
 

 

Activiteitenverslag 2019 

Het bestuur heeft dit jaar 4 keer  vergaderd. Gezamenlijk  met de  Hulpdienst , op 25 maart en 4 

november.  Daarnaast was er een digitale vergadering op 8 augustus en tenslotte nog op locatie op 7 

oktober. Los daarvan is  de voorzitter op 24 juni in Zuid Frankrijk geweest om overleg te hebben met een  

Franse accountant. Dat gesprek ging over de aanschaf van caravans door Stichting Toegankelijke Caravans 

Côte d’Azur ten behoeve van de Hulpdienst, dan wel  rechtstreeks  door de Hulpdienst Côte d’Azur, 

gekoppeld aan een financiering. 

25 maart 

Het bestuur wordt gevraagd om na te denken over het volgende:  GMS heeft laten weten dat zij 

overweegt de caravans af te stoten.  De vraag is of dan de Hulpdienst in Frankrijk,  of de stichting 

Toegankelijke Caravans Côte d’Azur deze wil overnemen, ten behoeve van de Hulpdienst.  

De Hulpdienst heeft om een bijdrage gevraagd voor 3 boilers en 2 tilliften. Ook kwam de vraag of er 

financiële ondersteuning mogelijk zal zijn bij deelneming aan de Supportbeurs (mei 2020). Bovendien wil 

men onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst een aantal caravans van een natte cel te voorzien. 

Ook hiervoor vraagt de Hulpdienst financiële ondersteuning. Het bestuur gaat in principe akkoord,  maar 

wacht op een begroting. 

8 augustus digitaal overleg 

Verslag van de voorzitter over zijn bezoek aan de accountant van GMS in Zuid Frankrijk; de voorzitter 

stelde voor om de Hulpdienst te ondersteunen bij de overname van de caravans van GMS. Daarbij kwam 

de vraag aan de orde om een lening te verschaffen aan de Hulpdienst  voor de aanschaf van de 9 caravans. 

Een tweede vraag had betrekking op de noodzakelijke aanpassingen aan de (verouderde ) software, in 

verband met de vernieuwde privacywetgeving en de AVG. Het verzoek was om een bijdrage van € 5000,-- 

te leveren aan dit nieuw te ontwikkelen registratiesysteem.  Het bestuur is daarmee akkoord gegaan. 

 

7 oktober 

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen heeft het bestuur van samenwerkingspartner de Edwin en Frank 

Schut Stichting aangegeven de bestuurlijke samenwerking met de stichting Toegankelijke Caravans te 

willen beëindigen.  Hierdoor komt de uitwisseling van bestuursleden over en weer te vervallen.  Dit besluit 

zal worden genomen in de volgende vergadering, waarbij ook afscheid zal worden genomen van de heer 

Schut als bestuurslid.  De daartoe noodzakelijke  statutenwijziging zal worden voorbereid. 

 

4 november  

In deze vergadering bracht de Hulpdienst verslag uit over het seizoen 2019. Hierin werd onder meer 

genoemd dat er minder zorg was verleend i.v.m. verminderde vraag. In het seizoen zijn er nieuwe 

filmopnamen gemaakt ( door een professionele filmer, op vrijwillige basis), zodat de Hulpdienst in 2020 

over een actuele PR-film kan beschikken. Daarnaast werd gesproken over de toezegging door de directie 

van Les Prairies de la Mer dat de huidige negen caravans de komende 5 jaar mogen  blijven staan. Ook 

heeft de directie toegezegd dat ze het aangepaste sanitair zullen uitbreiden. Tenslotte werd het eerder 

aangekondigde besluit tot beëindiging van de bestuurlijke samenwerking met de E&F Schutstichting 

genomen, en werd afscheid genomen van Albert Schut als bestuurslid, en van Rietje, zijn vrouw.  

 

  


