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ALGEMEEN 
 
CORONAPANDEMIE 
De coronapandemie duurde voort in 2021 en pas eind april werd duidelijk dat onze 
groepsvakanties weer, in aangepaste vorm, doorgang konden vinden. Geen vakanties 
voor één ouder met kinderen, maar kindervakanties van 6 t/m 12 jaar. Wel kon de 
vakantie voor alleengaande sociale minima op de geplande wijze doorgaan. Alles onder 
de strikte voorwaarden die van rijkswege opgelegd waren alsmede de maatregelen die 
het NIVON voor de natuurvriendenhuizen vanwege corona had genomen. De geplande 
Introdagen voor de vrijwillige begeleiders kon helaas niet doorgaan. 
Dat betekende in korte tijd in de hoogste versnelling alsnog alle zaken regelen en, dat is 

gelukt. 
 
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 missie van Sociale Groepsvakanties.                                                           
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.  

Door dit met en door vrijwilligers te doen en in NIVON Natuurvriendenhuizen wordt het 
sociaal maatschappelijke karakter van de opzet onderstreept. Het non-profit karakter van 
deze vakanties onderscheidt deze vakanties bovendien van de reguliere vakantiemarkt 
waar winstmaximalisatie overheerst. 
 
De Werkgroep Sociale Groepsvakanties 

 
Op 1 januari 2021 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 
 
Als werkgroep van het NIVON werden vanaf 2007 jaarlijks vakanties geregeld voor 
vluchteling eenoudergezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Deze activiteiten van de 
werkgroep vallen vanaf 2018 onder de paraplu van de Stichting G.W. Melchers Fonds. De 
werkgroep doet, in overleg met het bestuur van de stichting, al hetgeen nodig is om de 
doelstelling te halen. Met name: 
 
➢ Onderhouden contacten met NIVON-huizen  
➢ Financiering Sociale Groepsvakanties  
➢ Inzet vrijwilligers 
➢ Terugkoppeling 

➢ Voorbereiden en faciliteren vakantieweken 
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00Voorbereiding Sociale Groepsvakanties 2021 

 
De Werkgroep heeft voorbereidend werk gedaan om het volgende te regelen: 
➢ Voldoende accommodatie in de NIVON-huizen voor de door de WSGV te organiseren 

vakantieweken.  
➢ Voldoende vrijwilligers voor de begeleiding van de vakantieweken. 
➢ Verzorgen van een training voor de vrijwilligers vooraf en evaluatie achteraf 
➢ Aanvragen bij verschillende instellingen om een sponsorbijdrage.  

 
 
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 kinderen en 
activiteitenbegeleiders voor de volwassenen.  
Ondanks de onzekerheid over het al dan niet door kunnen gaan van de groepsvakanties 
en het switchen van gezinsvakanties naar kindervakanties, is het toch gelukt tijdig de 
teams samen te stellen. 

 
Introdagen 

 
De introdagen waren gepland op 28, 29 en 30 mei 2021 maar die konden door niet 
doorgaan omdat groepsvakanties in de NIVON-huizen nog niet toegestaan waren. In 
plaats daarvan is er zowel in Allardsoog als Morgenrood een voorbereidingsdag geweest, 
waarbij ook leden van de werkgroep aanwezig waren. Duidelijk is gebleken dat de 

Introdagen een onontbeerlijk element in de voorbereiding zijn. 
 
Evaluatiedag 
 
Op 2 oktober 2021 heeft de evaluatie van de weken in de zomer plaats gevonden. Zoals 
altijd een nuttige dag die goede tips oplevert voor de toekomst. 

 
ACTIVITEIEN 
 
 
Sociale Groepsvakanties in 2021 
 
Voor 2021 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. VluchtelingenWerk Nederland besloot in 2021 uitsluitend Kindervakanties aan te 
bieden en heeft Sociale Groepsvakanties gevraagd voor maximaal 50 kinderen een 
vakantieweek te orgniseren. Een nieuwe tak van sport, maar met beide handen 
aangegrepen. Twee groepen van 9 t/m 12 jaar zijn een week op vakantie geweest in 
Allardsoog en Morgenrood en een derde groepje van 5 kinderen van 6 t/m 9 jaar konden 
ondergebracht worden bij het kamp Hocus Pocus, georganiseerd door JUMP van het 
Nivon. 
Daarnaast was er in de zomer een week voor alleengaande sociale minima vanaf 40 jaar 
in De Bosbeek. Voor de groep alleengaande minima vanaf 60 jaar is er een 4-daags 
Kerstarrangement gepland in De Bosbeek..  
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Overzicht Vakantieweken in 2021 
 
 

 DATUM WAAR ADRES 

 Vakantieweken voor Vluchtelingkinderen 

1 Ma.26 jul 
t/m 
vr. 30 jul 

Kamphuis De 
Meene 
(geen 
Nivonhuis) 

Markslagweg 6 
7481 RE BUURSE 
(Haaksbergen) 
Tel.: 053-5696220 

2 vr. 31 jul 
t/m  
vr. 7 aug 

Allardsoog Jarig v.d. Wielenwei 42 
9343 TC EEN-WEST 
Tel.:  088-0990951 

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

Morgenrood Scheibaan 15 
5062 TM OISTERWIJK 
Tel.:  088-0990967 

 Vakantieweken voor alleengaande sociale minima 40+ 
resp. 60+ 

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

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

5 vr. 24 dec 
t/m 
ma.27 dec 

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

 
 
Doelgroep:  
Week 1: 1 midweek voor vluchtelingkinderen van 6 t/m 9 jaar. Deze kinderen zijn 

ondergebracht bij de door Nivongroep JUMP georganiseerde vakantie. 
Vanwege de leeftijd is gekozen voor een midweek in plaats van een week. 

Week 2 en 3: 2 weken voor vluchtelingkinderen van 9 t/m 12 jaar.  
Week 4: 1 week voor alleengaande sociale minima vanaf 40 jaar.  
Week 5: Kerstarrangement van 4 dagen  voor alleengaande sociale minima vanaf 60 

jaar. 
 
Daarnaast is aan de Stichting Quiet-Nijmegen en Stichting Reis met je Hart het aanbod 
gedaan om individuele gezinnen die binnen onze doelgroep vallen een 
weekend/midweek/week in een NIVON-huis aan te bieden, waarbij de genoemde 
stichtingen een bijdrage per gezin betalen. 
 

In totaal waren er 45 kinderen aangemeld in de leeftijd 6 t/m 14 jaar, waarvan 28 
jongens en 17 meisjes. Daarvan kwamen er 19 uit Eritrea, 11 uit Syrië en 7 uit Soedan. 
De overigen kwamen uit Afrika, Azië en het Midden Oosten.  
Voor de week voor volwassenen meldden zich 19 personen tussen de 43 en 69 jaar, 
waarvan 3 mannen en 16 vrouwen. Vier deelnemers waren aangemeld via Quiet en Reis 
met je Hart. 
Helaas moest het Kerstarrangement vanwege de corona maatregelen heel kort voor 

aanvang ervan geannuleerd worden. 
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Invulling vakantieweken 
 
Het team, onder leiding van de coördinator, van de vakantieweek bepaalt het programma 
van de vakantieweek. De kookploeg zorgt voor de inwendige mens. De werkgroep 

verstrekt een (gemaximeerd) budget voor het programma en de voeding.  
In 2021 heeft de werkgroep workshops bekostigd voor Dansen, Djembe en Timmeren. 
 
 
Financiering Sociale Groepsvakanties 
 
De kosten van de Sociale Groepsvakanties kunnen, gezien de doelgroep, niet verhaald 

worden op de deelnemers. Met VluchtelingenWerk Nederland wordt een contract gesloten 
voor de afname van een maximaal aantal te plaatsen gasten tegen een overeengekomen 
bedrag. Van de deelnemers aan de sociale minimaweek wordt een bescheiden bijdrage 
gevraagd. Voor de individuele gezinnen wordt ook een bijdrage betaald door de 
stichtingen Quiet en Reis met je Hart. 
Daarnaast zijn diverse sponsoren gezocht en gevonden die het mogelijk maken om het 
project uit te voeren. Met de sponsoren die een toezegging voor 2020 hadden gedaan is  

contact geweest en een aantal heeft zich bereid verklaard de toekenning door te 
schuiven naar 2021. 
 
  
 
Conclusie 2021 
 
Voor wat betreft de Vluchtelingenweken zijn er minder weken aangeboden en bovendien 
aan een andere doelgroep, maar wel tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. De 
week in de zomer voor de alleengaande sociale minima was, ondanks de 
coronamaatregelen, een succes.  Om die reden speelden veel activiteiten zich in en om 
het huis af.  
Spijtig dat niet meer sociale minima gezinnen gebruik hebben gemaakt om van een 
weekend, midweek of week vakantie te genieten in een van de NIVON-huizen. 

Het jaar 2022 wordt hopelijk weer als vanouds een jaar waarin de vluchteling 
gezinsvakanties centraal staan. 
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Financiële verantwoording 2021 
 
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 
2021. Een aantal sponsoren was bereid de toegezegde subsidie 2020 door te schuiven 
naar 2021, soms onder de restrictie dat wel opnieuw een aanvraag ingediend moest 
worden. Van de diverse sponsoren is in totaal een bedrag van € 11.000,00 ontvangen. 
VluchtelingenWerk Nederland betaalt volgens contract een bedrag per kind. 

 
Sponsoren in 2021 
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Nettolasten Sociale Groepsvakantie 2021  

 

Omschrijving Totaal 
Kosten Voeding Reis- Kosten Adm. Eigen  Subs. 

overn.    kosten Program. Kosten bijdragen Derden 

Overhead 

Werkgroep 1.660,22  4,90 905,77  749,55   

Evaluatie 367,54  85,74 281,80     

Totaal Overhead 2.027,76  90,64 1.187,57  749,55   

Vluchtelingen 

Allardsoog 6.435,21 4.130,20 1.096,43 750,37 458,21    

Morgenrood 5.663,06 3.479,50 920,97 547,25 715,34    

Hocus Pocus 845,00 845,00       

Totaal 
Vluchtelingen 

12.943,27 8.454,70 2.017,40 1.297,62 1.173,55    

Alleengaande Sociale Minima 40+ 

Bosbeek-zomer 5.106,52 3.806,98 1.282,37 396,51 760,66  -1.140,00  

Bosbeeek-kerst 857,82   72,92 784,90    

Totaal Soc.min.40+ 5.964,34 3.806,98 1.282,37 469,43 1.545,56  -1.140,00  

Sociale Minima Gezinnen 

Soc.Min.Gez. 53,20 193,20     -140,00  

Totaal 
Soc.Min.Gez. 53,20 193,20     -140,00  

Totaal vak.weken 18.960,81 12.454,88 3.299,77 1.767,05 2.719,11  -1.280,00  

                  

Totaal Netto lasten 20.988,57 12.454,88 3.390,41 2.954,62 2.719,11 749,55 -1.280,00  

  

Subsidies * -22.375,00       -22.375,00 

    

NETTO RESULTAAT -1.386,43        

 

 

 
 
 

Conclusie 
 
De Werkgroep Sociale GroepsVakanties kijkt met een tevreden blik naar het financiële 
plaatje. Mede dankzij de sponsoren konden de vakantieweken weer uitgevoerd worden. 
Jaar 2021 is geslaagd. 

  

* Inclusief contractbijdrage van VluchtelingenWerk Nederland. Met VWN is een contract afgesloten voor 
een bijdrage per kind. 
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Impressie Sociale Groepsvakanties 2021 
 
Intro 
Nog een week en dan gaat het gebeuren. Een vakantie voor vluchtelingkinderen en 
alleengaande sociale minima 40+ in een Natuurvriendenhuis. De jongste groep van 6 t/m 
9 jaar wordt ‘uitbesteed’ bij het kamp Hocus Pocus van Nivon-JUMP. Mooie huizen in een 
mooie omgeving! De laatste voorbereidingen: telefoontjes, appjes, afspraken rondom het 
programma, materialen, kosten……. Het houdt ons bezig en maakt ons nieuwsgierig naar 
onze gasten. Een spannend avontuur, niet alleen voor de gasten, maar ook voor de 
teamleden. Hoe zal het gaan?  
 

Kindervakanties 
 
Startdag 
In de loop van de middag arriveren de kinderen en krijgen limonade met wat lekkers. 
Met elkaar bespreken wat de huisregels. Door middel van naamspelletjes vindt de 
kennismaking plaats. Eerste lekkere maaltijd en daarna opnieuw tijd voor spelen. De 
eerste nacht in een vreemde omgeving is altijd spannen, maar niemand slaapt alleen. 
De volgende dagen starten met een ontbijtbuffet en soms ook meteen het maken van 
een lunchpakket. Daarna volop tijd voor creativiteit en sport en spel en 
natuurwandelingen, al dan niet onder begeleiding van een boswachter. Voor 
buitenactiviteiten zat het weer niet altijd mee, maar ook binnen was voldoende ruimte 
voor vermaak.  In Oisterwijk zijn zelfs nog twee uitstapjes gemaakt naar het 
Oertijdmuseum in Boxtel en naar de Reuselhoeve, een activiteitenpark in de natuur met 
o.a. een Klimparcours. Dikke pret uiteraard. Vanuit de Werkgroep Sociale 

Groepsvakanties was een workshop Timmeren geregeld. Alle kinderen konden een 
vogelhuisje maken of vogels figuurzagen. Voor een aantal was het voor het eerst dat ze 
met timmergereedschap aan de slag gingen. Een andere workshop was Djembe. 
Verbazingwekkend hoe snel de kinderen de techniek onder de knie krijgen en tenslotte 
een orkest vormen. Een derde workshop was dansen. Een schot in de roos, want welk 
kind houdt niet van dansen. 
Op de laatste avond is het Bonte Avond, waar iedereen een bijdrage levert aan een 

avondvullend programma: muziek, dans, acrobatiek en lekkere hapjes. 
De laatste dag 
Het zit erop. Na het ontbijt de tassen inpakken en de kamer netjes achterlaten. Eigenlijk 
willen de kinderen niet naar huis, want het was leuk, leerzaam, gezellig met al die 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Velen vragen ook of ze volgend jaar weer mogen. 
En de leiding: die gaat na een inspannende week moe maar voldaan naar huis. 
 

Week voor alleengaande sociale minima 40+ 
 
Gaat corona nog roet in het eten gooien of niet? Nee en zo meldden zich 19 personen 
aan voor een fijne vakantieweek in De Bosbeek in Bennekom. De jongste was 43, de 
oudste 69 jaar.  Enkelen waren ook al in 2019 mee geweest en dus werden er 
herinneringen opgehaald. Voor de nieuwelingen was het soms toch wel wat spannend. Na 
de eerste kennismaking en een heerlijk driegangendiner vertrokken de meesten naar hun 

eigen kamer. 
 
Vanwege de nog steeds geldende coronaregels werden de activiteiten vooral in en om het 
huis gepland. Daarbij is het niet nodig om volwassenen voortdurend bezig te houden; 
juist even niets doen of een gezellig praatje maken maakt zo’n week tot vakantieweek. 
Wel genoot iedereen van de workshops Frisbees gooien, want wanneer doe je dat nu op 
deze leeftijd, Djembe, timmeren van vogelhuisjes en een insectenhotel voor De Bosbeek, 

volksdansen. Met een ecoloog wandelen op de Ginkelse heide. Je hoeft niet ver om het 
fijn te hebben. Wel nog een uitstapje, sommigen per fiets, naar De Hoge Veluwe.  
En elke dag weer verwend worden met lekkere maaltijden. De kookploeg verdient 
daarvoor een dikke pluim. 
Maar ook aan deze week kwam een eind. Een geslaagde week aldus de gasten 


