JAAROVERZICHT 2014 STICHTING AVAVIEREN
Op 13 feb 2014 was de initiatiefbijeenkomst tot oprichting van Stichting Avavieren met Hans Prins
(voorzitter), Judy van der Hout (secretaris), Marco Verschoor (penningsmeester), Elly Prins, Gertjan
Boekestein en Truus Eikenbroek. De officiële oprichting was op 10 april 2014 te Honselersdijk ten
kantore van notaris Mr. F.P. Remmerswaal . Na de zomer is Saskia Smit (tweede secretaris) toegetreden
tot het bestuur.
In 2014 is het bestuur van Stichting Avavieren acht maal bijeen geweest. Tijdens
deze vergaderingen werden structuren vastgesteld, gewerkt aan beleidsvorming
en kaders en contacten opgezet. Aan Mano, projectbureau voor maatschappelijke
ontwikkeling in Rotterdam werd de opdracht gegeven een meerjarenplan te
schrijven. Gesprekken vonden onder meer plaats met Marga de Goeij, wethouder
van zorg en welzijn van Gemeente Westland en met de directie van zorginstelling
het Westerhonk te Monster. Tevens vonden de eerste gesprekken over een
samenwerking met Strandpark Vlugtenburg te ’s-Gravenzande plaats.
Een van de eerste stappen was het aanvragen van de ANBI-status. Deze is ons in de loop van 2015
verleend. Ook de communicatie was een groot punt van aandacht. We hebben een eigen website en
een facebook account. Andere communicatiemiddelen zijn nieuwsbrieven en folders.
De stichting kende een enorme publiciteit in 2014. We waren aangenaam verrast door alle
krantenartikelen en acties ten gunste van Stichting Avavieren. De nominatie als goede doel ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Gemeente Westland en de wandeldag georganiseerd door
Voorberg Schoenen te ’s-Gravenzande noemen we hier als voorbeeld van de talloze acties. Daarnaast
ontvingen wij veel steun van particulieren, kerken en kringloopwinkels. Dit geeft ons vertrouwen om op
de ingeslagen weg verder te gaan.
Voor 2015 gaan we stap voor stap verder om ons doel te bereiken. Het contact met
Strandpark Vlugtenburg willen we verder uitbouwen om te komen tot ons uiteindelijke
doel: een vakantiebestemming voor gezinnen met kinderen met een beperking,
een vakantie voor mensen met een beperking. Aangepast vakantie vieren,
onbeperkt uit!
Hans Prins, voorzitter

