprijbaan (in plaats van de liften) vindt hij een goede bestemming voor zijn
gift. We gaan ons best doen om dit in 2014 te realiseren.

Bon
De familie Bon Coeur gaat het anders aanpakken: gedurende drie jaar gaan ze de Hulpdienst structureel steunen. En hoe! Rest
ons slechts een “grand merci”!

!

Jessica
Jessica van de Watering ontdekte dit jaar samen met haar familie hoe het is om vakantie te vieren aan de Côte d’Azur. Ze was zo
ontzettend enthousiast! Daarom besloot ze om op haar jubileumfeestje geld te vragen voor de Hulpdienst. Dankjewel Jessica voor dit
geweldige leuke initiatief !
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Mededelingen van het bestuur Stichting Toegankelijke
Caravans Côte d’Azur

!

ANBI (Algemeen nut beogende Instelling): Om de ANBI-status in 2014
te behouden, moet de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur naast
de bestaande eisen diverse gegevens via internet openbaar maken en
actueel houden. U moet hierbij denken aan gegevens zoals de naam van de
ANBI, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, samenstelling van het
bestuur, beloningsbeleid en financiële verantwoording. De Stichting
TCCd’A zal hiervoor zijn website www.toegankelijkecaravans.nl
aanpassen.

!

Incasso Donaties:
Hoogstwaarschijnlijk heeft u er al van gehoord: Europa is onderweg
naar een gezamenlijke betaalmarkt waar iedereen op dezelfde wijze kan
betalen. Deze betaalmarkt, ook wel Single Euro Payments Area (SEPA)
genoemd, brengt enkele wijzigingen met zich mee.
Voor onze donateurs die ons gemachtigd hebben om hun donaties
automatisch te laten afschrijven betekent dat wij met ingang van 1 januari
2014 uw donatie - als vriend van de hulpdienst Côte d’Azur - zullen gaan
incasseren middels de Europese variant van de Nederlandse incasso: de
Euro-incasso. De afschrijving op uw rekeningoverzicht zal er dan ook
anders uit gaan zien dan u nu gewend bent en wel als volgt: Ons Incassant
ID: NL03ZZZ390743540000. Omschrijving: Vriend van de hulpdienst
Côte d’Azur Donatie
Het bedrag van uw donatie schrijven wij af op of rond het einde van
de maand van uw rekening.
Natuurlijk hopen wij van harte dat u ons nog lang wilt helpen met het
ondersteunen van het werk van de Hulpdienst Côte d’Azur en danken u
voor alle hulp tot nu toe!

Donateur worden van
Stichting TCCd’A?

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;
info@toegankelijkecaravans.
nl of 023-5322529.
Stichting Toegankelijke
Caravans Côte d’Azur.
Rabobank Flevoland te
Lelystad, banknummer:
NL86 RABO 0338 1106 31
St. TCCd’A is door de
belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor
uw gift aftrekbaar is.

Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur
wenst iedereen een fantastisch Nieuwjaar!
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