
Beleidsplan Sociale Groepsvakanties 

 Naam en datum van oprichting 

Sociale Groepsvakanties (statutaire naam Stichting G W Melchers Fonds). 
Opgericht 10 september 1954, statuten laatstelijk gewijzigd 6 april 2017. 

 RSIN/ fiscaal nummer 

805788256 

 Post- of vestigingsadres 

Plantage Middenlaan 2 F, 1018 DD Amsterdam 

 Telefoonnummer of e-mailadres 

Socialegroepsvakanties@nivon.nl 

 Nummer van de Kamer van Koophandel 

41197584 

 Gegevens van de bankrekening 

NL67 TRIO 0338 6238 92 

Beleid en strategie 
 

 Vakanties zijn een commercieel product geworden waarmee geld verdient kan en 

zal worden. 

Omdat vakanties vaak een commercieel product zijn richt het vakantieaanbod zich op 

die sociale verbaden die zich dat financieel kunnen permitteren. 

Naast de kosten van het vervoer en het verblijf zijn er de aanvankelijk onzichtbare 

kosten die een financiële en niet materiele drempel vormen. 

Gezinnen die een inkomen op bijstandsniveau hebben komen hierdoor niet aan 

vakantie toe.  Iedere reserve gaat op aan het vullen van de financiële gaten die er 

vallen. 

Deze gezinnen raken geïsoleerd. De kinderen in deze gezinnen komen vaak niet in 

aanraking met andere volwassenen en kinderen en komen niet of heel moeilijk buiten 

hun directe woonomgeving. 

Dat geldt zowel voor oorspronkelijk Nederlandse gezinnen als voor gezinnen die hier 

naartoe zijn gekomen. 



 

Deze gezinnen willen wij de mogelijkheid te bieden om op een betaalbare manier 

een vakantie te kunnen ervaren.  En in zo’n vakantie kunnen de ouders ervaringen 

uitwisselen en iets bijleren. De kinderen komen in contact met andere kinderen en 

met de natuur. 

Betaalbaar wordt zoiets door de deelnemers zelf in te schakelen en deze zelf en met 

elkaar zo’n vakantieweek tot een plezierige bijeenkomst te laten worden. Door zelf bij 

toerbeurt te koken. Door hen niet te verplichten om dure drankjes te consumeren. 

Door met elkaar dingen in de natuur te ondernemen die geen extra geld kosten. 

Deze vrijetijdsbesteding wordt begeleid door mensen die daarvoor niet betaald 

worden. 

Lezingen en activiteiten worden bij voorkeur verzorgd door mensen die hiervoor niet 

betaald worden. 

Op deze wijze proberen wij goedkope en tegelijk verantwoorde en aansprekende 

vakanties te organiseren. 

 

De deelnemers worden geworven door gebruik te maken van contacten van lokale 

groepen vrijwilligers. Humanitas, diaconieën, vluchtelingenwerk. 

 

De deelnemende gezinnen leren elkaar kennen en er wordt alle moeite gedaan om 

deze contacten te laten voortbestaan zodat de sociale omgeving van de deelnemers 

wordt uitgebreid en deze een netwerk gaan ontwikkelen. 

Hierdoor neemt hun kwetsbaarheid af en kunnen deze elkaar helpen, adviseren en 

bijstaan. Dit is zowel voor de volwassenen als voor de kinderen van belang. 

 

Begeleiders worden waar nodig geschoold en geïnstrueerd.  

 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden 

 Voorzitter: Henk Schaaf 
 Penningmeester: Jos Bras 
 Secretaris: Gerard de Jager 
 Algemeen bestuursleden: 

Ben Lindeman; Herbert Boerendonk; Christa Schep; Arie van Zanten; 
Annemarie Borghuis 

  



Beloningsbeleid voor het bestuur of het beleidsbepalende orgaan 
 

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd en ontvangt dan ook geen beloning. 

De dagelijkse praktijk 
 

Alle bestuurders zijn niet zelfstandig bevoegd, alleen gezamenlijk met andere 
bestuurders. 

De dagelijkse operationele organisatie is ondergebracht bij de directie, Ron Manuel. 
De directie heeft volledige volmacht. De directie ontvangt geen directe beloning van 
‘’Sociale Groepsvakanties.” 

Financiële gegevens van de instelling 
 

Het startkapitaal is verkregen van Sociale Groepsvakanties natuurvrienden ter 

grootte van € 7.500,-. Welk bedrag ontvangen is op 6 juni 2017. 
 



Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Vrijwilligers

Reiskosten 4.680€    4.680€    4.680€         

Vrijwilligers totaal 4.680€    4.680€    4.680€         

Overnachtingen

Kosten accommodaties 33.500€  33.500€  33.500€       

Huisvesting totaal 33.500€  33.500€  33.500€       

BUREAUKOSTEN

Administratiekosten 625€       625€       625€            

Kosten website 500€       500€       500€            

Bureaukosten totaal 1.125€    1.125€    1.125€         

ORGANISATIEKOSTEN    

Kosten voeding 9.800€    9.800€    9.800€         

Programmakosten 6.200€    6.200€    6.200€         

Organisatiekosten totaal 16.000€  16.000€  16.000€       

Activiteitenkosten totaal 55.305€  55.305€  55.305€       

INKOMSTEN

Subsidies 53.000€  53.000€  53.000€       

Donaties 2.500€    2.500€    2.500€         

Totaal inkomsten 55.500€  55.500€  55.500€       

RESULTAAT 195€       195€       195€            

 


