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ALGEMEEN 
 

COVID-19 

Pandemie Covid-19 beheerste vanaf half maart 2020 het totale sociale leven in 

Nederland. Dat betekende dat alle activiteiten van de Werkgroep Sociale Groepsvakanties 

geannuleerd moesten worden. Zelfs de korte week voor de sociale minima rond de 

kerstdagen kon op het allerlaatste moment niet doorgaan.  

Het was een ongevraagd en ongewenst sabbatical year, maar dat heeft de werkgroep er 

niet van weerhouden voor het jaar 2021 nieuwe plannen te maken. 

 

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 ANBI-

status 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. In 2019 is voor de eerste keer een week 

voor alleengaande sociale minima (“Tientjesleden NIVON”) vanaf 55 jaar georganiseerd. 

 

De Werkgroep Sociale Groepsvakanties 

 

Op 1 januari 2020 bestond de Werkgroep Sociale Groepsvakanties (WSGV) uit vijf 

personen met als specifieke taak: 

 

Doky Verhagen  -  voorzitter 

Anneke Zwarst  -  penningmeester en contactpersoon VluchtelingenWerk 

       Nederland 

Alphons Devilee  -  sponsorwerving en materiaalvoorziening 

Gemma Verheul  -  sponsorwerving 

Leidi Bosch   -  werving en selectie vrijwilligers, PR 

 

  

Doel Sociale Groepsvakanties 

 

Voor 2020 stonden 5 vakantieweken gepland in één van de NIVON-huizen, in 

samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland,  voor vluchtelinggezinnen die nog in 

AZC's wonen en/of zelfstandig in een gemeente maar nog begeleid worden door 

VluchtelingenWerk. Doelgroep is eenoudergezinnen met kinderen in de leeftijd tot en met 

12 jaar.  

Daarnaast was er in de zomer een week voor alleengaande sociale minima vanaf 40 jaar. 

Toen dat niet kon doorgaan is, omdat de verwachting was dat dit wel zou kunnen, een 

korte week rond de kerstdagen geregeld, maar ook die moest helaas geannuleerd 

worden.  

Nevendoel is om deze gasten 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. 
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Voorbereiding Sociale Groepsvakanties 2020 

 
De Werkgroep heeft voorbereidend werk gedaan om het volgende te regelen: 

1. Voldoende accommodatie in de NIVON-huizen voor de 6 door de WSGV te 

organiseren vakantieweken.  

2. Voldoende vrijwilligers voor de begeleiding van de vakantieweken. 

3. Verzorgen van een training voor de vrijwilligers vooraf en evaluatie achteraf 

4. Aanvragen bij verschillende instellingen om een sponsorbijdrage.  

 

 

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. Van de deelnemers aan de sociale minimaweek wordt een 

bescheiden bijdrage gevraagd. 

Daarnaast zijn diverse sponsoren gezocht en gevonden die het mogelijk maken om het 

project uit te voeren. In de loop van 2020 is contact met hen geweest en een aantal 

heeft zich bereid verklaard de toekenning door te schuiven naar 2021. 

 

  

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. 

Ook zijn in de kennissenkring van de bestaande vrijwilligersploeg nieuwe mensen 

gevonden.   

. 

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.  

Eind april was voor een groot deel de leiding geregeld, maar dat was ook het moment om 

de weken te annuleren. Gedurende 2020 zijn de vrijwilligers van informatie voorzien over 

de gang van zaken in verband met Covid-19 en aan het eind van het jaar hebben alle 

vrijwilligers een kerst- en nieuwjaarswens ontvangen met het verzoek vooral positief te 

blijven en zich beschikbaar te stellen voor 2021. 
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ACTIVITEITEN 
 

 

Introdagen 

 
De introdagen waren gepland op 5, 6 en 7 juni 2020 in het Koos Vorrinkhuis, maar zijn 

geannuleerd. 
 

Evaluatiedag 

 

Er viel niets te evalueren dus ook deze dag is geannuleerd 

 

 

Vakantieweken in 2020 

 

Het schema voor 2020 zag er als volgt uit: 

 

 DATUM WAAR ADRES 

 Vakantieweken voor Vluchtelingen 

1 vr. 24 jul 

t/m 
vr. 31 jul 

Hunehuis Hunebeddenweg 1 

7973 DARP (HAVELTE) 
Tel.:  088-0990961 

2 vr. 24 jul 

t/m 
vr. 31 jul 

Krikkenhaar Krikkenhaar 11 

7973 JA BORNERBROEK 
TEL.: 088-0990964 

3 vr. 31 jul 

t/m  
vr. 7 aug 

Allardsoog Jarig v.d. Wielenwei 42 

9343 TC EEN-WEST 
Tel.:  088-0990951 

4 vr. 7 aug 
t/m 

vr. 14 aug 

Morgenrood Scheibaan 15 
5062 TM OISTERWIJK 

Tel.:  088-0990967 

5 vr. 14 aug 
t/m  

vr. 21 aug 

De Kleine Rug Loswalweg 1 
3315 LB DORDRECHT 

Tel.:  088-0990962 

 Vakantieweken voor alleengaande sociale minima 40+ 

7 vr. 7 aug 
t/m 
vr. 14 aug 

De Bosbeek Bosbeekweg 19-21 
6721 MH BENNEKOM 
Tel.: 088-0990954 

8 do. 24 dec 
t/m 
zo. 27 dec 

De Bosbeek Bosbeekweg 19-21 
6721 MH BENNEKOM 
Tel.: 088-0990954 

 

 

Doelgroep:  

5 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.  

1 week voor alleengaande sociale minima vanaf 40 jaar. Doordat de week in de zomer 

geen doorgang kon vinden is een korte week rond de kerstdagen aangeboden, omdat de 

doelgroep met name in deze periode veelal behoefte heeft aan gezelschap. 

 

Helaas zijn alle weken geannuleerd, wat ook gevolgen had voor ingehuurde aanbieders 

van workshops om de vakantieweken extra leuk te maken. 
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Conclusie 2020 

 

Een verloren jaar voor de beoogde gasten, de NIVON-huizen en alle anderen, met name 

de vrijwilligers, als het gaat om de doelgroep een fijne week te bezorgen. Ook een jaar 

waarin we geleerd hebben dat niet alles wat we graag willen doen ook mogelijk is en dat 

we vooral niet moeten kijken naar de onmogelijkheden maar juist de uitdaging aangaan 

om te zien wat (nog) wel mogelijk is. 

De Werkgroep is, hoewel op een lager pitje, actief gebleven en gaat vol vertrouwen het 

jaar 2021 in. 
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Financiële verantwoording 2020 
 

Het budget voor de te organiseren sociale groepsvakanties en de kosten van de 

werkgroep en de vrijwilligers bestaat uit de toegezegde (sponsor)bijdragen voor het jaar 

2020. De werving start al in januari en van een aantal sponsoren was al een toezegging 

ontvangen. Van sommigen zelfs al het bedrag ontvangen. Toen annulering 

onontkoombaar bleek is met de sponsoren contact opgenomen. Een aantal was bereid de 

toegezegde subsidie door te schuiven naar 2021, soms onder de restrictie dat wel 

opnieuw een aanvraag ingediend moest worden.  

 
Sponsoren in 2020 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Jan P. Blijdestijnfonds 
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Overzicht sponsoren 2020 
 

 
 

 
Het blijkt dat de intensieve acties voor sponsorwerving zijn vruchten afwerpt. Uiteraard 

wordt niet elk verzoek gehonoreerd, maar de ANBI-status lijkt ook een positieve invloed 

te hebben bij het beslissen op aanvragen.  

Naast de actieve sponsorwerving zijn diverse spontane giften via de website ontvangen 

ten behoeve van de stichting. 

 

Doel Sponsor 
Bedrag  

toegezegd 
Bedrag  
ontv. 

Vluchte-
lingen 

Sociale 
minima 

Terug te 
betalen 

Opnieuw 
aanvragen 

Diverse sponsoren 2020         

Totale kosten Sluyterman van Loo * 2.200,00 2.200,00   2.200,00     

Totale kosten J.P. Blijdestijnfonds ** 500,00 500,00   500,00 500,00   

Totale kosten Fonds 1818 ** 2.000,00 2.000,00 333,00 1.667,00 2.000,00   

Totale kosten Jeugdfonds Sabrina ** 500,00 500,00 500,00   500,00   

Totale kosten Theodora Boasson ** 2.000,00 2.000,00 2.000,00   2.000,00   

  Totaal 7.200,00 7.200,00 2.833,00 4.367,00 5.000,00   

Diverse sponsoren die toezegging 
2020 in principe doorschuiven naar 
2021             

Totale kosten RDO van Balije 1.000,00   1.000,00     Ja 

Totale kosten 
Fundatie Van den 
Santheuvel, Sobbe 2.000,00   1.667,00 333,00   Ja 

Totale kosten Dr. C.J. Vaillant Fonds 1.700,00   1.417,00 283,00     

Totale kosten J.C. Ruigrokstichting 1.000,00   1.000,00       

Totale kosten Zorgzaam voor jeugd 1.000,00   1.000,00       

Totale kosten 
Winter-Heijnsius 
Stichting 1.200,00     1.200,00   Ja 

Totale kosten St. Elise Mathilde 1.200,00     1.200,00   Ja 

  Totaal 9.100,00 0,00 6.084,00 3.016,00     

                

Toelichting   

* Deze subsidie was oorspronkelijk bedoeld voor 2019, maar vanwege late besluitvorming 
werd het bedrag pas eind februari 2020  betaald.   

** Omdat de vakantieweken allemaal geannuleerd zijn is het de verwachting dat deze 
bedragen terugbetaald moeten worden.    
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Nettolasten Sociale Groepsvakantie 2020*  

 

Omschrijving Totaal 

62000 62500 63000 63400 63420 64000 66000 81300 81310 

Kosten Voeding Reiskst. Kosten Kruis- Adm. Materiaal Eigen  Subs. 

overn.     Program. posten Kosten activ. bijdragen Derden 

Werkgroep  

Lasten  996,94   50,30 569,68     376,96       

Baten 120,00           120,00       

Saldo 876,94 0,00 50,30 569,68 0,00 0,00 256,96 0,00 0,00 0,00 

                      

  

Subsidies  

Lasten  0,00                   

Baten 2.200,00                 2.200,00 

Saldo -2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.200,00 

  

Vakantieweken, Soc. Minima 40+ 

Lasten  740,00   300,00           440,00   

Baten 465,00   25,00           440,00   

Saldo 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAAL  

Lasten  1.736,94 0,00 350,30 569,68 0,00 0,00 376,96 0,00 440,00 0,00 

Baten 2.785,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 440,00 2.200,00 

Saldo -1.048,06 0,00 325,30 569,68 0,00 0,00 256,96 0,00 0,00 -2.200,00 

TOELICHTING           

Als troost is aan de deelnemers van de geannuleerde kerstweek, indien eigen bijdrage betaald, € 25,00 
verstrekt voor de kerstmaaltijd. 

*dit betreft uitsluitend het overzicht van door de werkgroep gemaakte kosten en 

opbrengsten. Het heeft als doel inzicht te geven in uitsluitend de kosten die samenhangen 

met georganiseerde activiteiten. Op het niveau van de stichting zijn meer kosten en 

opbrengsten. Het totaal van deze bedragen staat opgenomen in de staat van baten en 

lasten en de toelichtingen daarop. 

 

 

Conclusie 
 

Dankzij de subsidie die bedoeld was voor 2019 maar niet verwerkt kon worden in het 

jaarverslag 2019, is er sprake van een voordelig saldo van € 1.048,00 in 2020. 

De Werkgroep Sociale GroepsVakanties gaat in 2021 door met het organiseren van deze 

vakanties. 

 

 


