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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.   
 
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. Activiteiten in 2018 
In 2017 heeft de stichting een onderzoek laten uitvoeren om te kijken hoe de 
marketingcommunicatie verbeterd kan worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven. De stichting heeft nog een website. De 
site www.echtwelkom.nl heeft als doel om goede aangepaste en toegankelijke locaties in 
beeld te brengen en in te laten voeren door gebruikers. Daardoor ontstaat een landelijk 
overzicht voor en door gebruikers opgesteld.  
 
Het jaar 2018 staat in het teken van het verder profileren van de stichting, het vinden 
van meerdere leden en donateurs en het realiseren van de doelstelling door het 
uitvoeren van de verschillende activiteiten. Daartoe is overleg gevoerd met 
verschillende landelijke partijen en met het College van de Rechten van de Mens. Dit 
laatste met als doel om te bepalen of de stichting een rol kan spelen in de uitvoering van 
het VN-Verdrag voor mensen met een beperking.  
 
4. 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, waarmee de activiteiten van de 
stichting gerealiseerd kunnen worden.  
 
5. 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 niet bovenmatige onkostenvergoeding 
voor de door hen gemaakte kosten.  
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