Jaarverslag van de stichting Z.V.C.L.
Marieke heeft medio 2017 haar taken overgedragen aan Ria Lammers. Zij is vanaf oktober 2017
voorzitster van de Z.VC.L. en coördinator van de vakanties. Verder houdt dit in dat de stichting nu bij de
Kamer van Koophandel staat ingeschreven op het adres van Ria Lammers te Nieuw Schoonebeek.
De stichting heeft momenteel 9 vrijwilligers waarvan 2 bestuursleden. Er is een functie als bestuurslid
vacant.
De stichting gaat vanaf 2018 in afgeslankte vorm verder, dit houdt in dat er alleen vakanties voor binnenen buitenland wordt georganiseerd. Alle andere activiteiten zoals gezellige middagen, braderieën,
creativiteitsmiddagen etc. worden niet meer gerealiseerd.
Mede hierdoor heeft de loods zijn functie als opslagruimte ten bate van de Z.V.C.L. verloren en zal deze
worden verkocht.
De kostenpost vrijwilligers zal hoger worden vanwege de afstanden tussen bestuursleden en het
veranderde beleid ten opzichte van de vrijwilligers/begeleiders en vakantiegangers. Er zal via braderieën
en andere activiteiten geen inkomsten worden verworven t.b.v. de stichting.
De stichting heeft voor 2018 drie vakanties uitgezocht:
Eind mei een zonvakantie naar Rhodos; inmiddels zijn al 25 aanmeldingen binnengekomen.
Eerste week juli een zomervakantie naar Egmond aan Zee; hiervoor zijn ook al verschillende aanmeldingen
In september naar Mallorca, heerlijk nazomeren op het Spaanse eiland.

Financieel verslag van de stichting Z.V.C.L. 1 november 2016- 31 december 2017
In 2017 zijn twee vakanties gerealiseerd naar het buitenland: nl. Ibiza en St. Suzanna en één vakantie in
Nederland naar Luyksgestel.
Voor de reis naar Ibiza in het voorjaar was de grootste belangstelling. Incl. de begeleiding zijn 35 personen
mee geweest.
Met de binnenlandse vakantie en de najaar vakantie zijn beide keren ca. 15 personen inclusief de
begeleiding mee geweest
De kosten van de vakanties zijn inclusief de totale reiskosten van de begeleiders, attenties en diversen, excursies en
vervoer visa versa Schiphol van de deelnemers
De baten van de vakanties zijn bijdragen voor de excursies en vervoerskosten van de deelnemers, zorgkosten en
kortingen reisorganisaties.
De huishoudelijke uitgaven zijn de kosten voor enkele activiteiten, administratiekosten, reiskosten, promotiekosten
en kosten voor de loods.
De inkomsten zijn de jaarlijkse donaties, extra giften van donateurs en vakantiegangers .
Verdere inkomsten zijn van deelnemers ,fondsen en verenigingen t.b.v. twee gezellige middagen in december 2016
en maart 2017 (NL DOET).
De kosten van deze vakanties komen totaal op € 16104,24
De baten van deze vakanties komen op totaal € 13067,15
Alle huishoudelijke uitgaven komen op totaal € 3948,46
Alle verdere inkomsten komen op totaal
€4951,78
Gezien de inkomsten en uitgaven hebben we dit jaar een verlies gedraaid van ca. € 2033,77
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