
 

 

Activiteitenverslag 2018 

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd met de hulpdienst op 26 maart en 5 november 2018 

Vergadering 26 maart 2018 

Terugblik: Het verplaatsen van de caravans in 2017 heeft over het algemeen positieve reacties 

opgeleverd, De caravans hebben nu ruimere plaatsen en alle caravans hebben nu een terras. Omdat er 

veel bomen zijn verwijderd is er gebrek aan schaduw op de terrassen. De kosten van het verplaatsen van 

de caravans heeft de directie van camping Prairie de la Mers voor zijn rekening genomen.  Het bestuur 

besluit om David Luftman, de directeur hartelijk te bedanken voor zijn bijdrage,  en hem daarvoor een 

‘zilveren Rolstoeltje” als aandenken aan te bieden. 

Voor het jaar 2018 heeft de Hulpdienst de volgende wensen: 

2 nieuwe douchestoelen, 2 nieuwe hoog laag bedden en decubitus matrassen en zonwering voor de 

terrassen.  Het bestuur besluit unaniem om de kosten hiervan voor rekening van de Stichting te nemen. 

Het seizoen 2018 is goed verlopen, wel minder zorg waardoor de loonkosten procentueel zijn gestegen. 

Door de verhuizing en het realiseren van de terrassen in 2017  is het te besteden vermogen gedaald en 

wordt besloten € 30.000,-- hier aan toe te voegen ten koste van de reservering van  de Stichting Bon  

Coeur. 

 

Vergadering 5 november 2018 

Er is een bijzondere bijeenkomst geweest van bestuur, medewerkers van de Hulpdienst Côte d’Azur en 

campingdirecteur David Luftman op de locatie in Zuid Frankrijk.  Hierbij is het aandenken m.b.t.  de 

relocatie van de caravans overhandigd. Dit gebaar werd zeer gewaardeerd. 

Globaal overzicht van seizoen 2018: Er waren gelukkig weinig annuleringen en iets minder zorg, 

onderbouwing volgt in het jaarverslag 2018 in maart 2019. 

Wensenlijst 2019 

Matrassen voor de stapelbedden, geisers vervangen door elektrische boilers, 2 hoog/ laag bedden, tilliften 

schaduwdoeken voor de terrassen, en zowel de personen bus als de buitenboord motor van de 

gesponsorde rubberboot een onderhoudsbeurt. 

De direcktie van GMS, de eigenaar van de caravans heeft aangegeven te willen overgaan tot beëindiging 

van de onderneming.  Daarom zal er door de hulpdienst gekeken worden naar de mogelijkheden om de 

caravans over te nemen van de GMS organisatie.  Hiervoor zal een bijdrage aan het bestuur gevraagd 

worden, uiteraard alles in nauw overleg met de Franse en Nederlandse accountants. 

In het kader van de nieuwe AVG wetgeving wordt gewerkt aan een nieuwe website en registratie systeem. 

Het bestuur ziet een financiële onderbouwing van de wensen met belangstelling tegemoet in de 

vergadering van voorjaar 2019 

Het bestuur van de Stichting toegankelijke Caravans Côte d’Azur 

 


