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Algemeen 
 
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van Stichting Aquero, 
statutair gevestigd te Delft, opgericht op 15 december 1999. 
Stichting Aquero is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als 
zodanig voor de betaling van schenking- en erfbelasting onder het 0%-tarief. 
 
Doelstelling 
 
Het statutair doel van Stichting Aquero luidt: 
Het verwerven van financiële en andere middelen om voor financieel minder draagkrachtige 
zieken een reis naar Lourdes mogelijk te maken; de stichting kan ook zelf evenementen 
organiseren waarvan de opbrengt het doel van de stichting ten goede komt. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Aquero bestaat sinds 1 januari 2016 uit de volgende personen: 
Janet van Dordrecht-Hoogendijk, voorzitter 
Janny Spaansen, penningmeester 
Bert Elferink, secretaris 
 
Marianne van Leersum, secretaris, is per juni 2020 afgetreden. Haar taken zijn overgenomen 
door het bestuurslid. 
 
Beloningsbeleid 
Er worden door de stichting geen beloningen vergoed, noch aan bestuurders noch aan 
derden. Aanwijsbare onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden tegen de 
kostprijs vergoed tegen overlegging van een betaalbewijs. 
 
De stichting heeft geen werknemers. 
 
Organisatieprofiel 
 
Stichting Aquero kent twee hoofdprocessen: evenementen organiseren en fondsenwerving. 
De uitvoering van de evenementen gebeurt door vrijwilligers; vrijwilligers die zich met hart 
en ziel inzetten, vaak reeds naast hun vrijwilligerswerk gedurende bedevaartreizen naar 
bijvoorbeeld Lourdes. 
Fondsenwerving gebeurt ten behoeve van de financiering van de evenementen en daarnaast 
ten behoeve van het bereiken van de statutaire doelstelling: het financieel mogelijk maken 
van een bedevaartreis naar bijvoorbeeld Lourdes voor financiële minder draagkrachtige 
individuen. Feitelijk is sprake van een tweesporenbeleid. 
 
 
2019 
 
Het evenement ‘De Maria Passie’, een project waarin hedendaagse (pop)muziek en het 
leven van Maria worden samengebracht, is ook in 2019 voortgezet. 
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De algehele leiding is in handen van het productieteam te weten Annemarie van Leen-
Janssens, Margje Vleck, Roel Verheggen en Nick Zwart. 
 
Hieronder volgt nu een kort verslag. 
 
In 2019 hebben er negen voorstellingen plaatsgevonden op diverse locaties in Nederland. 
Nog steeds is er een stijgende lijn te zien in de bezoekersaantallen. De uitvoeringen vinden 
plaats met dezelfde enthousiaste cast als waarmee gestart is. 
Geen enkele voorstelling is hetzelfde. Soms worden rollen door anderen uitgevoerd maar 
ook wordt de voorstelling door ontwikkeld. Heel bijzonder was de voorstelling in Boxmeer 
(mei 2019). Hoer is het bedrag bekend gemaakt wat er bij elkaar gezongen is. 
Het is iedere keer weer bijzonder om te zien met hoeveel passie de cast de voorstelling geeft 
en beleeft. 
 
In mei 2020 staan er nog twee voorstellingen gepland. Echter zijn deze voorstellingen tot 
nader orde uitgesteld gelet op de landelijke richtlijnen RIVM inzake Covid-19. 

 
 

 
Feiten en cijfers 
 
Het bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd, te weten op 6 februari 2019 en 1 mei 2019. 
 

Er is in 2019 € 2.690,51 uitgekeerd voor aanvragen om een vergoeding voor een bijdrage aan 
een reis naar Lourdes ontvangen. Vier aanvragen zijn gehonoreerd. Eén aanvraag is 
afgewezen omdat dit een groepsaanvraag betrof. Echter een groepsaanvraag is niet passend 
in het organisatieprofiel. 
 
Financieel jaarverslag 
 
Zie Financieel verslag Aquero 2019. 

 


