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Jaarverslag 2018 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 mensen met een beperking;

•

het organiseren van ontspanning voor mensen met een beperking;

•

het subsidiëren van projecten activiteiten, die bijdrage aan het welzijn van mensen met een beperking;

•

het subsidiëren van activiteiten die, de integratie bevorderen van mensen met een beperking in de
samenleving,
en voor alles wat naar oordeel van het bestuur bij kan dragen aan het verwezenlijken van de
doelstelling.
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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 2018 is dat we afhankelijk blijven 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 2018 hebben er 11 vergaderingen plaats gevonden wisselend in het kantoor aan de
Florijnruwe 111 unit 16, 6218 CA Maastricht en in Hotel de Valk in 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 wordt besproken: de maandelijkse exploitatie overzichten en de
subsidieaanvragen.
Personeel
Om de kledinginzamelingen- verwerking goed te laten verlopen heeft Stichting Aktie ’68 een
medewerker in fulltime- en een medewerker in parttime dienstverband.
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.

Doelstelling 2018:

2018 stond in het teken van het 50 jarig bestaan van de Stichting Aktie’68.
Vanuit het bestuur werden naast het jaarlijks budget 6 nieuwe activiteiten georganiseerd:
➢

➢
➢

➢
➢
➢

Carnavalsviering “Hand aon Hand” voor alle bewoners met een beperking in de regio ZuidLimburg in de Platte Zaal te Maastricht. Dit werd gefinancierd door Stichting Aktie’68, en werd
gerealiseerd door de Carnavalsvereniging de Tempeleers, Stichting Radar, Stichting
Maasveld, Stichting Samen Onbeperkt, Stichting Philadelphia, Stichting Pergamijn.
100 kaarten werden gegeven aan cliënten van Stichting SGL te Sittard voor een bezoek
concert André Rieu. De bewoners van Stichting SGL hebben dit initiatief als geweldig ervaren.
Huifbed-rijden werd mogelijk gemaakt voor mensen met een ernstige meervoudige beperking;
cliënten vanuit Pergamijn, PSW en stichting Amarant
Deze activiteit is zo waardevol gebleken voor cliënten met deze doelgroep dat deze is
toegevoegd aan de jaarlijks terugkomende activiteiten door Stichting Aktie’68.
Extra kinderbedevaart naar Lourdes voor 20 kinderen met een begeleider.
Afsluiting 50-jarig bestaan Bestuur, personeel, genodigden.
Het organiseren van een voetbaltoernooi voor G- teams is jammer genoeg niet gerealiseerd.
Reden: einde voetbalseizoen/vakantieperiodes voor vrijwilligers maakten een voetbaltoernooi
voor G-teams onmogelijk. Getracht wordt dit in 2019 alsnog vorm te geven.

Naast de activiteiten van het 50-jarig bestaan van de Stichting Aktie’68 werd in 2018 de doelstelling
behaald en werd het vastgesteld bedrag besteed aan subsidieaanvragen.
32 aanvragen werden na kritische beoordeling door het bestuur gehonoreerd met een bijdrage.
20 aanvragen werden afgewezen omdat ze niet voldeden aan de criteria of buiten de regio
Limburg en Oost- Brabant afkomstig waren.
Aanvragen en toekenningen werden beoordeeld in navolgende categorieën (budgetten):
➢ dagtochten
➢ Lourdes reizen, voor ouderen en kinderen.
➢ ontspanning
➢ vakantie en werkweken
➢ integratie projecten
➢ speciale situaties
➢ reclame en voorlichting
➢ 100 kerstpakketten
➢ Jubileum activiteiten

De volgende aanvragen werden gehonoreerd met een financiële bijdrage:
➢

Aan AC de Kanjel, een activiteitencentrum voor mensen met verstandelijke beperking die niet
in de werkprojecten of participatieprojecten kunnen deelnemen, werd een button apparaat
aangeboden.

➢

Aan Radar en de Levantogroep in Maastricht werd het door onze financiële ondersteuning
mogelijk gemaakt dat 40 personen met beperkingen en vrijwilligers hun doel konden
realiseren: samen fietsen door de Vogezen met als hoogtepunt de beklimming van
Ballon d’ Alsace.

➢

Door onze financiële bijdrage samen met andere sponsoren heeft Fun Pop in Horst het
Festival Winterzon georganiseerd. Een concert voor 1500 mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking in Noord Limburg, Brabant.

➢

De Wijnsberg in Venlo, biedt passend SO-VSO onderwijs voor kinderen met beperkingen.
Voor 476 leerlingen en begeleiders werd, door onze financiële bijdrage per bus, een bezoek
gebracht aan het Gaia Zoo Park in Kerkrade. Naast de entree en het vervoer werd ook een
versnapering en frisdrank betaald.

➢

Het G- Korfbal team Ready’60 uit Roermond heeft een bezoek gebracht aan de Efteling met
37 sporters. Dit werd mogelijk gemaakt door onze financiële bijdrage.

➢

Met onze financiële bijdrage kreeg de Bernardusschool in Oss de kans om per
klas een bezoek te brengen aan Toverland.
Een klas bracht een bezoek aan Debbie Doe.
Een klas bracht een bezoek aan Foodworld. Ook hier kreeg iedereen een versnapering en
frisdank aangeboden.

➢

De Maaskei in Heel primair en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden en
leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn.
Met alle160 leerlingen werd per bus een bezoek gebracht aan Toverland. Dit werd mogelijk
gemaakt door onze financiële bijdrage.

➢

Hai-5 jeugdzorg Maastricht, biedt opvang in het weekend en na schooltijd aan een kleine
groep jongeren met beperkingen in leeftijd vanaf 4-18 jaar. Zij bewonen een nieuwe locatie en
missen materiaal om buiten te spelen. Door onze financiële bijdrage werd een Robina
schommel voor 2 personen aangeboden.
Voor de jongste kinderen werd een snoerloos bubbelunit en spaceprojector aangeboden.

➢

Voor een bewoner in Mondriaan Heerlen die, gezien zijn slechte gezondheid, in een beschermde
woonvorm verblijft werd, is voor zijn hulpmaatje een reis naar Lourdes betaald.
Alleen reizen was niet meer mogelijk.

➢

Door onze financiële ondersteuning werd het mogelijk gemaakt dat de Broederschool in
Heerlen, afdeling Catharina school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet speciaal
Onderwijs, met 68 personen het Gaia Zoo Park te Kerkrade te bezoeken.

➢

De Stichting Bijzonder actief uit Oss wil deelnemen met 5 judoka’s, onder begeleiding van
ouders en trainer aan de Special Olympics.
De kosten voor deelname en de reis werd door ons betaald.

➢

De Stichting Wooninitiatief Samen Happy in Oerle vraagt voor de bewoners met een handicap
een electrische duo tandem. Door onze financiële ondersteuning is het mogelijk gemaakt de
fiets te kopen.

➢

De bewoners van de Stichting Pergamijn uit Echt hebben nieuwe woningen betrokken. Zij
vragen financiële bijdrage in het aankleding van de tuin. Door onze financiële bijdrage hebben
ze plantenbakken op hoogte kunnen kopen.

➢

➢

Stedelijk VSO te Den Bosch organiseert voor leerlingen en begeleiders een
ski-sportevenement In Oostenrijk. Om het project te realiseren hebben de leerlingen zelf een
bijdrage betaald. Door onze financiële ondersteuning werd het project gerealiseerd.
Het koor ZILVI uit Weert zorgt voor concerten samen met- en voor mensen met beperkingen.
Door onze financiële bijdrage is het mogelijk gemaakt hun oude geluidsinstallatie te
vervangen.

➢

Voetbalclub RKHSV vraagt voor het G-team nieuwe voetballen.
Wij hebben 13 wedstrijdballen voor hen betaald.

➢

Voor de SO en VSO school Jan Baptist in Heerlen hebben we voor alle 178 leerlingen de
busreis en het bezoek aan het Gaia Zoo Park gerealiseerd. Ook hier kreeg iedereen een
versnapering en frisdank aangeboden.

➢

Radar Maastricht afdeling de Kanjel, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking
die niet in de werkprojecten of participatieprojecten kunnen deelnemen hebben wij het
mogelijk gemaakt 2 appelschilmachines te kopen.

➢

De Stichting Sinterklaas aan de Maas organiseert activiteiten op en rondom de “Pakjesboot
21”. 40 kaarten hebben we mogen uitdelen voor een bezoek aan de Goedheiligman:
de TylTyl school de Maasgouw; SBO de Opstap Marienwaard; Don Bosco SO;
SBO de Sprong.

➢

Stichting Amarant Tilburg ondersteunt o.a. mensen met een beperking met zeer intensieve
specialistische zorg. Voor deze groep werden 2 mobiele geluidsinstallaties betaald.

➢

De bewoners van Radar Maastricht hebben door onze financiële ondersteuning een bezoek
gebracht aan de Efteling.

➢

De bewoners van Stichting Pergamijn uit Echt hebben nieuwe woningen betrokken. Om de
nieuwe woning voor Kerstmis in te richten werden er voor 5 woningen kerstversieringen
betaald.

➢

Voetbalclub RKHSV deelt mee dat de tenues van de 2 volwaardige G-teams na 4 jaar
intensief gebruik, aan vernieuwing toe zijn. Zij vragen subsidie aan voor het vernieuwen van
de tenues. Het bestuur besluit beide teams en de trainers te voorzien van nieuwe tenues,
trainingspakken etc.

➢

Jaarlijks sponsoren wij het reclame bord van Voetbalclub RKHSV.

➢

Stichting Aktie’68 financiert voor de periode van 3 jaar de carnavalszitting voor alle bewoners
met een beperking in de regio Zuid Limburg in de Platte Zaal te Maastricht.
Carnavalsvereniging de Tempeleers, Stichting Radar, Stichting Maasveld,
Stichting Samen Onbeperkt, Stichting Philadelphia, Stichting Pergamijn dragen samen de
verantwoording voor de organisatie.

Reizen naar Lourdes
In september hebben 40 volwassenen en begeleiders deelgenomen aan de busreis 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 waardevol ervaren.
Daguitstapjes
Door onze financiële bijdragen hebben afgelopen jaar ± 1200 leerlingen van het Bijzonder- en
Speciaal Onderwijs en hun begeleiders kunnen deelnemen aan dag-uitstapjes naar pretparken
of dierentuinen naar keuze.
Kerstpakketten
Evenals in de voorgaande jaren hebben we ook dit jaar met kerst weer 100 kerstpakketten bezorgd
aan gezinnen met mensen met een beperking.
Zoals altijd gebeurt dit in goed overleg met verschillende sociaal maatschappelijke instellingen.

Werkbezoeken
Een afvaardiging van het bestuur bezocht enkele instellingen en bleef in gesprek met gemeenten in
Zuid-Limburg in het kader van vergunningenbeleid.
De penningmeester nam deel aan de vergaderingen van de SVKI.
Diverse overlegmomenten bij Huis voor de Pelgrim in kader van de reizen naar Lourdes.
Financieel beheer
De jaarrekening 2017 is op d.d. 4-6-2018 vastgesteld en is door het Bestuur decharge verleend aan
de penningmeesters.
De begroting giften 2019 werd op d.d. 17-11-2018 vastgesteld en akkoord verklaard door het bestuur.

Maastricht 14-02-2019
Toos Knaapen
Secretaris

.

