
	
	
 
 

Jaarverslag 2016 Stichting Aktie ’68. 
 
Doelstelling:   
 
Stichting Aktie ’68 zet zich in om de integratie en recreatie van/voor mensen met een beperking in de 
maatschappij mogelijk te maken en te ontwikkelen, in het bijzonder voor kinderen.  

De stichting tracht haar doel te onder meer te verwezenlijken door: 

• het organiseren van reizen voor gehandicapten; 

• het organiseren van ontspanning voor gehandicapten; 

• het subsidiëren van projecten activiteiten, die bijdrage aan het welzijn van gehandicapten; 

• het subsidiëren van activiteiten die, de integratie bevorderen van gehandicapten in de samenleving, 

en voor alles wat naar oordeel van het bestuur bij kan dragen aan het verwezenlijken van de 

doelstelling. 
 

Bestuur en Adviseurs Stichting Aktie’68. 
Naam Functie Woonplaats Bestuurslid 

sinds 
Aftredend 

 Voorzitter  Vacant  
Dhr. R.J.P.A. Op den 
Kamp 

Vice- Voorzitter Gronsveld 04-01-1990 2020 

Mevr. C.H.Knaapen Secretaris Maastricht 13-05-2013 2019 
Dhr. R.H. Moobers Penningmeester 1e Ulestraten 18-05-2009 2020 
Dhr. H.H.A. Janssen Penningmeester 2e Maastricht 18-11-2002 2019 
Dhr. F.J.G.A. Passier Bestuurder Ulestraten 09-12-1970 2022 
Dhr. J.B.G. Leenders * Bestuurder Maastricht 28-01-1985 *) 
Dhr. P.G.W. Durlinger Bestuurder Maastricht 05-02-1991 2018 
Dhr. L.M.J.G.A. Curfs Bestuurder St.Geertruid 21-02-2000 2022 
Mevr. J.M.J. Grouwels Bestuurder Echt 18-05-2009 2019 
Dhr. T.J.F.M. Bovens Adviseur Maastricht   
Dhr. Mr. J.J.M.Goumans Adviseur Maastricht   
Dhr.J.H.G.M.W. Dolmans Adviseur Maastricht   
Mr. J.M.J.H. Achten Adviseur Maastricht   

• Vanaf 16 januari 2017 geen lid meer. 



 
Rooster van aftreden.  
 
De aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen en vervolgens door de vergadering 
herbenoemd worden. 
 
Hoofd - en nevenfuncties 
 
Bij de stichting is een overzicht aanwezig van de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden. 
Verder hebben de bestuursleden geen zakelijke belangen bij de verkoop van de gebruikte kleding. 
 
De inkomsten Stichting Aktie’68 
 
Deze worden, zoals in de doelstelling beschreven is verkregen door het ophalen en inzamelen van 
kleding op diverse locaties en gemeenten in Limburg en in Oost- Brabant en via de SVKI in de rest 
van Nederland.  Door het gewijzigd beleid bij overheden, toegenomen concurrentie met commerciële 
inzamelaars en evenredig “dure” eisen CBF als het gaat om certificaten (gemeenten filteren hier op) 
ontvangen we nog maar incidenteel een huis-aan-huis vergunning. De stichting focust nu dus volledig 
op het inzamelen via kledingcontainers: milieubesparend en kostenbesparend.  
Een andere factor die zeker meetelt na 2017 is dat we afhankelijk zijn van welk besluit de gemeenten 
gaan nemen in relatie tot het ophalen van kleding. Gebeurt dit in eigen beheer van de gemeenten of 
blijft het mogelijk voor de stichting Aktie’68 kleding in te zamelen? 
 
Vergaderingen 
 
In 2016 hebben er 11 vergaderingen plaats gevonden in het kantoor aan de  
Florijnruwe 111 unit 116, 6218 CA Maastricht. 
Tijdens de vergaderingen worden door het bestuur lopende zaken besproken, nieuwe 
subsidieaanvragen behandeld en beoordeeld of deze voldoen aan onze doelstelling en  
vastgestelde criteria. 
In iedere vergadering worden de maand exploitatie overzichten besproken en het giftenoverzicht 
Besproken. 
 
Personeel 
 
Om de kledinginzamelingen- verwerking goed te laten verlopen heeft Stichting Aktie’68 een 
medewerker in fulltime-en een medewerker in parttime dienstverband op de pay rol staan. 
 
ANBI instelling 
 
Stichting Aktie ’68 is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. 
De financiële administratie en controle is uitbesteed aan Raad Maastricht BV, Administratieve  
Dienstverleners. 
Stichting Aktie ’68 staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  
nr. 41076219 en bij de belastingdienst van het RSI nr 007271207. De belastingdienst heeft op 31 
maart 2016 de stichting positief als ANBI stichting  her-beoordeeld. 
 
Doelstelling 2016: 
 
In 2016 is de doelstelling behaald.	
31 aanvragen werden na kritische beoordeling door het bestuur gehonoreerd met een bijdrage. 
22 aanvragen werden afgewezen omdat ze niet voldeden aan de criteria of van buiten de regio 
Limburg en Oost- Brabant afkomstig waren.  
 
 Aanvragen en toekenningen werden beoordeeld in navolgende categorieën (budgetten): 
* dagtochten 
* Lourdes reizen 
* ontspanning 



* vakantie en werkweken 
* integratie projecten 
* speciale situaties 
* reclame en voorlichting 
* kerstpakketten 
 
 
De volgende aanvragen werden gehonoreerd met een bijdrage: 
 

Ø GOM-SV Meerssen heeft  2 G- voetbalteam opgericht voor jonge mannen met verstandelijke 
beperkingen. Door onze sponsoring konden voor beide teams sporttassen worden gekocht. 

 
Ø GIPS Spelen & Leren is een maatschappelijke instelling die al 26 jaar kinderen op   

 basisscholen in contact brengt met jongeren met beperkingen. Om dit te realiseren is vervoer  
 per bus noodzakelijk voor bezoek naar reguliere scholen. De bus was aan vervanging toe.  
 Om het vervoer ook voor rolstoelgebruikers mogelijk te maken hebben wij een bijdrage  
 geleverd aan het realiseren van een lift. 

 
Ø Door fusies van verschillende maatschappelijke instellingen werd er door de buurt een nieuw 

speelveld ingericht. Voor jonge kinderen met verstandelijk beperkingen was er geen spel-
attribuut voorhanden. Om aan deze wens tegemoet te komen hebben wij een schommelnest 
aangeboden.  

 
Ø Stichting Elzeneindhuis is een instelling voor opvang en hulp aan jongeren met meervoudige 

beperkingen. Ter ondersteuning en ontwikkelen van de motorische mogelijkheden hebben wij 
het mogelijk gemaakt hun wens te realiseren: het aanschaffen van sensopathisch 
spelmateriaal aan de muren. 
 

Ø Jem Jam is een organisatie die begeleid wordt door vrijwilligers met als doel een dagactiviteit 
aanbieden ten gunste voor mensen met beperkingen. In het kader van het 10 jarig bestaan 
en als dank voor hun inzet kregen de vrijwilligers een diner aangeboden dat door ons werd 
gefinancierd. 
 

Ø De afdeling van Adelante biedt hulp aan jongeren met audiologische en communicatie 
 problemen. Ter ondersteuning en uitdaging in hun verdere ontwikkeling in het leren omgaan 
 met elkaar werd door ons een avontureneiland mogelijk gemaakt.   
 

Ø Stichting ISIS  werd financieel ondersteund voor het realiseren van een trainingsweek in    
Zuidoost Nederland voor mensen met verstandelijke beperkingen. 
 

Ø Stichting Erato verzorgt 10 Muzikale middagen in Limburg door Instellingen voor mensen met 
beperkingen in hun omgeving een muzikale groet te brengen. Wij hebben deze activiteiten 
ondersteund met een financiële bijdrage. 
 

Ø WBC Schaesberg van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg realiseerde samen met andere 
sponsoren voor de bewoners een belevingstuin. Door onze financiële bijdrage werd een 
picknicktafel met zitbank gerealiseerd voor rolstoel patiënten. 
 

Ø Jules heeft persoonlijk een sponsor actie opgezet met als doel het kopen van een nieuwe            
  elektrische hockeyrolstoel, waardoor Jules zijn hobby als meervoudig gehandicapte kan 
  blijven beoefenen. Hij is met een financiële bijdrage ondersteund.  
 

Ø Robert Coppes Stichting voor mensen met een visuele beperking hebben met 30 personen 
een bezoek gebracht aan de IJzeren Man in Weert. Deze dagactiviteit werd door ons betaald. 

 
Ø De cliënten van Pertoetie zijn allen ernstig verstandelijk beperkt (IQ 20 en 34). Voor  

 deze cliënten werden dagactiviteiten georganiseerd met financiële ondersteuning door ons. 
 

Ø Dagbestedingscentrum Pappelhof biedt dagopvang aan oudere mensen met verstandelijke    



beperkingen. In het kader van het 50 jarig bestaan hebben ± 120 cliënten en vrijwilligers 
genoten van Circus TaDaa, Muziek en Buut ondersteunt door onze financiële bijdrage. 

 
Ø Door onze financiële bijdrage heeft FUN POP het mogelijk gemaakt om jongeren met  

 beperkingen op te laten treden onder de muzikale leiding van Live Bad Fezz.  
 

Ø De VSO te Rosmalen heeft met hulp van sponsoren en onze financiële bijdrage het mogelijk 
gemaakt met 35 leerlingen op Snowcamp te gaan. 
   

Ø Een groep mensen met verstandelijke beperking van Mondriaan Zorggroep hebben uit eigen 
middelen een vakantie naar Spanje georganiseerd. Het begrotingstekort werd door ons 
betaald. 

 
Ø Een groep bewoners met verstandelijke beperkingen van Mondriaan Zorggroep heeft de 

vakantie periode ingevuld met het organiseren van dagtochten. Na het maken van een 
financieel overzicht bleek dat ze de begroting niet helemaal passend kregen. Ook voor hen 
werd het begrotingstekort door ons betaald. 
 

Ø Voor de kinderen van de Basisschool de Wegwijzer werd het mogelijk gemaakt, door 
busvervoer en entree te betalen, een bezoek te brengen aan het Gaia Park te Kerkrade. 

 
Ø Stichting de Stalvrienden organiseert dat mensen met beperkingen onder begeleiding kunnen 

paardrijden. Door onze financiële ondersteuning werd mogelijk gemaakt dat gedurende een 
periode van 3 jaar, per week 2 personen onder begeleiding kunnen paardrijden. 

 
Ø Een hoogbejaarde bewoonster van Huize Maasveld, wilde nog een keer naar Lourdes gaan. 

Door al haar medische beperkingen is zij aangewezen op totale verzorging. Om haar wens te 
realiseren werd de reis door ons betaald voor verblijf in het Acceuil te Lourdes. 

 
Ø Oogvereniging Noord- en Midden- Limburg: voor deze groep mensen hebben wij het mogelijk 

gemaakt door onze financiële ondersteuning een excursie te brengen aan het Museum in 
Nijmegen. 

 
Ø Mytylschool Eindhoven heeft met de hele school een bezoek gebracht aan de Beekse Bergen.  

De entree en het vervoer per bussen werd mogelijk gemaakt door onze financiële 
ondersteuning. 

 
Ø De vakantie van kinderen uit Tsjernobyl in Heerlen hebben wij ondersteund met een bezoek 

aan het Gaia Park waar wij entree en busvervoer hebben betaald. 
 

Ø SSBO Op den Tump in Heel, een basisschool voor speciaal onderwijs werd het mogelijk 
gemaakt een bezoek te brengen aan het Gaia Park waar wij de entree en vervoer per bus 
hebben betaald. 
 

Ø SBO de Wissel Landgraaf, een basisschool voor speciaal onderwijs werd het mogelijk 
gemaakt een bezoek te brengen aan het Gaia Park waar wij de entree en vervoer per bus 
hebben betaald 
 

Ø SBO de Griffel te Heerlen een basisschool voor speciaal onderwijs werd het mogelijk gemaakt 
een bezoek te brengen aan het Gaia Park waar wij de entree en vervoer per bus hebben 
betaald 
 

Ø Opstap/ De Sprong Maastricht, een basisschool voor speciaal onderwijs werd het mogelijk 
gemaakt een bezoek te brengen aan het Gaia Park waar wij de entree en vervoer per bus 
hebben betaald 
 

Ø SBO de Tandem een basisschool voor speciaal onderwijs werd een uitstap gerealiseerd naar 
Toverland met busvervoer. 
 



Ø Aan reclame werd gesponsord in Markant Buurtkrant, RKHSV Maastricht sportveld. 
Daarnaast werden er nieuwe banners en stickers aangeschaft en opdracht gegeven de 
website van Aktie’68 te vernieuwen. 
 

 
 
 
 
Reizen naar Lourdes 
 
In september hebben 40 volwassenen en begeleiders deelgenomen aan de reis naar Lourdes, een 
jaarlijks terugkerende activiteit die georganiseerd wordt onder de vlag van Huis voor de Pelgrim. 
Deze reis van Stichting Aktie ’68 naar Lourdes is door bewoners en begeleiders van verschillende 
organisaties als zeer geslaagd ervaren. 
 
Daguitstapjes 
 
Door onze financiële bijdragen hebben afgelopen jaar ± 1200 leerlingen van het Bijzonder- en 
Speciaal Onderwijs en hun begeleiders kunnen deelnemen aan daguitstapjes naar pretparken 
of dierentuinen van hun keuze. 
 
 
Kerstpakketten 
 
Evenals in de voorgaande jaren hebben we ook dit jaar met kerst weer 100 kerstpakketten bezorgd 
aan gezinnen, waarbinnen mensen met een beperking, die deze goed kunnen  
gebruiken. Zoals altijd gebeurd dit in goed overleg met verschillende sociaal maatschappelijke 
instellingen. 
 
Werkbezoeken  
 
Bestuur afvaardiging was aanwezig bij diverse vergaderingen en voorlichting bijeenkomsten van de 
gemeente Eysden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht en Rd4 over de wijziging voor het verlenen 
van  vergunningen om kleding te mogen ophalen in genoemde gemeenten. 
Verder werd twee maal door de penningmeester de vergadering van de SVKI bijgewoond. 
Bezoeken zijn gebracht aan Sportclub G-team RKSV en diverse gemeenten in Limburg in het kader 
van de kledinginzameling politiek. 
Overlegmomenten bij Huis voor de Pelgrim in kader van de reizen naar Lourdes. 
 
Financieel beheer 
 
De jaarrekening 2015 is op d.d. 18-07-2016 vastgesteld en decharge verleend aan de 
penningmeesters. 
De begroting 2017 werd op d.d. 18-10-2016 vastgesteld en akkoord verklaard door het bestuur. 
 
 
Maastricht 24-04-2017. 
 
Toos Knaapen 
Secretaris 
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