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Jaarverslag 2019 Stichting Aktie'68. 

Doelstelling:   

Stichting Aktie’68 zet zich in om de integratie en recreatie van/voor mensen met een handicap in de 
maatschappij mogelijk te maken en te ontwikkelen, in het bijzonder voor kinderen.  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• het subsidiëren van activiteiten die de integratie bevorderen van mensen met een handicap in de 

samenleving,  

• het subsidiëren van ontspanning voor mensen met een handicap; 

• het subsidiëren van projecten en  activiteiten, die bijdrage aan het welzijn van mensen met een 

handicap; 

• Het subsidiëren van reizen voor mensen met een handicap;  

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

doelstelling. 

mailto: secretariaat@sNchNngakNe68.nl 
hRps://sNchNngakNe68.nl 

Inschrijvingsnummer in het Handelsregister is 41076291 
Het RSIN-nummer is; 7271207 

Bankrekeningnummer (IBAN);  NL15SNSB0871945789

Bestuur en Adviseurs Stichting Aktie’68.

Naam Functie Woonplaats Bestuurslid 
sinds

Aftreden
d

Einde 
leden.

Mevr. S.A.J.M. Savelkoul Voorzitter Ulestraten 17-12-2018 2022

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

Secretaris Eindhoven 04-01-1990 2020

Dhr. H.H.A. Janssen Penningmeester Maastricht 18-11-2002 2023

Dhr. F.J.G.A. Passier Bestuurslid Ulestraten 09-12-1970 2022

Dhr. P.G.W. Durlinger Bestuurslid Maastricht 05-02-1991 2021

Dhr. L.M.J.G.A. Curfs Bestuurslid St. Geertruid 21-02-2000 2022



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: milieu- en kostenbesparend.  

Voor de toekomst kan een gewijzigd beleid bij gemeenten indien deze besluiten om kledinginzameling 
in eigen beheer te gaan uitvoeren, de inkomsten van stichting Aktie’68 sterk onder druk zetten. 

Vergaderingen 

In 2019 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 worden besproken: de maandelijkse exploitatie overzichten en de 
subsidieaanvragen. 

Personeel 

Om de kledinginzamelingen/ -verwerking goed te laten verlopen heeft Stichting Aktie’68 3 
medewerkers in dienst, 2 fulltime en 1 parttime. 

Mevr. J.M.J. Grouwels Bestuurslid Echt 18-05-2009 2023

Mevr. Y.A. Crins Bestuurslid Echt 17-12-2018 2023 16-9-201
9

Dhr. H.J.A. de Jong Bestuurslid Maastricht 17-12-2018     2022

Dhr. R.E.J.  Niël Bestuurslid Maastricht 20-05-2019     2023

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



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 2019: 

In 2019 is de doelstelling behaald en werd het vastgesteld bedrag besteed aan subsidieaanvragen. 
28 aanvragen werden na kritische beoordeling door het bestuur gehonoreerd met een bijdrage. 
29 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 reis 
➢ Ontspanning Carnaval 
➢ huifbedrijden 
➢ reclame en voorlichting 
➢ kerstpakketten 
➢ Buiten doelstelling 
➢ Overig 

Een greep uit de aanvragen welke geheel, danwel deels, werden gehonoreerd met een financiële 
bijdrage: 

➢ Door onze financiële bijdrage samen met andere sponsoren heeft Fun Pop in Horst het 
evenement Fun Factor kunnen georganiseerd. Een podium voor zangtalenten voor mensen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. 
  

➢ Woongroep Windhoek 61 ( Pergamijn) ontving een zgn Bubbelunit ten behoeve van een beter 
welzijn van de bewoners. 

➢ Voor diverse kinderdagcentra zijn arrangementen Huifbedrijden mogelijk gemaakt, zoals voor 
KDC de Heisterkes ( Heijthuijsen), Koraalgroep St Anna(Heel), KDC 't Steyntje(Stein) en 
Pergamijn (Brunssum/Geleen) 

➢ Voor Radar in Maastricht werd de deelname aan de Heuvelland-4-daagse door onze 
financiële ondersteuning mogelijk gemaakt. 

➢ VSO-leerlingen van HUB-NoordBrabant gaan voor het eerst op wintersport (SnowCamp); een 
unieke ervaring op het gebied van zelfredzaamheid, sportiviteit, samenwerking en uitdaging. 

➢ Een jaarlijkse Truckrun door Boxmeer werd ondersteund waardoor ca 250 kinderen met een 
handicap in konvooi in een vrachtauto konden meerijden, een toer maken. 



➢ Leden van de BUDOschool Tanoshil ( Nistelrode) gaan deelnemen aan de Special Olympics, 
Aktie 68 financiert de aanmeldingen en kleding. 

➢ Voetbalclub RKVVL Polaris, Maastricht vraagt subsidie aan voor het vernieuwen van de 
tenues van het G-team. Het bestuur besluit team en trainers hierin te voorzien. 
De financiering van een DUO-fiets voor AC Nederweert, opdat clienten voor wie wandelen te 
vermoeiend is en hun rolstoel de beweging niet stimuleert, deze dingen kan combineren. 

➢ De Stichting Sinterklaas aan de Maas organiseert activiteiten op en rondom de “Pakjesboot 
21”. We hebben 40 kaarten kunnen uitdelen voor een bezoek aan de Goedheiligman, in deze 
aan: de TylTyl school de Maasgouw; MKD Xonar; de Grummelkes Radar en Adelante 
Zorggroep. 

➢ Stichting Aktie’68 financiert voor de periode van 3 jaar de carnavalszitting voor alle bewoners 
met een handicap in de regio Zuid Limburg in de Platte Zaal te Maastricht. 

        
Reizen naar Lourdes 

In september hebben 40 personen ( incl begeleiding) 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 ± 1340 leerlingen van het Bijzonder- en 
Speciaal Onderwijs en hun begeleiders kunnen deelnemen aan dag-uitstapjes naar pretparken 
of dierentuinen naar keuze; inclusief het vervoer, de entree en een hapje. 
Dit verslagjaar betrof het: 
de Radar-woonvormen Scharn/ Amby (Maastricht) en Heerlen (190 personen) 
Mytylschool Eindhoven  (144) 
Taalbrug College in Eindhoven, Helmond en Venlo (608) 
SBO Bernardusschool Gulpen (176) 
BSO Adelante Valkenburg (223) 

Kerstpakketten 

Evenals in de voorgaande jaren hebben we ook dit jaar met kerst weer 100 kerstpakketten bezorgd 
aan gezinnen met mensen met een handicap. 
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. 
Diverse overlegmomenten bij Huis voor de Pelgrim in kader van de reizen naar Lourdes. 

Financieel beheer 

De Algemene Begroting 2019 is vastgesteld en akkoord verklaard d.d.18-03-2019 
De jaarrekening 2018 is op d.d. 15-7-2019 vastgesteld en is door het Bestuur decharge verleend aan 
de penningmeesters. 
De begroting giften 2020 werd op d.d. 20-1-2020 vastgesteld en akkoord verklaard door het bestuur. 

Maastricht 14-02-2020 

Rob Op den Kamp 
Secretaris


