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Bestuursverslag 2018 
 
 
Maasbree/Wezep januari 2019 
 
Zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar maakt het bestuur uit monde van de Voorzitter/secretaris een 
verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit: 
Dhr. J. Grutters (John)    Voorzitter 
Dhr. H. Tenthof van Noorden (Henk) Secretaris/Penningmeester tot januari 
Dhr. E. Remmerswaal (Evert)  Fondsenwerving  tot november 
Mw. P Noorbeek (Patty)  Warme contacten 
Mw. G. Wieggerink  (Ginette)  Gezinnen/Vrijwilligers 
Dhr. H. Bosch (Herman)   Social media 
 
Dhr. J. Boer (Johan)   Fondsenwerving  per november 2018 
Dhr. P. Masselink(Peter)  Ouders en kinderen  per januari 2019 
 
Het bestuur heeft in 2018 4 keer vergaderd. Verdere besprekingen zijn gehouden via mailcontact of 
telefoon. 
 
Al bij de oprichtingsgesprekken in 2015 had Henk aangegeven om per 1 januari 2019 te stoppen. Ook Evert 
gaf aan dat hij door zijn drukke baan en privéleven, niet meer voldoende tijd aan Stichting Happy Holiday 
kan besteden en heeft daarom in de tweede helft van dit jaar zijn functie ter beschikking gesteld.  Johan 
Boer heeft de functie ‘fondsenwerving’ van Evert overgenomen. Peter Masselink komt in het bestuur als 
ervaringsdeskundige ‘ouders van zieke kinderen’.   
 
VOG 
Stichting Happy Holiday heeft ingezet op een veilige organisatie. Onze vrijwilligers werken met kwetsbare 
kinderen en ouders. Er is contact geweest met de vereniging NOV om te overleggen welke stappen we 
daarvoor moeten nemen. Er is een aannamebeleid en een gedragscode opgesteld. Beide documenten zijn 
aan de huidige en straks nieuwe vrijwilligers voorgelegd en besproken. Met een handtekening gaan ze 
akkoord met de voorwaarden en afspraken. Ook wordt er voor alle vrijwilligers per 1/1/19 een VOG 
aangevraagd. Doordat Stichting Happy Holiday voldoet aan de eisen die hieraan gesteld zijn kunnen we dat 
zelf, gratis, (door de vrijwilliger) laten aanvragen.  
 
Vertrouwenspersoon 
Per 1/1/2019 heeft onze stichting een vertrouwenspersoon aangesteld. Marianne Tenthof-van Noorden 
heeft deze functie op zich genomen. De vertrouwenspersoon is er voor alle vrijwilligers en gasten en is 
zonder tussenkomst van het bestuur bereikbaar via de website van Happy Holiday.  
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Activiteiten 
Happy Holiday doet dit jaar mee, als goede doel van een Kersstallententoonstelling in Amersfoort. In 2016 
waren we daar ook voor uitgenodigd. Samen met onze vrijwillige ambassadeurs bemensen we een stand en 
maken bezoekers bekend met ons doel. Ook  is er speciaal een benefitconcert georganiseerd voor Happy 
Holiday. We hopen weer dezelfde opbrengst te mogen ontvangen als twee jaar geleden. 
 
We zijn tevens in overleg met enkele belangstellenden om de IJsselvliedt-run weer leven in te blazen ten 
behoeve van Happy Holiday. De IJsselvliedt-run is een loopwedstrijd over het landgoed IJsselvliedt. 
We hopen de eerste loop in 2019 te kunnen realiseren. 
 
Verder zijn onze ambassadeurs door het hele land actief om middelen bij elkaar te vergaren om de 
vakantieweken door te laten gaan. Dit zijn kleine maar zeer belangrijke acties, zoals opbrengsten statiegeld 
bij verschillende supermarkten en opbrengsten kleinschalige kledingbeurzen. 
 
Publicatie 
We zijn dit jaar twee keer op pad geweest met een stand en foldermateriaal om Happy Holiday te 
promoten. Ook hebben we een aanbod gekregen van produktiebedrijf EndeMolshine om een promofilm te 
laten maken. Deze film is in oktober opgenomen en wordt nu gebruikt voor promotiedoeleinden.  
 
Donateurs en fondsenwerving 
Ook dit jaar hebben we weer een grote bijdrage gekregen van de RoPaRun. De RoPaRun biedt ons niet 
alleen een financiële bijdrage, maar geeft ook scholing op het gebied van fondsenwerving. Ook heeft de 
RoPaRun ons uitgenodigd voor een goede doelenavond in Rotterdam. Daar hebben we veel (nieuwe) 
contacten kunnen leggen met mogelijke sponsoren en verschillende zorginstellingen. 
 
De vakantieweken 
in het voorjaar en in het najaar hebben we, geheel volgens onze doelstelling, een vakantieweek 
georganiseerd.  
In deze weken waren in  totaal 16 gezinnen te gast. Deze gezinnen kwamen uit het hele land. (een gezin uit 
België). Het waren twee mooie maar intensieve weken. De gezinnen waren heel erg tevreden over hun 
welverdiende vakantie. De meeste gezinnen gaven aan terug te willen komen  Ons doel is zoveel mogelijk 
nieuwe gezinnen te laten genieten van ons aanbod. Een vakantie voor gezinnen waar één, of soms 
meerdere gezinsleden zodanig ziek zijn, dat een vakantie op zelfstandige basis niet meer mogelijk is. 
 
Ook in 2019 staan er weer 2 weken gepland. 
 
 
John Grutters 
Voorzitter 
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