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1. Profiel
De Stichting Veur Mekaor stelt zich ten doel om te faciliteren van
gehandicaptenvoorzieningen bij evenementen in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting is opgericht op 14-12-2007 te
Eindhoven en had de eerste maal de bestuurders:
Fred Hörmann (voorzitter), Dorita de Bekker – Vorst (secretaris), Piet de Bekker
(Penningmeester), Bert van Heeswijk (algemeen bestuurslid) en Hans Morren (algemeen
bestuurslid). De heer Hörmann is tussentijds overleden. De nieuwe bestuurssamenstelling is
per heden: Dorita de Bekker – Vorst (secretaris), Piet de Bekker (Voorzitter), Bert van
Heeswijk (penningmeester) en Hans Morren (algemeen bestuurslid). De Stichting heeft geen
medewerkers en besteed hulpwerkzaamheden uit aan vrijwilligers.
Administratieve gegevens:
KvK: 17215474
RSIN: 818784088
Postadres: Zuidwal 57, 5211JE ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@veurmekaor.com

Internet: www.veurmekaor.com
Bank: NL54RABO 0101 1982 13
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2. Oprichters
De oprichters en eerste bestuursleden van Stichting "Veur Mekaor" zijn een kleine
vriendengroep mensen, die zich inzetten om bij evenementen faciliteiten aan te bieden voor
minder validen. De bestuurders doen dit op persoonlijke titel en om de onafhankelijkheid te
borgen, worden de besluiten in beginsel met algemene stemmen genomen. De
bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
3. Aanleiding
"Ik zou zo graag nog één keer de grote optocht willen zien!!!"
Dit verzuchtte een rolstoelgebruikster tijdens een Oeteldonkse (Bossche) carnavalsavond
avond voor ouderen. En het was niet tegen dovemans-oren gezegd……….
Na bij diverse organisaties en instanties rond geshopt te hebben en ze dit niet omgezet zagen
in concrete plannen, hebben onze oprichters/bestuursleden zelf het initiatief genomen om in
2008 de Stichting "Veur Mekaor" op te richten met het doel te faciliteren, dat mindervaliden
ook naar optochten en evenementen kunnen gaan.
4. Visie en missie
Door de verharding in de maatschappij, zijn er bepaalde groepen mensen die soms tussen de
wal en het schip vallen. Dit wil de Stichting Veur Mekaor voor een gedeelte verbeteren en
specifiek voor de groep gehandicapten die in een rolstoel of scootmobiel zitten. De Stichting
wil deze mensen zoveel mogelijk, gratis laten genieten van evenementen die door hun
handicap moeilijk te volgen zijn. De Stichting wil hierin faciliteren door te assisteren of
adviseren. Wij kunnen niets zonder onze sponsoren en zijn afhankelijk van hun bijdragen.
5. Kernactiviteiten
Het plaatsen van een overdekte en verwarmde rolstoeltribune met invalidentoilet voor
ongeveer 70 gehandicapten met 30 begeleiders tijdens de Grote Carnavalsoptocht in
Oeteldonk (’s-Hertogenbosch) De tribune prioriteit nummer één.
Daarnaast, mochten de financiën het toelaten, nevenactiviteiten:
a. Boottocht over de Maas of waterwegen rondom ’s-Hertogenbosch,
b. Faciliteren bij evenementen op de Bossche Markt,
c. Virtuele tochten o.a.: virtuele vaartocht Binnendieze, virtueel bezoek aan het
Oeteldonks Gemintemuzejum.
d. Kerstactiviteiten met ondersteuning van middelbare scholen
e. Stadswandelingen met ondersteuning van middelbare scholen
6. Organisatiemodel
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten.
Ze werkt nauw samen met de Oeteldonksche Club van 1882 en de Gemeente
’s-Hertogenbosch. Vrijwilligers ondersteunen zonder bezoldiging het bestuur.
7. Financiële middelen en ANBI Status
Stichting Veur Mekaor heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk.
De bestuursleden van de Stichting en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de
werkzaamheden die zij uitoefenen; indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken,
kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties met onderbouwing vergoed krijgen.
Het uitkeringsbeleid van de Stichting is verder zodanig dat de Stichting kan worden
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aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1556
juncto artikel 6.33 sub b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
Bij het ontbinden van de Stichting wordt een eventueel batig saldo besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
Navolgende tabel geeft een overzicht in de kosten van de Stichting en de wijze waarop de
Stichting deze denkt te dekken.
Uitgaven
Inkoop merchandise

250

Rolstoeltribune

5.250

Boottocht

1.500

Evenement op Parade

250

Virtuele tocht

250

Overige activiteiten

500

Algemene kosten*

1.000
9.000

Algemene kosten inclusief bankkosten, kantoorkosten, opslagkosten etc.
Merchandise kosten: jaarpins, emblemen.
Indien er onverhoopt, minder inkomsten binnenkomen, dan heeft de rolstoeltribune de
hoogste prioriteit en vallen er andere activiteiten af.
Inkomsten
Sponsorbijdragen
Subsidie Gemeente
Donaties
Acties Horeca en carnavalsverenigingen
Merchandise

2.000
2.000
1.000
3.500
500
9.000

Sponsoren zijn een aantal bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen,
sommige geven al jaren een bijdrage.
Donaties door particulieren die de Stichting een warm hart toedragen. Ook hier een aantal
trouwe mensen die de Stichting ondersteunen met een gift.
Diverse Horecabedrijven en carnavalsverenigingen voeren acties, specifiek voor de
rolstoeltribune. Ze geven aan dat ze zeer betrokken zijn bij dit initiatief.
Uiteraard brengt het bestuur de Stichting onder de aandacht bij hun netwerk en Goede
Doelen instellingen.
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