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Werkwijze
De dagelijkse operationele leiding is ondergebracht bij de directie, Ron Manuel.
De directie heeft volledige volmacht .
De directie ontvangt geen directe beloning van de Stichting G.W. Melchersfonds
Financiële gegevens van de stichting

Het startkapitaal is verkregen van Sociale Groepsvakanties natuurvrienden ter grootte van
€7500,00 welk bedrag ontvangen is op 6 juni 2017.
Werkgroep Sociale groepsvakanties
De Stichting heeft een werkgroep Sociale Groepsvakanties .

De leden van deze werkgroep zijn verantwoordelijk voor het totaal van initiëren, organiseren
en begeleiden van de vakantieweken.

Inleiding
Sinds twee jaar valt de werkgroep Sociale Groepsvakanties onder onze stichting.
Al zo’n 10 jaar organiseert de werkgroep Sociale Groepsvakanties nu al vakanties voor een ouder met
kind/kinderen. Het betreft gezinnen / huishoudens met een minimum inkomen/sociale minima.
In 2018 betrof het 6 vakantieweken voor vluchteling gezinnen en daarnaast 2 weken voor gezinnen
die gebruik maakten van de Voedselbank.
In 2019 wordt als experiment de doelgroep verbreed naar sociale minima van 55+ en ouder.
Wij starten in deze doelgroep met die leden van het Nivon die van het minima-tarief gebruik maken.
Dit om in de relatie tussen de sociale groepsvakanties en het Nivon -in dit lustrumjaar voor de
werkgroep- iets terug te kunnen doen.
Missie
Het bieden van de mogelijkheid tot vakantie aan mensen die behoren tot de groep met (langdurig)
een heel kleine portemonnee. Mensen die financieel en of sociaal niet in staat zijn zelf een vakantie
te regelen. De groepsvakantie wordt aangeboden in een participatie-model dat gericht is op
ontmoeting en uitwisseling met lotgenoten en gebaseerd op respect. Door de non-profit opzet en de
inzet van vrijwilligers onderscheiden wij ons van de aanbieders op de reguliere vakantie-markt.
Doel
Bovengenoemde doelgroepen de mogelijkheid bieden om op een betaalbare manier een vakantie te
kunnen ervaren. Mensen uit hun maatschappelijk isolement halen en de kinderen op school en
daarbuiten kunnen laten 'meedoen' met vakantieverhalen en zich zekerder laten voelen.
Planning vakantieweken 2019
Voor 2019 is een planning gemaakt in de periode van de zomervakantieperiode voor scholen. Daarbij
worden de eerste en laatste week zo veel mogelijk vermeden omdat de ervaring leert dat mensen
dan best nog vaak wat lopende verplichtingen hebben.
Link naar planning : klik hier
Werkwijze van de Sociale Groepsvakanties
De weken worden aangeboden in accommodaties van het Nivon, verspreid over het land. Dat
faciliteert deze weken door het ledentarief in rekening te brengen en een voorbereidingsmoment
voor het betreffende team van 12 vrijwilligers mogelijk te maken.
Binnen het team wordt gestreefd naar enkele leden voor de keuken/verzorging, voor de ouders en
een deel voor de kinderen ( 0-13 jaar) en naar een meewerkend voorman/coördinator.
De werkgroep werft vrijwilligers die na een training deze vakantieweken begeleiden.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende een vakantieweek, binnen hun mogelijkheden,
een bijdrage leveren aan de invulling van de vakantieweek. Door de week in gezamenlijkheid vorm te
geven ontstaat er een goedkope, verantwoorde en leuke vakantie voor de deelnemers.
Deelnemers
De deelnemers voor de sociale groepsvakanties worden voor zover het vluchtelingen gezinnen
betreft, geworven en geselecteerd door VluchtelingenWerk Nederland. De overige doelgroepen
worden geworven via instanties als Sociaal team, Voedselbank en andere relevante netwerken.
Voor de sociale minima 55 + in 2019 de zgn. tientjesleden van het Nivon.
Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen verwijzen wij individuele aanvragers die niet
tot onze doelgroepen behoren graag naar mogelijkheden die andere organisaties bieden.

