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ALGEMEEN
De stichting Sociale Groepsvakantie:
In 1954 is door het toenmalige bestuur van het NIVON de Stichting G.W. Melchers Fonds
opgericht met als doel vakanties voor sociale minima te organiseren. Vele jaren heeft
deze stichting een slapend bestaan geleid, maar het NIVON heeft deze slapende stichting
in 2017 nieuw leven ingeblazen door het wijzigen van de statuten en er is een ANBIstatus aangevraagd en toegekend.
Naar buiten toe wordt de naam "Sociale Groepsvakantie" gebruikt.
De Werkgroep Sociale Groepsvakanties
Als werkgroep van het NIVON werden vanaf 2007 jaarlijks vakanties geregeld. Eerst voor
kinderen en vanaf 2009 voor vluchteling eenoudergezinnen met kinderen tot en met 12
jaar. Deze activiteiten van de werkgroep vallen vanaf 2018 daadwerkelijk onder de
paraplu van de Stichting G.W. Melchers Fonds.
De Werkgroep Sociale Groepsvakanties
Op 1 januari 2018 bestond de Werkgroep Sociale Groepsvakanties (WSGV) uit zes
personen met als specifieke taak:
Doky Verhagen
Anneke Zwarst
Alphons Devilee
Gemma Verheul
Leidi Bosch
Anja van Rossum

- voorzitter
- penningmeester en contactpersoon VluchtelingenWerk
Nederland
- sponsorwerving en materiaalvoorziening
- sponsorwerving
- werving en selectie vrijwilligers, PR
- werving en selectie vrijwilligers, PR

Doel Sociale Groepsvakanties
In 2018 heeft de werkgroep 6 vakantieweken in één van de NIVON-huizen
gecoördineerd, in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland, voor
vluchtelinggezinnen die nog in AZC's wonen en/of zelfstandig in een gemeentemaar nog
begeleid worden door VluchtelingenWerk. Doelgroep is eenoudergezinnen met kinderen
in de leeftijd tot en met 12 jaar.
Nieuw in 2018: er zijn 2 vakantieweken verzorgd voor gezinnen, zowel eenouder- als
tweeoudergezinnen, met kinderen in de leeftijd tot en met 14 jaar, die langdurig van een
minimuminkomen moeten leven.
Nevendoel is om deze groepen uit hun (veelal) sociale isolement te halen, waardoor ze
krachtiger terugkeren na een vakantie met lotgenoten. Het (neven)doel kan bereikt
worden door de inzet van vele vrijwilligers die de beginselen van het NIVON
ondersteunen.
Voorbereiding Sociale Groepsvakanties 2018
De Werkgroep heeft voorbereidend werk gedaan om het volgende te regelen:
1. Aanvragen bij verschillende instellingen om een sponsorbijdrage.
2. Voldoende accommodatie in de NIVON-huizen voor de 8 door de WSGV te
organiseren vakantieweken.
3. Voldoende vrijwilligers voor de begeleiding van de vakantieweken.
4. Verzorgen van een training voor de vrijwilligers vooraf en evaluatie achteraf
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Financiering Sociale Groepsvakanties
De kosten van de Sociale Groepsvakanties kunnen, gezien de doelgroep, niet verhaald
worden op de deelnemers. Met VluchtelingenWerk Nederland wordt jaarlijks een contract
gesloten voor de afname van een maximaal aantal te plaatsen gezinnen tegen een
overeengekomen bedrag. Daarnaast zijn diverse sponsoren gezocht en gevonden die het
mogelijk gemaakt hebben het project uit te voeren.
In 2018 hebben uiteindelijk 75 gezinnen van een vakantie kunnen genieten.
Inzet Vrijwilligers
De vakantieweken kunnen uitsluitend georganiseerd worden met behulp van vrijwilligers.
Een aantal was in voorgaande jaren al beschikbaar voor de SGV, een aantal heeft zich
aangemeld naar aanleiding van oproepen op de website van het NIVON en in De Toorts
en daarnaast zijn in de kennissenkring van de bestaande vrijwilligersploeg nieuwe
mensen gevonden. Via VluchtelingenWerk Nederland heeft zich ook 1 vrijwilliger
aangemeld. Evenals in 2017 hebben zich vrijwilligers via de IBO (Internationale
BouwOrde) aangemeld. De Nederlandse afdeling hiervan is een stichting die op een
laagdrempelige manier deelname aan vrijwilligersprojecten in binnen- en buitenland
mogelijk maakt. De stichting biedt een combinatie aan van praktisch idealisme en
culturele uitwisseling, als alternatief voor het hedendaagse individualisme en de
prestatiegerichte maatschappij waarin we leven. Van deze vrijwilligers kwamen er 4 uit
Italië en 6 uit Nederland. Eis vanuit de werkgroep was dat de buitenlanders in elk geval
de Engelse taal beheersten. Helaas was door de minder goede voorbereiding in Italië de
inzet van deze mensen niet optimaal.
Bij de selectie van de vrijwilligers wordt gekeken naar de specifieke kwaliteiten die
vereist zijn om de vakantieweek tot een succes te maken: een coördinator voor de
aansturing van de groep, een kookploeg, activiteitenbegeleiders voor de ouders en
activiteitenbegeleiders voor de kinderen. Hoewel het streven erop gericht is meer
jongeren als vrijwilliger te activeren, zijn het toch vooral ouderen die zich aanmelden. De
meeste jongeren geven prioriteit aan betaald werk in hun schoolvakantie. Maar ook voor
2019 zal het beleid erop gericht zijn om juist die jongeren, onder andere via relevante
opleidingen, te motiveren en activeren.
Ook in 2018 waren er 10 vluchtelingen (jongens) vanaf 18 jaar, die als kinderbegeleider
of als kok meegedraaid hebben als teamlid bij verschillende weken.
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ACTIVITEITEN




Informatie vanuit de Werkgroep
o Uitleg en inhoud van de Sociale Groepsvakanties in 2017.
Voor welke doelgroep is de vakantie bestemd, wat bieden we de gasten aan,
wat mogen de gasten van het team verwachten en wat mag het team van de
gasten verwachten
o Uitwisseling van ervaringen opgedaan in de vakanties in voorgaande jaren.
De evaluatie van met name de vakantieweken in 2016 en voorgaande jaren
zijn leidraad voor de sterke en zwakke elementen waarmee je te maken kunt
krijgen tijdens de vakantieweek. Ook met de elementen die in de jaarlijkse
evaluatie met VluchtelingenWerk Nederland naar voren komen wordt rekening
gehouden. Het spreekt vanzelf dat de groepen nooit hetzelfde zijn, maar een
rode draad is altijd te vinden. De eigen producten zoals het Kookschrift en het
Spellenboek bieden een goed handvat aan het team.
o Wat zijn de budgetten voor voeding en programma en hoe moet daarover
verantwoording worden afgelegd
o De vrijwilligers maken kennis met elkaar
Informatie door externen
o Workshop Cultuur & Communicatie
Van belang is het te weten en begrijpen welke cultuurverschillen er zijn ten
opzichte van de Nederlandse en hoe daarmee om te gaan, ook als er sprake is
van conflicten.
o Teambuilding
In 2017 was er speciaal aandacht voor de wijze waarop je van het team een
goed geoliede machine kunt maken.
o Workshop Sport & Spel
Wat kun je de gasten aanbieden, hoe houd je hun aandacht vast en hoe geef
je goede uitleg. Een praktische training voor de begeleiders van, met name,
de kinderen en de volwassenen.
o EHBO
Kleine ongelukjes gebeuren overal en bij verblijven in de natuur is de kans op
een tekenbeet groot. Hoe ga je daarmee om en wat moet je doen als er
sprake is van een ernstig ongeval.

Introdagen
De introdagen zijn eind mei gehouden in het Hunehuis van vrijdagavond tot en met
zondagmorgen. Dit jaar lag het accent nog meer op de voorbereiding van de
verschillende teams, waarvan de meeste al compleet waren. Naast de algemene
informatie voor alle deelnemers, hadden de teams veel meer gelegenheid als team met
elkaar zaken te overleggen en voor te bereiden.
Tijdens deze dagen is uitgebreid aandacht voor:
 Informatie vanuit de Werkgroep
o Uitleg en inhoud van de 8 Sociale Groepsvakanties in 2018
Voor welke doelgroep is de vakantie bestemd, wat bieden we de gasten aan,
wat mogen de gasten van het team verwachten en wat mag het team van de
gasten verwachten
o Uitwisseling van ervaringen opgedaan in de vakanties in voorgaande jaren
De evaluatie van met name de vakantieweken in 2017 en voorgaande jaren
zijn leidraad voor de sterke en zwakke elementen waarmee je te maken kunt
krijgen tijdens de vakantieweek. Ook met de elementen die in de jaarlijkse
evaluatie met VluchtelingenWerk Nederland naar voren komen wordt rekening
gehouden. Het spreekt vanzelf dat de groepen nooit hetzelfde zijn, maar een
rode draad is altijd te vinden. De eigen producten zoals het Kookschrift en het
Spellenboek bieden een goed handvat aan het team.
o Wat zijn de budgetten voor voeding en programma en hoe moet daarover
verantwoording worden afgelegd
o De vrijwilligers maken kennis met elkaar
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Veel tijd werd ingeruimd om als team, voor zover al compleet, elkaar te leren
kennen, na te denken over het programma. In een enkel geval blijkt er geen
klik te zijn met elkaar en kan dan nog gewisseld worden van team.
Informatie door externen
o Workshop Werken in een team
In deze workshop is met name de rol van de coördinatoren belicht. Met name
zij hebben de belangrijke rol ervoor te zorgen dat alle betrokken vrijwilligers,
ondanks dat er individuele verschillen zijn, als eenheid optreden.
o EHBO
Kleine ongelukjes gebeuren overal en bij verblijven in de natuur is de kans op
een tekenbeet groot. Hoe ga je daarmee om en wat moet je doen als er
sprake is van een ernstig ongeval. Niet alleen luisteren, maar ook oefenen.
Teamvoorbereiding op de vakantieweek
Naast al die serieuze workshops werd op speelse wijze aandacht besteed aan de
Syrische cultuur door zanger/verteller Gharib Ali en vertelden de poppen van
Poppentheater Koos Wieman het verhaal over vakantieweken voor vluchtelingen en
sociale minima en wat daarbij komt kijken met name voor de vrijwilligers.
In 2017 is door Michiel van Erp in opdracht van BNNVARA een documentaire gemaakt
"Leve de vrijwilliger", waarvan een deel is opgenomen in Allardsoog tijdens een
vluchtelingenweek. Dat gedeelte is vertoond tijdens de introdagen.

Evaluatiedag
Op 6 oktober 2018 is er een evaluatiedag gehouden met de coördinatoren en vanuit elk
huis een van de vrijwilligers. Belangrijk daarbij was een terugblik, maar nog belangrijker
de aanpak vanaf 2019. Van deze dag is een verslag gemaakt en ter kennis gebracht aan
alle vrijwilligers.
Vakantieweken in 2018
In totaal zijn in 2018 negen Sociale Groepsvakanties georganiseerd, waarvan door de
WSGV:

1
2
3
4
5
6
7
8

DATUM
Vluchtelingenweken
21 t/m 28 juli
27 juli t/m 3
augustus
28 juli t/m 4
augustus
3 t/m 10 augustus
10 t/m 17 augustus
11 t/m 18 augustus
Sociale minima
14 t/m 21 juli
11 t/m 18 augustus

WAAR

ADRES

Eikhold
Het Hunehuis

Valkenburgerweg 72, 6419 AV HEERLEN
Hunebeddenweg 1, 7973 JA HAVELTE

Koos
Vorrinkhuis
Allardsoog
De Kleine Rug
Morgenrood

Koudelaan 16, 3749 AM LAGE VUURSCHE

ABK-huis
De Bosbeek

Hallseweg 12, 6964 AM HALL
Bosbeekweg 19-21, 6721 MH BENNEKOM

Jarig v.d. Wielenwei 42, 9343 TC EEN WEST
Loswalweg 1, 3315 LB Dordrecht
Scheibaan 15, 5062 TM Oisterwijk

De 9e week is door De Kleine Rug in juli georganiseerd voor sociale minima.
Doelgroep:
6 weken voor vluchtelingen, eenoudergezinnen met jonge kinderen tot ongeveer 12
jaar. In principe zijn het de moeders met kinderen, maar in een enkel geval is het een
vader die met zijn kinderen komt.
2 weken voor sociale minima, gezinnen met kinderen tot en met 14 jaar.
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Overzicht gasten vluchtelingen
Aantallen

Nivonhuis

Volwassenen

Kinderen

Gezin
M

1 Allardsoog
2 Eikhold*

Totaal
gasten

Vrijw.

Totaal
Gasten &
Vrijw.

V

J

M

Tot.

10

10

15

12

27

37

13

50

9

10

11

7

18

28

12

40

3 Hunehuis**

10

1

10

14

10

24

35

13

48

De Kleine
Rug

8

2

6

6

10

16

24

10

34

5 Koos Vorrink

9

1

8

14

6

20

29

12

41

6 Morgenrood

9

9

9

11

20

29

11

40

TOTAAL

55

125

182

71

253

4

4

53

69 56

* 1 oma mee vanwege fysieke gesteldheid moeder
** 1 kindermeisje mee voor groot gezin
No show/annulering kort voor begin vakantieweek, zodat vervanging niet
meer mogelijk was
Aantallen
Nivonhuis

Gezin

Volwassenen
M

Kinderen

V

J M

Tot.

Totaal
gasten

Totaal
Gasten &
Vrijw.

Vrijw.

2 Eikhold

2

2

3 1

4

6

6

3 Hunehuis

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

1

3 1

4

7

7

2

1 1

2

4

4

7

9 4

13

22

De Kleine
Rug
Koos
5
Vorrink
4

3

2

6 Morgenrood

2

TOTAAL

9

2

0

22

Overzicht gasten sociale minima
Aantallen
Nivonhuis

Gezin

Volwassenen

Kinderen

Totaal
gasten

Vrijw.

Totaal
Gasten &
Vrijw.

M

V

J

M

Tot.

11

8

11

9

14

23

42

13

55

8 De Bosbeek

9

6

9

15 10

25

40

10

50

TOTAAL

20

14

20

24 24

48

82

23

105

7 ABK-huis

Van de door De Kleine Rug zelf geregelde vakantie zijn geen aantallen/gegevens bekend.
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Voorbereiding vakantieweken
De werkgroep heeft voorbereidend werk gedaan om het volgende te regelen:
1. Voldoende accommodatie in de NIVON-huizen om de door de WSGV 8 vakantieweken
te organiseren
Vanwege de ligging of de capaciteit is niet elk NIVON-huis geschikt voor deze
groepsvakanties. In september 2017 zijn de geschikte huizen aangeschreven met als
resultaat dat in december 8 verschillende huizen beschikbaar waren.
2. Voldoende vrijwilligers voor begeleiding in de vakantieweken
Voor elke week zijn voldoende mensen nodig om, onder leiding van een coördinator,
te koken en de volwassenen en de kinderen te begeleiden/bezig te houden. Hoewel er
een min of meer vaste kern van vrijwilligers is die jaarlijks beschikbaar is, vergt het
de nodige inspanning om voor elke week voldoende mensen te krijgen die beschikken
over de juiste competenties.
3. Training van vrijwilligers vooraf en evaluatie achteraf
Voorafgaand aan de vakantieweken worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een
trainingsweekend. Tijdens deze Introdagen komen onderwerpen aan de orde die
specifiek met vluchtelingen (de doelgroep) te maken hebben, alsmede de diverse
uitgangspunten voor de voeding en het programma.
Na afloop van de vakantieweken volgt een evaluatiedag.
4. Aanvragen bij verschillende instellingen om een sponsorbijdrage
VluchtelingenWerk Nederland heeft voor 2018 aangegeven voor 52 gezinnen, volgens
contract, een vaste bijdrage te verstrekken per gezin en is daarmee een belangrijke
inkomstenbron. Uiteindelijk zijn er, in gezamenlijk overleg, 55 gezinnen met vakantie
geweest waarvoor een bijdrage is ontvangen. De belangstelling voor de
gezinsvakanties was in noord Nederland enorm, in zuid Nederland minimaal. Behalve
de genoemde bijdrage verzorgt en betaalt VWN ook het vervoer voor de gezinnen
naar het vakantieadres en weer naar huis.
De werkgroep onderhoudt de contacten met VluchtelingenWerk Nederland over de
aanmelding van de gasten en zorgt ervoor dat bij de coördinatoren de namen en andere
gegevens bekend zijn. De werkgroep bereidt de financiële zaken voor en instrueert de
coördinatoren voor het budgetbeheer in de vakantieweek. Voor elke vakantieweek is een
lid van de Werkgroep achterwacht/coach, met name om in geval van calamiteiten de
helpende hand te kunnen bieden.
Elk team regelt een voorbereidingsdag om afspraken te maken over het programma
voor de moeders/vaders en een programma voor de kinderen. Het programma is een
leidraad. De samenstelling van de groep, het weer of andere zaken kunnen aanleiding
zijn iets anders te gaan doen. Vast onderdeel is in elk geval de "Bonte Avond".
Het budget voor het programma is € 30,00 per gast per week en dus moet inventief met
de middelen omgesprongen worden. Er is behoorlijk wat knutselmateriaal beschikbaar,
zodat niet alles aangeschaft hoeft te worden. Geld voor het bezoeken van bij voorbeeld
(dure) pretparken is er niet en het vertier zal vooral in en om het huis gezocht moeten
worden.
De kookploegen komen van tevoren bij elkaar om te bepalen wat er op het menu komt.
Belangrijk item is dat rekening gehouden moet worden met de godsdienstige
(islamitische) afkomst van de meeste gasten en het feit dat de meesten niet gediend zijn
van de Hollandse pot. De Ramadan was dit jaar geen item, maar enkele andere
groeperingen uit met name Afrika hanteren afwijkende vastenperioden, waarmee
rekening gehouden moet worden. Belangrijk en succesvol programmaonderdeel in dit
opzicht is het om de moeders een dag te laten koken. Zij stellen dan het menu samen en
doen, na overleg met de kookploeg, de boodschappen.
De Beheercommissies van de deelnemende huizen worden in de voorbereidende fase
betrokken en geïnformeerd, zodat de gasten op de beste manier gehuisvest kunnen
worden en duidelijk is welke gezamenlijke ruimten nodig zijn om te eten en te recreëren.
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De vakantieweken
Gasten
Elk gezin kreeg een vaste vrijwilliger toegewezen als aanspreekpunt voor vragen, hulp of
andere zaken om zodoende zoveel mogelijk rust en stabiliteit te genereren. In
voorkomende gevallen kan een coördinator terugvallen op een lid van de werkgroep die
als coach fungeert voor één van de vakantieweken.
Bij de Vluchtelingenweken is het uitgangspunt dat er eenoudergezinnen komen met
kinderen tot en met 12 jaar, de leeftijd dat zij de basisschool bezoeken. In een enkel
geval is daarop, in goed overleg, een uitzondering gemaakt. Bijzonder prettig was het
dat ook dit jaar VluchtelingenWerk Nederland het (taxi)vervoer voor alle vakantieweken
geregeld had.
De gasten voor de 2 weken voor Sociale Minima zijn voor het ABK-huis in overleg met
de Voedselbank Utrecht, afdeling Overvecht, geselecteerd en voor De Bosbeek in
overleg met het Wijk Ontmoeting Centrum, de voedselbank Nunspeet en het lokale
bureau van VluchtelingenWerk. Hier betrof het zowel een- als tweeoudergezinnen met
kinderen tot en met 14 jaar. Het vervoer werd respectievelijk door de Voedselbank en de
Stichting Welzijn Nunspeet verzorgd.
Waar kwamen de gasten vandaan
Voor de vluchtelingenweken waren de meeste gezinnen (25) afkomstig uit Afrika,
waarvan 8 uit Eritrea. 14 gezinnen waren Syrië ontvlucht. De overige gezinnen hadden
hun herkomst in Azië (7) en Europa (5) en Zuid Amerika (1). Drie gezinnen waren
stateloos.
De gasten van de sociale minimaweken waren zowel van Nederlandse als buitenlandse
afkomst.
Activiteiten/programma
Over het algemeen was er voldoende te doen voor zowel de kinderen als de
volwassenen. Elk team vrijwilligers heeft mensen die specifiek gericht zijn op de
begeleiding van de volwassenen en op de begeleiding van de kinderen. Uiteraard wordt
over en weer een helpende hand toegestoken.
De activiteiten bestonden onder andere uit knutselen, spelletjes (met water), wandelen,
naar de speeltuin, bewegen op muziek, zwemmen en allemaal toch een keer naar een
kleinschalig pretpark. Enkele teams hadden zelf sponsoren gevonden, zodat er nog net
even iets extra's gedaan kon worden.
Het zelf boodschappen doen en vervolgens koken was over het algemeen een sterk
programmaonderdeel. Even tijd voor de persoonlijke verzorging werd goed gewaardeerd.
Maar voor de ouders was ook het even niet hoeven letten op de kinderen als die hun
eigen programma hadden, een fijne ervaring. Of gewoon "even niets hoeven" een prima
invulling van een deel van de dag.
Het fenomeen "Bonte Avond" is voor deze groepen iets nieuws, maar bleek overal weer
een enorm succes.
Maaltijden
Voor wat betreft de maaltijden blijft het zoeken naar de juiste vorm: wat zetten we op
tafel en op welke wijze eten we samen. Juist hier manifesteert zich het verschil in
achtergrond en cultuur van de gasten met die van de gemiddelde Nederlander. Hoewel
de kookploegen en de begeleidingsteams zich verdiept hadden in het wat en hoe - er is
een speciaal kookboekje gemaakt voor alle deelnemende huizen -, blijft het lastig om het
iedereen naar de zin te maken. De juiste modus is niet te geven, vooral ook omdat de
groepen telkens weer van elkaar verschillen. Inspelen op de situatie blijkt dan de beste
optie. Eritrea kent afwijkende vastenperioden, zodat deze gasten pas 's avonds laat
konden eten en jammer genoeg niet tegelijk met de anderen van de maaltijd konden
genieten.
Accommodatie
De NIVON-huizen zijn veelal gelegen in een prachtige omgeving. De huizen zelf zijn over
het algemeen eenvoudig ingericht en met name de slaapkamers zijn vooral doelmatig,
zonder eigen douche en toilet. Van de gasten wordt verwacht dat zij zelf de slaapkamers
schoonhouden.
Het huis zorgt voor het schoonmaken van de overige ruimten. Indien het huis volledig
bezet is, kan het nodig zijn de schoonmaakfrequentie daarvan op te voeren. Maar ook
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blijkt het noodzakelijk de slaapkamers extra zorg te geven alvorens er nieuwe gasten in
kunnen. Een punt van aandacht voor 2019 en volgende jaren.
Begeleiding
Soms is extra menskracht wenselijk en/of prettig maar allen zien zeer voldaan terug op
een leuke, maar zeer vermoeiende week.
Het weer
De meeste weken hadden te maken met de hete zomer van 2018. Af en toe een regenbui
bleek echter ook zijn charme te hebben.
Budgetten
Voor de voeding was een budget beschikbaar van € 5,00 per persoon per dag. Gebleken
is dat dit budget voldoende is voor eenvoudige, maar goede voeding. Van te voren
gebruik maken van aanbiedingen voor niet bederfelijke producten verruimt het budget
voor de andere producten.
Elke vakantieweek kreeg een budget van € 30,00 per gast per week voor het uit te
voeren programma. Dat bedrag blijkt voldoende te zijn voor In sommige gevallen was er
sprake van extra sponsoring door particulieren en/of plaatselijke ondernemers. In een
aantal gevallen zijn de teams erin geslaagd hun budget te verhogen door prijsafspraken
te maken met speeltuinen, zwembaden e.d. waardoor het mogelijk werd een gewenste
activiteit toch te kunnen realiseren. Maar ook zijn er vrijwilligers die op persoonlijke titel
een bijdrage doen door bij voorbeeld van te voren aangeschafte artikelen niet te
declareren.
Vanaf 2018 is er een door het NIVON vastgesteld uniform overnachtingtarief, maar er is
wel sprake van 3 categorieën, op basis van ligging en kwaliteit. Voor deze 8 weken is
gebruik gemaakt van 2 huizen in de A-categorie en 6 huizen in de B-categorie. Voor alle
gasten wordt een lakenpakket gefactureerd.

Conclusie vakantieweken












De Sociale Groepsvakanties in 2018 voor vluchtelingen voldoen, gezien de reacties
van de gasten, duidelijk aan het gestelde doel.
Bijna alle gezinnen waren enthousiast over hun vakantie. Ze kwamen als individu en
gingen naar huis als groep.
Opvallend in 2018 was het aantal No-shows. Een onvoorspelbaar element, waaraan in
2019 door de VWN-begeleiders van de gasten nog meer aandacht zal worden
gegeven.
De resultaten van de twee weken voor sociale minima zijn niet naar volle
tevredenheid verlopen. De week in het ABK-huis was gevuld met gasten die via de
Voedselbank Utrecht-Overvecht geselecteerd waren en de week in De Bosbeek via
enkele sociale instellingen in Nunspeet. Wellicht waren de verwachtingen van
sommige gasten te hoog gespannen of was de toegepaste formule, zoals in de
vluchtelingenweken, minder geschikt voor deze groepen.
De accommodaties voldoen aan de behoefte. De directe omgeving van de huizen
biedt voldoende gelegenheid tot vermaak.
De teams moeten over voldoende koks (minimaal 3) beschikken en voor de
begeleiding van de kinderen uitgaan van 1 begeleider op 5 kinderen. Voor de
volwassenen zijn in totaal 2 tot 3 begeleiders wenselijk.
Van te voren een programma/draaiboek en een begroting maken is noodzakelijk
Tijdens de introdagen de teams voldoende tijd geven om elkaar te leren kennen.
In 2019 opnieuw de vakantieweken voor vluchtelingen aanbieden.
Na de evaluatie over 2018 is het voorstel aan het bestuur gedaan om in 2019 aan
een andere sociale minima doelgroep een vakantie aan te bieden.
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Financiële verantwoording 2018
Het budget voor de te organiseren sociale groepsvakanties en de kosten van de
werkgroep en de vrijwilligers bestaat uit de toegezegde en te verwachten
sponsorbijdragen voor het jaar 2018.

Sponsoren in 2018






Stichting Martha en Maria
Jan P. Blijdestijnfonds
NH Diaconie
Diverse donaties via de website
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Van Kinderzwerfboek is geen financiële bijdrage ontvangen maar ruim 150 nieuwe
kinderboeken voor alle leeftijden.
Voor elk huis is op particulier initiatief een EHBO-tasje beschikbaar gesteld, inclusief een
tekenpen en zalf voor de behandeling van muggenbeten.
In 2018 was het mogelijk bij het Ministerie SZW een aanvraag in te dienen voor nieuwe,
dus nog niet eerder door de WSGV uitgevoerde, projecten. De twee weken voor sociale
minima vielen onder die noemer, evenals de aanschaf van bolderkarren en skelters. Als
cultureel programmaonderdeel kon voor alle weken het Poppentheater Koos Wiemans
gecontracteerd worden.
Gebleken is dat het lastiger wordt om van instellingen/stichtingen een bijdrage te
krijgen. Sommige zijn erg regionaal gericht en stellen als voorwaarde dat de gasten in de
regio wonen waarin de instelling is gevestigd. Desondanks is het gelukt om voldoende
sponsoren te vinden die het mogelijk hebben gemaakt de vakantieweken te financieren.
Zonder sponsoring, geen vakantieweken.

Overzicht sponsoren 2018
Doel
1

2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sponsor

Contract
Vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland
Subtotaal
Diverse sponsoren
Totale kosten
Dioraphte
Verblijfkosten
Dr. C.J. Vaillantfonds
Culturele activ. Jan P. Blijdestijnfonds
Totale kosten
J.C. Rijgrokstichting
Totale kosten
Kinderpostzegels Nederland
Verblijfkosten
Min. SZW
& programma
Programma
Min. SZW
Totale kosten
RDO van Balije
Totale kosten
St. Boschuysen
Totale kosten
St. Elise Mathilde
Programma
St. Martha en Maria
Totale kosten
St. Medemens
Verblijfkosten
St. Nat. Fonds Kinderhulp
Totale kosten
Winter Heijnsiusstichting
Programma
NH Diaconie
Subtotaal
SGWMF
Diverse donaties
Subtotaal
Totaal bedrag subsidie 2018

17 Programma

Bedrag
36.582,75
36.582,75
3.000,00
2.000,00
800,00
1.350,00
6.500,00
21.372,00
3.390,00
1.350,00
2.000,00
1.500,00
630,00
500,00
4.325,00
1.350,00
225,00
50.292,00
2.002,35
2.102,35
88.977,10

Kinderzwerfboek
Sponsoring in natura door
verstrekken van kinderboeken
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Uit het overzicht blijkt dat, mede dankzij de subsidie van het Ministerie SZW, bijna 60%
van de bijdragen afkomstig is van subsidianten, iets waar de Werkgroep best trots op is.
Zo blijkt dat de intensieve acties voor sponsorwerving zijn vruchten afwerpt. Uiteraard
wordt niet elk verzoek gehonoreerd, maar de ANBI-status heeft wel een positieve invloed
gehad bij het beslissen op aanvragen.
Naast de actieve sponsorwerving zijn diverse spontane giften via de website op de rekening
gestort.

Nettolasten Sociale Groepsvakantie 2018 (excl. Sponsorbijdragen)
Omschrijving

Totaal

Overnachting

Voeding

Reiskosten

Programma

Materialen
algemeen

Adm.kosten

Overhead
Werkgroep&SGWMF

5.629,68

Training

5.497,03

Evaluatie
Totaal overhead

1.164,44
582,73
60,00

253,49

86,00

2.000,00

642,73

3.201,95

1.216,28

408,31
11.535,02

1.784,02

4.465,24

2.000,00

1.130,28
8,82
0,00

4.474,06

Per huis door Sociale Groepsvakanties georganiseerde weken Vluchtelingen
Allardsoog

7.940,26

4.465,60

1.472,80

791,01

1.208,35

Eikhold

7.088,95

Hunehuis

8.229,30

4.617,50

989,70

652,65

829,10

5.245,40

1.494,60

578,26

Kleine Rug

911,04

4.257,28

2.224,00

1.181,30

130,17

721,81

Koos Vorrinkhuis

6.915,53

3.978,84

1.456,83

530,33

913,06

Morgenrood

5.681,86

3.208,70

1.420,97

336,09

716,10

40.113,18 23.740,04

8.016,20

3.018,51

5.299,46

Totaal weken
vluchtelingen

2,50

36,47

0,00

38,97

Per huis door Sociale Groepsvakanties georganiseerde weken Sociale minima
ABK-huis

8.537,58

5.470,40

1.601,06

359,31

1.106,81

Bosbeek

7.284,05

5.271,19

1.654,35

626,35

557,16

15.821,63 10.741,59

3.255,41

985,66

1.663,97

Totaal weken
sociale minima

-825,00
0,00

-825,00

Cultureel programma en aanschaf materialen
Poppentheater
Skelters &
bolderkarren
Aanvulling
basismaterialen
Totaal alle weken

TOTAAL

4.519,84

4.519,84

3.433,01

3.433,01

575,99

575,99

8.528,84

0,00

0,00

75.998,67 36.481,63 11.914,34

0,00

4.519,84

4.009,00

7.206,12 12.699,55

4.009,00

3.688,03

Toelichting
Algemeen
Het hierboven getoonde is de uitkomst van de werkelijk betaalde en ontvangen bedragen
ten behoeve van de verschillende onderdelen. De sponsorbijdragen, in principe algemene
bijdragen, zijn in dit overzicht niet verwerkt.
Overnachting
De kosten zijn gebaseerd op het aantal vrijwilligers, het aantal gasten, lakenpakketten
voor de gasten en inclusief Toeristenbelasting. De NIVON-huizen zijn ingedeeld in
categorieën op basis van ligging en voorzieningen, waarvoor verschillende tarieven
gehanteerd worden. Twee van de huizen vallen onder de A-categorie en de andere
huizen onder de B-categorie.
Voeding
Het toegekende budget van € 5,00 p.p.p.d. blijkt nog steeds voldoende te zijn.
Reiskosten
Reiskosten van de vrijwilligers en de leden van de werkroep worden na declaratie
vergoed op basis van kosten openbaar vervoer of € 0,19 per kilometer.
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Programma
Tijdens de training worden externen ingehuurd om specifieke workshops te geven.
Voor de vakantieweken bedraagt het programmabudget € 30,00 per gast per week.
Administratiekosten
De normale kantoorkosten die de werkgroep maakt voor de bankrekening, porto, papier
e.d.
Het bij de Bosbeek genoemde negatieve bedrag betreft de ontvangen eigen bijdragen
van de gasten.
Kosten voor cultureel programma en aanschaf materialen
Voor het eerst heeft de werkgroep een extra, culturele, activiteit geregeld. Poppentheater
Jacobus Wiemans heeft in alle weken een voorstelling gegeven. De doelstelling van deze
voorstellingen is allereerst het publiek te amuseren, maar daarnaast is de inhoud van het
verhaal gebaseerd op de situatie waarin de gasten zich bevinden en speelt de interactie
met het publiek een grote rol. Elke voorstelling is dan ook anders, want toegespitst op
de gasten van de desbetreffende week.
Dit jaar is een aantal nieuwe bolderkarren en skelters (in 2 maten) aangeschaft.
Bolderkarren zijn belangrijk om ook de kleinsten te laten genieten van wandelingen
waarvoor ze nog te klein zijn om zelf te kunnen lopen. Skelters bevorderen de motoriek
en verbeteren de beenspieren en dat gebeurt terwijl het skelteren zelf een fijne activiteit
is.
Elk huis krijgt de beschikking over enkele basismaterialen voor de creatieve bezigheden
en sport en spel. Waar mogelijk worden artikelen bij Kringloopwinkels (o.a. autozitjes)
gekocht en opgeknapt.

Conclusie
De kosten per vakantieweek en voor de overhead zijn redelijk stabiel. Het aantal te
organiseren weken veroorzaakt een stijging of daling in de totale kosten, maar de tot nu
toe gehanteerde, onveranderde, budgetten voor Voeding en Programma blijken
voldoende te zijn. In 2018 zijn er weliswaar extra kosten gemaakt voor het programma
en de aanschaf van materialen, maar die konden gedekt worden door de daarvoor
aangevraagde subsidie van het ministerie van SZW.
Positief voor de fondsenwerving was de ANBI-status van de stichting met als gevolg dat
het jaar 2018 afgesloten wordt met een positief saldo. Het bestuur van de Stichting G.W.
Melchers Fonds zal een besluit nemen om dit bedrag toe te voegen aan de
continuïteitsreserve, bedoeld als buffer voor jaren waarin de fondsenwerving minder
gunstig verloopt.
De Werkgroep Sociale GroepsVakanties gaat in 2019 door met het organiseren van deze
vakanties.

Samenvatting verslagen Sociale Groepsvakanties 2018
Van elke vakantieweek is een verslag gemaakt, veelal voorzien van foto's. Zoals altijd is
aan de gasten, en in 2018 met name ook in het kader van de AVG, van tevoren gevraagd
of zij bezwaar hadden tegen publicatie van foto's waarop zij stonden. Met die wensen is
rekening gehouden.
Van alle verslagen is een compilatie gemaakt die als bijlage bij dit Jaarverslag is
gevoegd.
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