
We hopen dat deze 

dag zeker zo suc-

cesvol zal worden 

als het ski-

evenement van 

goede vrijdag. 

Voor meer infor-

matie kunt u te-

recht op onze web-

site 

www.hetraaktu.nl 

 

 

Stichting Het Raakt U had 

op goede vrijdag een dag 

vol sneeuw- en zonpret op 

touw gezet. Om hier een 

vervolg aan te geven 

wordt een heuse zwem-

fun dag georganiseerd.  

 

 Op 19 oktober staat zwem-

bad de Niervaert te Klundert 

geheel ter beschikking aan 

Stichting Het Raakt U. 

Naar verwachting zullen 90 

kinderen aan deze dag gaan 

deelnemen. 

Naast de activiteiten in het 

zwembad zullen de kinderen 

worden verwend met muziek 

en zang, een snoezeltheater, 

een schilderactiviteit, spring-

kussens, voetreflexmassage en 

nog veel meer pret. 

Het bestuur is momenteel erg 

druk om alle zaken weer zo 

goed mogelijk te regelen. 

 

Dit is het eerste evenement 

wat door de stichting wordt 

georganiseerd waarbij er ook 

kinderen van een ander dag-

centra dan de PomPon te 

Bergen op Zoom deelnemen.  

Het bestuur heeft diverse 

dagcentra benaderd waarna 

de Paddestoel uit Breda is 

uitverkoren om aan deze ge-

weldige dag te kunnen deelne-

men. 

AMERSFOORT - Een triatleet in 

ruste. Zo noemt Leusdenaar 

Paul Verkleij („n vriend van be-

stuurslid Arjan de Jong) , de 

verrassende winnaar van de 

eerste marathon van Amers-

foort, zich.  

De 36-jarige liefhebber van 

duurlopen had de laatste ander-

half jaar weinig meer gelopen. 

De marathon van Amersfoort 

was voor hem aanleiding om 

weer eens wat te gaan doen. 

Maar de echte motivatie put hij 

uit de Stichting Het Raakt U.  

„Niet dat ik hier win, maar dat ik 

sponsorgeld heb binnengehaald 

voor de stichting is eigenlijk het 

mooiste van deze dag‟, hijgde 

Verkleij na 2.52.16. Een winnen-

de tijd! Deze actie heeft           

€ 1242,00 opgebracht. 

Paul nogmaals bedankt! 

Dolle pret in de afdaling! 

Zwem-fun dag 19 oktober !! 
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Zwemmen onder begeleiding 

Pret in het zwembad 
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“Een geweldige 

dag georganiseerd 

door een „collega‟ 

stichting” 

A brand new day 

Donatie fam. Lansink 

Verantwoording van de penningmeester 
Huijbergen- De stichting heeft, naast de jaar-

rekening 2008, een financieel verslag tot en 

met 30 juni 2009 opgesteld, 

alsmede een begroting voor 

het komende jaar.  

Tot 30 juni is er voor een 

totaalbedrag van ruim € 

13.000,- aan donaties ontvan-

gen.  De uitgaven bedroegen 

ruim € 4.500,-, waardoor er 

een exploitatie overschot is 

ontstaan van ca. € 8.500,-.  

Dit bedrag is volledig toegevoegd aan de alge-

mene reserves en is beschikbaar voor toekom-

stige activiteiten.  

De eerstvolgende activiteit betreft de zwem-

dag, waarvoor ca. € 3.500,- is begroot. Voor de 

skidag, naar verwachting april 2010, is  eveneens 

ca. € 3.500,- in de begroting opgenomen. De 

eerste ruwe  jaarbegroting gaat uit van een 

totaalbedrag van € 5.000,- aan donaties  

en € 11.000,- aan uitgaven voor activiteiten en 

materialen. Het tekort kan worden opgevangen 

met het overschot tot en met 30 juni 2009.  

Het bestuur wil hierbij nogmaals al haar sponso-

ren en donateurs hartelijk danken voor hun 

bijdrage in het afgelopen jaar. 

Wij hopen het komende jaar ook op uw bijdra-

ge te kunnen rekenen.  

 

 

onze bestuursleden en dit 

keer de organisatoren van de 

2 jaarlijkse reünie van de fami-

lie Lansink) iedereen een 

vrijwillige bijdrage te vragen 

voor Stichting Het Raakt U. 

De kosten voor de BBQ en 

de rest van de dag, hebben zij 

zelf voor hun rekening geno-

men. Een prachtig initiatief. 

En, ook succesvol.  

 

In plaats 

van een 

bijdrage 

voor de 

BBQ, 

besloten 

Ad en 

Ans Lan-

sink (oom en tante van 1 van 

Er is totaal maar liefst €400,-

  "opgehaald". Het is voor ons 

geen bezwaar als andere fami-

lies dit initiatief overnemen. 

Familie Lansink, bedankt! 

Super! 

muziek maken, je kan het zo 

gek niet bedenken. En, uiter-

mate geschikt voor onze 

doelgroep. Vanwege die aan-

sluiting en de raakvlakken met 

onze doelstellingen (zoals 

omschreven in onze statuten) 

en het feit dat ook vele van 

“onze kinderen” aanwezig 

waren, heeft Stichting Het 

Raakt U de initiatiefnemers 

gedeeltelijk financieel onder-

steund.  Uit vele reacties 

bleek dat het een zeer ge-

slaagde dag was. Kijk ook op 

www.unitedvision.nl 

Op 7 juni 2009 organiseerde 

stichting United Vision een 

verwendag voor kinderen met 

een beperking en hun vaders, 

moeders, broertjes en zusjes 

uit Zuidwest Nederland. De 

prachtige locatie, het klooster 

Bovendonk in Hoeven, was 

omgetoverd tot een paradijs 

voor kinderen. Paardrijden, 

een trike, schminken, clowns, 

snoezelen, een ruimte met 

knuffeldieren, springkussen, 

Barbecueën 

voor het 

goede doel 

N I E U W S B R I E F  S T I C H T I N G  H E T  R A A K T  U  

http://www.unitedvision.nl


Gulle sponsors tbv water-fun dag 
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Fijnaart - Voor de zwem-

dag welke binnenkort geor-

ganiseerd wordt (zie voorblad) 

was de Stichting onder andere op 

zoek naar 

leuke knuffels 

en lekkere 

tusssendoor-

tjes voor de 

kinderen als 

kado.  

Super de Boer uit Fijnaart en 

Klundert stelde direct een groot 

aantal knuffels beschikbaar welke 

uit de Ice Age3  actie kwamen.  

Door deze actie kunnen we de 

deelnemende kinderen verblijden 

met een SUPER knuffel. Het be-

stuur wil met name de heren  

Degens en Driesse danken voor 

hun bijzonder gulle gift.  

De Strootman Group uit Ouden-

bosch was bereid om voor alle 

deelenemende kinderen marsen, 

milky-ways en key-cords te spon-

soren! 

Danone en nutri-

cia waren ook 

bereid om iets 

lekkers voor de 

kinderen beschik-

baar te stellen. 

ABB uit Etten-leur  

was bereid om 

tasjes te sponso-

ren welke de 

kinderen als veras-

sing gevuld mee zullen krijgen. 

Kortom vele gulle sponsors om 

deze dag compleet te maken! 

 

Het bestuur van Stichting Het 

Raakt U wil via deze weg alle do-

nateurs, sponsoren van harte be-

danken voor alles wat ze tot op 

heden voor onze stichting hebben 

betekend.  

We hopen dat we in de komende 

periode weer een beroep op u 

mogen doen om de kinderen te 

kunnen blijven trakteren op gewel-

dige evenementen! 

Tevens willen hier nog een oproep doen 

voor vrijwilligers welke bij evenementen 

kunnen assisteren in de begeleiding van 

de kinderen. 

Namens het bestuur nogmaals bedankt!! 

 

“We hopen ook dit jaar weer een 

prijsje te winnen” aldus Kees 

Ploeg  (voorzitter). 

Tevens heeft het Wensenfonds 

van Rabobank Markiezaat onze 

ingestuurde wens in haar keuze 

lijst opgenomen. Kortom we kun-

nen uw stem erg goed gebruiken. 

Wilt u op ons stemmen ga dan 

naar www.hetraaktu.nl en klik op 

het „stem op ons‟ logo.  

Financiële middelen zijn van groot 

belang voor onze Stichting “Het 

Raakt U” 

Momenteel heeft de Gouden-Gids 

een actie waarbij een prijzenpot 

wordt verdeeld onder de ingezon-

den goede doelen. Stichting Het 

Raakt U heeft een wens inge-

stuurd om met een grote groep 

kinderen een verzorgd dagje naar 

te Efteling te kunnen winnen. 

We hebben uw stem nodig 

Sponsoren en donateurs bedankt! 

Het bestuur: v.l.n.r. 

Raymond Martens, Arjan de Jong, Arnold van der 

Steen, Kees Ploeg 

“We hopen dit 

jaar ook weer 

een prijsje te 

winnen!”  

Ice age 
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Doel van de Stichting  

 

Doelstelling van de stichting is het finan-

cieren en organiseren van activiteiten 

voor kinderen met een beperking om zo-

doende de leefkwaliteit te verbeteren.  

De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet 

middels de reguliere budgetten te bekostigen zijn. Denk 

hierbij aan AWBZ en WMO.   

Stichting Het Raakt U richt zich op kinderen met een 

beperking in het algemeen en kinderen van OPD de Pom-

pon te Bergen op Zoom in het bijzonder. Wij vinden het 

belangrijk onze steun te verlenen omdat de activiteiten die 

wij willen organiseren niet vanuit de reguliere budgetten of 

subsidies betaald kunnen worden. Kortom onze financiële 

steun is pure noodzaak. 

 

De Stichting “Het Raakt U” heeft het volgende als doel 

gesteld en dit in de statuten opgenomen: 

“Het ter beschikking stellen van financiële middelen of 

middelen in natura, voor zover deze niet uit de reguliere 

budgetten beschikbaar gesteld kunnen worden, bestemd 

voor de bevordering van de leefkwaliteit van kinderen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het alge-

meen en voor kinderen van OPD de Pompon te Bergen op 

Zoom in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.  

 

Ski dag 2010 staat gepland 

 

De succesvolle ski-dag van afgelopen jaar krijgt een vervolg. 

De datum is al gepland en op 2 april 2010 gaan we weer ski-

en! 

Mede door Nicky Broos  en zijn enthousiaste medewerkers 

van de Ski-dome zal dit evenement wederom in de Ski-dome 

te Rucphen worden georganiseerd.  

De Ski-dome heeft de stichting toegezegd de baan kosteloos 

beschikbaar te stellen! Dit zijn de betere acties!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenals vorig jaar zal de Vereniging  van Gehandicapte Win-

tersporters (VGW) de kinderen komen begeleiden met de bi

-uniques. Houdt de website in de gaten! 

 

Bi-unique in actie 


