LAAT ZORGEN EVEN VERDWIJNEN

STEUN ONZE
VAKANTIES
AANDACHT
met

• AANBOD ZORGVAKANTIES DAALT, VRAAG STIJGT
• MEE OP EXCURSIE DANKZIJ DE ROLSTOELBUS
• BIJSCHOLING VRIJWILLIGERS GARANDEERT GOEDE ZORG

PROJECT 1

Genieten van een
betaalbare vakantie

Beste lezer, gewaardeerde relatie,
Al bijna zestig jaar biedt Hetvakantiebureau.nl, mede
in opdracht van Protestantse Kerk in Nederland,

Iedere zomer organiseert Hetvakantiebureau.nl drie vaarvakantie

vakanties aan voor mensen die zorg of begeleiding

weken met het aangepaste schip Prins Willem-Alexander. Deze

nodig hebben. Vakanties waarin zij volop kunnen

vaarvakanties door Nederland, met soms een korte route door

genieten en de dagelijkse zorgen even verdwijnen.

België, zijn een groot succes. De vakanties zijn volledig afgestemd op

Naast seniorenvakanties en vakanties voor mensen met bijzondere

senioren. Gasten kunnen alleen, of met hun partner of mantelzorger

zorgbehoeften, organiseren we ook vakantieweken voor eenoudergezinnen,

komen. Tijdens de vakanties bieden vrijwilligers deskundige zorg, die

mantelzorgers of mensen die dreigen te vereenzamen. Gasten waarderen onze

is afgestemd op de mogelijkheden en (zorg)behoefte van de gasten.

vakanties vanwege de ontspannen sfeer, de zorgen die hen uit handen worden

Ook verzorgen onze vrijwilligers een recreatieprogramma. Nu het

genomen en de warme contacten met onze vrijwilligers.

Rode Kruis en De Zonnebloem minder vakanties aanbieden,
neemt het aantal aanmeldingen voor onze vakanties met het

Er is de afgelopen tijd veel veranderd in het aanbod van zorgvakanties. Het

hospitaalschip toe.

Rode Kruis en De Zonnebloem bieden aanzienlijk minder vakanties aan.
Hierdoor neemt de vraag naar zorgvakanties bij Hetvakantiebureau.nl sterk

De kosten van een vaarvakantie zijn in verhouding tot de andere

toe. Wij doen er alles aan om aan deze vraag te voldoen, maar daarvoor zijn

zorgvakanties hoog. Dit komt door meerkosten als de huur van

extra investeringen nodig. Zo gaan we extra vrijwilligers trainen en willen we

het schip en bemanning, extra medische voorzieningen en extra

een rolstoelbus aanschaffen voor het vervoer van rolstoelafhankelijke gasten

(verpleegkundige) begeleiding. Deze extra kosten worden niet in

en hun verzorgers.

de arrangementsprijzen doorberekend. Ook de kosten voor het
recreatieprogramma en de verblijfskosten van de vrijwilligers zijn

Om deze investeringen mogelijk te maken, en om onze vakanties betaalbaar te

niet in de prijs verrekend. Zo houden we onze tarieven vergelijkbaar

houden, doen wij een beroep op u! Helpt u mee om deze prachtige vakanties

met wat iemand zonder zorg voor een vaarvakantie zou betalen

ook in 2018 mogelijk te maken, zodat onze gasten een weekje zorgeloos

en zorgen we dat de vrijwilligers, die zich een week belangeloos

kunnen genieten van ons prachtige land en van de mensen om hen heen?

inzetten, mee kunnen zonder bijkomende kosten.

In deze krant vindt u diverse projecten waarvoor uw bijdrage meer dan welkom

Om deze extra kosten toch te kunnen dekken, doen we een beroep

is. Op de achterkant leest u hoe u deze projecten financieel kunt steunen

op mensen zoals u. Mensen die het vakantiewerk een warm hart

via Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl. Samen met u willen wij onze

toedragen. Helpt u mee om deze unieke vaarvakanties mogelijk te

schouders eronder zetten om al onze gasten een onvergetelijke vakantie te

blijven maken, juist nu de vraag zo sterk toeneemt?

laten beleven. Ik hoop dat wij op uw steun mogen rekenen.

ACTIEKENMERK: VAARVAKANTIE

Mijndert Blanken

HELPT U MEE?

Manager Hetvakantiebureau.nl

GEMIDDELDE REISKOSTENVERGOEDING VOOR ÉÉN
VRIJWILLIGER
KOSTEN VAN HET RECREATIEPROGRAMMA PER
VAKANTIEWEEK
EXTRA KOSTEN VOOR GASTEN EN VRIJWILLIGERS PER

HETVAKANTIEBUREAU.NL IN CIJFERS

VAKANTIEWEEK

• Al bijna 60 jaar vakantieweken
• 70 Vakantieweken per jaar
• 2.400 Gasten per jaar
Elsloo

• 1.500 Vrijwilligers

Lemmer*

• 8 Prachtig gelegen locaties
• 3 Opstapsteden voor unieke

De Rijp
Wezep

vaarvakanties

Ermelo

• 17 Extra vakantieweken in 2018
om aan de extra vraag te

Doorn
Wijk bij
Duurstede*

Arnhem*

voldoen
• Sommige vrijwilligers
zijn al 10-tallen jaren
betrokken (tot zelfs 40 jaar)
* opstapplaatsen van 3 vakantieweken op het schip Prins Willem Alexander

Mechelen

Lemele

€ 20,€ 625,€ 935,-

“De sfeer op het schip, de bezoekjes aan
pittoreske dorpjes en gezellige havenstadjes
en het heerlijke eten aan boord, zorgen
voor een onvergetelijke vakantie.”

PROJECT 2

Trainen van
nieuwe vrijwilligers

van zaken in een vakantieweek en over het
omgaan met en zorg verlenen aan de gasten.

zorgafhankelijke gasten aan een ‘zorgvrijwilliger’

Ook oefenen zij hoe ze gasten in en om het

met een passend deskundigheidsniveau. Om

In onze vakantieweken werken wij voor bijna

bed verzorgen of hoe je met een rolstoel rijdt.

altijd verantwoorde zorg aan te kunnen bieden,

100% met vrijwilligers. Zij zetten zich vol liefde

Vrijwilligers van het team ‘huishouding’ krijgen

volgen (zorg)vrijwilligers een scholingsdag waarin

en aandacht belangeloos in voor onze gasten. Om

gerichte informatie over de inhoud en taken

zij specifiek bijgeschoold worden om vakanties

te waarborgen dat onze vakanties plezierig zijn en

binnen hun functie.

met mensen met bijzondere zorgbehoeftes te

ons zorgaanbod kwalitatief goed is, nemen onze
vrijwilligers deel aan trainingen en bijscholingen.

begeleiden.
Bijscholing in bijzondere zorgbehoeftes
We organiseren scholingsdagen voor 360

Voormalig vrijwilligers Rode Kruis

Trainen 120 nieuwe vrijwilligers

vrijwilligers over bijzondere zorgbehoeftes van onze

Aan alle genoemde trainingen nemen sinds kort

Ieder jaar melden gemiddeld 120 nieuwe

gasten, zoals dementie, een psychische stoornis,

ook vrijwilligers deel die voorheen voor het Rode

vrijwilligers zich aan. Daar zijn we heel blij

of een verstandelijke of visuele beperking. Een

Kruis actief waren. Zij hebben al de nodige kennis

mee omdat er altijd een natuurlijke uitstroom

externe deskundige deelt ervaringen uit de praktijk

en ervaring, maar krijgen specifieke scholing voor

van vrijwilligers is. Vrijwilligers zetten zich

van onze vakanties: waarom zijn de vakantieweken

onze zorgvakanties.

tijdens de weken in als gastvrouw of –heer,

zo belangrijk en waardevol, wat kun je in de weken

restaurantmedewerker, verpleegkundige of

tegenkomen, hoe ga je om met mensen met

Uw bijdrage is van harte welkom om al deze

verzorgende, medewerker recreatie, pastor of

dementie of een psychische stoornis, wat kun je

trainingen mogelijk te maken!

voedingsassistent. Nieuwe vrijwilligers volgen

doen en vooral, wat kun je beter laten?

een trainingsdag met presentaties over de gang

HELPT U MEE?

Belang van scholing

“Betrokken en deskundige
vrijwilligers verhogen de kwaliteit
van onze vakanties en het
plezier van onze gasten”.

ACTIEKENMERK: VRIJWILLIGERSTRAINING

Een deel van onze vrijwilligers
bestaat uit gekwalificeerde
zorgvrijwilligers, zoals gediplomeerde
verpleegkundigen en verzorgenden.

Wim van der Tas
Coördinator Vrijwilligers

REISKOSTENVERGOEDING VRIJWILLIGER
BIJSCHOLING VOOR EEN
(ZORG)VRIJWILLIGER

Zij zijn een hele week, 24 uur
per dag, aanwezig. Wij koppelen

TRAINING VOOR EEN NIEUWE VRIJWILLIGER

PROJECT 3

PROJECT 4

Aankoop rolstoelbus

Zorgeloze vakanties voor
eenoudergezinnen

Jaarlijks verwelkomen wij tijdens onze vakantieweken zo’n 750 gasten die
rolstoelafhankelijk zijn. We willen ook hen graag de mogelijkheid bieden om

€ 20,€ 65,€ 85,-

mee te gaan met uitjes of excursies die tijdens de vakantieweek worden

Veel alleenstaande ouders zorgen zeven dagen per week, vierentwintig uur per

georganiseerd. Om hen en hun verzorgers of begeleiders te vervoeren, willen we

dag voor hun kind(eren). Soms delen zij de zorg met anderen, wat hen tijdelijk

heel graag een nieuwe rolstoelbus aankopen. Hetvakantiebureau.nl is dankbaar

ontzorgt. Toch ervaren veel alleenstaande ouders de zorg als een zware taak.

dat we al enkele giften mochten ontvangen, maar het is niet genoeg. Er is nog

Een ontspannen vakantie is zeer welkom, maar ze zien vaak op tegen het

een tekort van ruim € 53.000,-.

regelwerk en tegen de volledige zorg voor hun kind(eren) tijdens een vakantie.
Daarnaast hebben alleenstaande ouders vaak te maken met sociale armoede en

Met uw bijdrage voor de aanschaf, het gebruik of het onderhoud van de bus

is een week vakantie voor velen een financiële zorg.

maakt u het mogelijk dat gasten die rolstoelafhankelijk of beperkt mobiel zijn,
toch volop kunnen genieten van een dagje uit met hun vakantiegenoten. Helpt u

Hetvakantiebureau.nl organiseert in samenwerking met Ycamps vakanties

ons een stukje mee op weg?

voor eenoudergezinnen waar ouders en hun kinderen kunnen genieten van

ACTIEKENMERK: ROLSTOELBUS
HELPT U MEE?

een zorgeloze tijd. Ervaren begeleiders organiseren talloze activiteiten voor de
kinderen, zodat ouders even tijd voor zichzelf hebben. Vrijwilligers zorgen voor
alle maaltijden en als zij dat willen kunnen ouders deelnemen aan activiteiten die

VERZEKERING P.J.

€ 1.600,-

AANPASSINGEN ROLSTOELBUS

€ 4.500,-

KOSTEN ROLSTOELBUS

€ 53.000,-

“Wanneer je thuis bent en
alles nog eens overdenkt,
mis je allen die je in die week
omringden; vrijwilligers
en gasten.”

speciaal voor hen worden georganiseerd. Tijdens de vakantie kunnen kinderen
samen spelen en kunnen ouders onderling tips en ervaringen uitwisselen.

ACTIEKENMERK: EENOUDERVAKANTIES
HELPT U MEE?
VAKANTIE ÉÉN KIND

€ 180,-

VAKANTIE OUDER

€ 390,-

VAKANTIE OUDER MET
TWEE KINDEREN

€ 710,-

PROJECT 5

Vakanties voor mensen
met een kleine beurs

Zo kunt u ons werk ondersteunen!

Hetvakantiebureau.nl wil vakanties voor iedereen betaalbaar

onze vrijwilligers, maar ook financiële steun is onmisbaar om onze vakanties

houden. Dat kan onder meer dankzij de belangeloze inzet van

betaalbaar te houden voor onze gasten. Wij waarderen het dan ook zeer

onze 1.500 vrijwilligers. Daarnaast rekenen we de kosten

wanneer u onze vakanties op een van de volgende manieren wilt ondersteunen:

Onze vakantieweken zijn niet mogelijk zonder de hartverwarmende inzet van

voor de zorg, hulpmiddelen en aanpassingen niet door in
onze arrangementsprijzen, maar betalen deze uit bijdragen

1. MET EEN EENMALIGE GIFT

van bijvoorbeeld donateurs.

Maak uw gift over op rekening NL28 RABO 0337 5658 56 t.n.v. Stichting Steunfonds
Hetvakantiebureau.nl, Doorn o.v.v. ‘Krant 2018’ of doneer online via www.steunfonds.nl

Desondanks zijn de tarieven voor een deel van onze
gasten te hoog. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met

2. MET EEN GIFT PER MAAND OF KWARTAAL

een uitkering, een minimumloon of een klein pensioen.

Wilt u ons werk structureel ondersteunen? Stel dan via internetbankieren een

Deze mensen komen al veel obstakels tegen voordat ze

overmaking per maand of per kwartaal in onder vermelding van ‘Krant 2018’ of vul

op vakantie kunnen, geld zou geen belemmering mogen

bijgevoegde machtigingskaart in. Wij besteden uw gift dan aan onze activiteiten,

zijn. Daarom heeft Hetvakantiebureau.nl een fonds waaruit

waaronder de projecten in deze krant. Structurele giften zorgen voor continuïteit

gasten een tegemoetkoming op de arrangementsprijs kunnen

en helpen ons de kosten voor vakanties laag te houden. Maak uw maand- of

ontvangen. Het aantal aanvragen voor zo’n tegemoetkoming

kwartaalbijdrage over op rekening:

neemt toe. In 2018 verwachten wij tegen de 400 aanvragen

NL28 RABO 0337 5658 56 t.n.v. Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl, Doorn.

te ontvangen. Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk verzoeken
honoreren. U kunt ons daarbij helpen! Dankzij uw bijdrage

3. MET EEN (GROTE) GIFT VOOR EEN SPECIFIEK PROJECT

kunnen mensen met een kleine beurs ook aan onze

Wilt u een gift doen voor een specifiek project uit deze krant?

(zorg)vakanties deelnemen.

Neem dan contact op met Nelleke Slaats, relatiebeheerder van
Hetvakantiebureau.nl. Zij is bereikbaar op telefoonnummer

“Ik ben al vijf jaar niet op vakantie geweest.
Als ik de korting op de vakantie niet krijg, laat
u mij dit dan weten. Ik kan dan niet mee.”

(06) 205 344 94 of per e-mail via schenken@steunfonds.nl.
Zij is graag bereid om de mogelijkheden met u te bespreken. Doneren aan een specifiek
project is mogelijk bij giften vanaf € 2.500,-. Vermeld u dan het actiekenmerk?
4. MET EEN PERIODIEKE SCHENKING
U kunt ons werk ook steunen met een periodieke schenking (of periodieke gift).
Dit is een structurele gift die u schriftelijk vastlegt in een schenkingsovereenkomst.
Een periodieke schenking is, in tegenstelling tot eenmalige giften en ongeacht
de hoogte, volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat
u ons minimaal vijf jaar met hetzelfde bedrag steunt en dat u dit vastlegt in een
overeenkomst (u hoeft hiervoor niet naar de notaris). Een voorbeeldovereenkomst
‘Periodieke Schenking’ download u eenvoudig op www.steunfonds.nl.
Wilt u meer weten of de overeenkomst per post thuis ontvangen, neem dan contact
met ons op via (06) 205 344 94 of per e-mail schenken@steunfonds.nl

ACTIEKENMERK: KLEINE BEURS
HELPT U MEE?
TEGEMOETKOMING ARRANGEMENTSPRIJS VOOR
VAKANTIEHOTEL DENNENHEUL
TEGEMOETKOMING OP ARRANGEMENTSPRIJS
VOOR VAKANTIES OP ONZE OVERIGE LOCATIES
TEGEMOETKOMING OP ARRANGEMENTSPRIJS VOOR
ONZE VAARVAKANTIES

€ 95,€ 230,-

“Goed is nog zachtjes
uitgedrukt, het was
fantastisch. Even alle
zorgen vergeten, en alles
werd voor me geregeld.”

€ 305,-
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