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Gegevens ter publicatie van Stichting Echt Op Vakantie 
 
 

Algemene gegevens instelling 
 

Naam instelling Stichting Echt Op Vakantie 

Adres Druivengaarde 38 

Postcode  3344 PK 

Plaats Hendrik Ido Ambacht 

Website www.echtopvakantie.nl / www.echtwelkom.nl  

RSIN 853629250 

KvK inschrijfnummer 59749938 

 

Doel instelling 

De statutaire doelstelling van de stichting is: 
 
Het behartigen van belangen van mensen met een lichamelijke handicap, zodanig dat ze zo 
zelfstandig mogelijk kunnen recreëren en alles wat daarmee verband houdt.  
 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter Henk van de Merwe 

Secretaris Nick Warnaar 

 
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de 
stichting. 

 

Beloningsbeleid 

 
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij de stichting.  
De bestuurders ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun werkzaamheden.  

 

Beleidsplan 

1. Inleiding 
Echt op vakantie gaan of uit eten gaan is voor mensen met een lichamelijke beperking niet 
zo vanzelfsprekend. Vaak leveren deze situaties meer problemen op dan dat je er plezier en 
ontspanning aan hebt. De eerste vraag is of je überhaupt het restaurant of de 
vakantiegelegenheid kan binnenkomen. Vervolgens is de vraag of je binnen ook naar het 
toilet kunt gaan. Zelfstandig, zonder hulp, etc. Ditzelfde maak je vaak mee als je in het 
dagelijks leven boodschappen wilt doen of naar winkels wilt gaan om te shoppen.  
 
Om mindervalide mensen inzicht te geven in waar ze zelfstandig kunnen recreëren en aan 
het dagelijks leven deel te nemen zonder zich zorgen te hoeven maken over hoe ze dat 
goed kunnen doen, is de Stichting Echt op Vakantie opgericht.   
 
 
 

http://www.echtopvakantie.nl/
http://www.echtwelkom.nl/
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2. Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de Stichting Echt Op Vakantie (EOV) is: 
 
Het behartigen van belangen van mensen met een lichamelijke handicap, zodanig dat ze zo 
zelfstandig mogelijk kunnen recreëren en alles wat daarmee verband houdt.  
 
De stichting wil dit doen door o.a. de volgende activiteiten: 
 

- Het realiseren dat mensen met een lichamelijke handicap een mooie vakantie-
ervaring hebben, waardoor ze zo zelfstandig mogelijk (samen met hun gezin) kunnen 
genieten van hun vakantie; 

- Het aanbod van aangepaste vakantiehuizen of andere recreatievoorzieningen in 
kaart te brengen op bijvoorbeeld een website; 

- Het ontwikkelen van een keurmerk voor vakantiehuizen en recreatiegelegenheden; 
- Mensen bekend maken met en bewust maken van het belang van aangepaste 

recreatievoorzieningen, bijvoorbeeld in parken, horecagelegenheden, 
uitgaansgelegenheden of gelegenheden in de toeristische sector; 

- Het benutten van gelden van de stichting om mensen binnen de doelgroep die 
weinig financiële middelen hebben toch in de gelegenheid te stellen om op vakantie 
te gaan; 

- Alle overige middelen die bevorderlijk kunnen zijn om bovenstaande te kunnen 
bereiken. 

 
3. Vermogen / inkomsten van de stichting 
De stichting zal donaties en giften ontvangen van particulieren en van bedrijven. De 
stichting gaat actief op zoek naar subsidiegelden en gelden uit fondsen, waarmee de 
activiteiten van de stichting gerealiseerd kunnen worden. 
 
4. Uitgaven van de stichting 
De uitgaven van de stichting zijn gericht op de activiteiten die de stichting onderneemt. De 
bestuurders van de stichting ontvangen een onkostenvergoeding voor de door hen 
gemaakte kosten.  
 

 
 

 Balans 2018 Balans 2017 Balans 2016 Balans 2015 

Activa 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 

     

Liquide middelen € 267,45 € 369,45 € 983,16 € 3095,15 

Totaal activa € 267,45 € 369,45 € 983,16 € 3095,15 

     

Passiva 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 

Eigen vermogen € 267,45 € 369,45 € 983,16 € 3095,15 

Totaal Passiva € 267,45 € 369,45 € 983,16 € 3095,15 
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Baten / Lasten 2018 Credit Debet 

   

Ontvangen giften € 0,-   

   

Administratie & bank  € 102 

   

   

Publicaties / 
abonnementen  € 0 

   

Beginsaldo 01-01-18 € 369,45  

Eindsaldo   31-12-18 € 267,45   

 
 

Toelichting op Balans en rekening Baten & Lasten 2018 

De Stichting Echt Op Vakantie heeft het jaar 2018 gebruikt om het netwerk van de stichting 
te vergroten en mogelijkheden te verkennen om met andere partijen samen te werken.  
 
De Stichting heeft in 2018 geen giften ontvangen.  
 
 
  

 
 
 
 


