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Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In 2019 is het plan opgevat de exploitatie van het vakantiepark ruimer op te zetten, zowel qua

bezetting (meer verblijfplaatsen) als in de tijd (langere exploitatie dan alleen in de zomermaanden).

Door Covid-19 is dit plan nog niet uitgevoerd, maar aangehouden tot 2022 en volgende jaren, al

naar gelang de stand van zaken met betrekking tot de pandemie.

De behoefte aan vakantie op ons park is in 2022 onverminderd groot gebleken, zodat het bestuur met

hetzelfde elan giften en fondsen zal blijven werven voor uitbreiding en upgrading van het park.

Het beheer van het vermogen van de Stichting is in Nederland in handen van de voorzitter en penningmeester.

Het vakantiepark in Frankrijk wordt beheerd door de bedrijfsleider, in samenspraak voor wat betreft 

het technisch gedeelte met een bestuurslid van de Stichting en voor wat betreft het financieel gedeelte

met de voorzitter en penningmeester van de Stichting.

Beloningsbeleid

Het bestuur van L'Accolade bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij genieten geen beloning.

Bij de vakantiepark in Frankrijk zijn een full-time beheerder en een part-time administratrice in loondienst.

Hun beloning is marktconform.

Balans en staat van baten en lasten

Balans per jaareinde 2021 2020

Activa

Inventaris 1 1

Deelnemingen in en vorderingen op L'Accolade France 477.605 552.486

Vorderingen 0 2.470

Liquide middelen 46.920 77.424

Totaal activa 524.526 632.381

Passiva

Stichtingsvermogen 522.475 607.621

Schulden en overlopende passiva 2.051 24.760

524.526 632.381

Toelichting op de balans:

De eigendom en exploitatie van het vakantiepark zijn ondergebracht in separate

Franse entiteiten. De waardering van de vorderingen op en de deelneming in deze 

Franse entiteiten heeft plaatsgevonden op netto-vermogenswaarde.

De waardering binnen de deelnemingen zelf heeft plaatsgevonden op basis van historische

kostprijs minus de gebruikelijke afschrijvingen.

De waarde in het economisch verkeer wordt geacht ruim hoger te zijn.



Staat van baten en lasten 2021 2020

Baten

Overheidsbijdragen en subsidies 0 0

Giften en baten uit fondsenwerving 40.529 88.922

40.529 88.922

Lasten

Onkosten vrijwilligers 31.119 24.905

Algemene kosten 6.273 7.784

Bestuurskosten 1.602 1.020

38.994 33.709

Resultaat L'Accolade France -86.681 -54.954

Netto resultaat over het boekjaar -85.146 259

Toelichting op de staat van baten en lasten

De giften en baten uit fondsenwerving worden deels doorgeleid naar het vakantiepark

voor het doen van investeringen in en het betalen van onkosten aan het park zelf.

Door de algehele economische situatie zijn de giften achtergebleven ten opzichte

van 2020. Het resultaat in Frankrijk werd negatief beinvloed door eenmalige advieskosten.

De Stichting betaalt tevens de reis- en verblijfkosten van de (veelal Nederlandse)

vrijwilligers die op het vakantiepark actief zijn.


