Verslag van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Vakantieprdject CF-gezinnen bestaat uit vrijwilligers die alle werk
zaamheden onbezoldigd verrichten. Zij doen dit al vele jaren met veel plezier, vooral door de
blijheid die zij telkens weer zien bij de deelnemers aan het jaarlijkse project.
Dankzij de financiële steun dit jaar van wederom een groot aantal instellingen, het bedrijfsleven
en particulieren zijn we er ook in 2017 wederom in geslaagd om de 40e reis naar Gran Canaria
te organiseren. I.v.m. de medisch voorgeschreven verplichte segregatie is deze gespreid van
zaterdag 4 t/m 25 maart voor gezinnen met Cystic Fibrosis Patiënten. Gelukkig konden we ook
tijdens deze reis weer over gespecialiseerde artsen en begeleiders beschikken.
Door het gebruik van een digitaal aanmeldingsformulier voor de reis 2016 waren er voor die
reis minder aanmeldigen dan in voorgaande jaren. Inmiddels wordt weer gebruik gemaakt van
van een papieren aanmeldingsformulier.
Met deze 40e reis hebben 16 gezinnen en 16 CF-patiënten (in 2016; 9 gezinnen en 9
CF-patiënten ) nieuwe energie opgedaan op dit klimatologisch vriendelijke eiland.
De groep wordt begeleid door een longarts, gespecialiseerd op het gebied van Cystic Fibrosis.
en een viertal bestuursleden.
De samenstelling van de groep is wisselend. Het is een mix tussen gezinnen met jonge
patiënten en adolescenten met hun partner. De reis doet alle partijen zéér goed.
Voor 2017 was het wederom een grote klus om het project organisatorisch rond te krijgen.
Ook de kosten stijgen jaarlijks, de inkomens van de deelnemers zijn wisselend, en bij de start
van de organisatie van de reis niet bekend. De bijdrage naar draagkracht is derhalve moeilijk
voorspelbaar. Deze reis organiseren zonder sponsorgelden is absoluut echt ondenkbaar.
Sponsorgelden blijken de afgelopen jaren telkens hard nodig te zijn. Voor de reizen 2010
t/m 2016 is het helaas niet gelukt om de exploitatie rond te krijgen. De financiële crisis speelt
daarbij ook ons ongetwijfeld parten. Toch blijven we doorgaan zo lang we kunnen.
Het definitieve exploitatiesaldo van het rsisproject 2017 kent na de laatste afrekeningen
met sponsoren een tekort van€ 11.202,93 (excl. € 858,46 overheadkosten).
�- Het totale tekort brengen we in mindering op ons fonds vakantiereizen.
Het reisfonds met als gewenste buffer de kosten voor één reis is momenteel zodanig dat de
reis voor het komende jaar in ieder geval weer kan worden georganiseerd.
/
Het jaar 2016/2017 levert per saldo in totaal een nadelig saldo op van€� /1-0 Ó�
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De renteopbrengsten worden toegevoegd aan het excursiefonds, en het nadelig annex
voordelig saldo wordt onttrokken dan wel toegevoegd aan het Fonds Vakantiereizen.
De stand van het Fonds Excursies is rekening houdend met de storting van de jaa'rlijkse rer1te
en de besteding van middelen bij de reis 2017 nog voldoende om ook in de komende jaren
in ieder geval hiervoor géén beroep op sponsoring te hoeven doen.
Ook het fonds annuleringen blijkt de afgelopen jaren ruim voldoende te zijn. Het bestuur heeft
dan ook besloten om het maximum van het Fonds Annuleringen te halveren naar€ 20.000, en
het meerdere toe te voegen aan het Fonds Vakantiereizen
Wij hopen in de toekomst te mogen blijven rekenen op een jaarlijkse bijdrage van de huidige
en zo mogelijk nieuwe sponsoren voor de dekking van de jaarlijkse reiskostenexploitatie.
Als bestuur spreken we de hoop uit dat ook in het komende jaren onze "donateurs"
bereid blijven onze volgende reizen te waarborgen door hun financiële bijdragen.
Ook in dit verslagjaar werden contacten onderhouden en, waar mogelijk, samengewerkt
met onze "zusterorganisaties" Stichting Fibrose Kinderen Op Kamp en met de
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.
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