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Naam, datum oprichting:   Sociale Groepsvakanties (statutaire naam Stichting 

G.W.Melchersfonds). Opgericht 10 september 1954, statuten 

laatstelijk gewijzigd 6 april 2017. 

De stichting kan naar buiten toe treden onder de naam: 

Sociale Groepsvakanties (Stat. art.1,lid 2) 

 

RSIN/Fiscaal nummer :   805788256 

ANBI-status:    Begindatum 01-01-2017 voor onbepaalde tijd. 

     RSINnummer: 805788256   

Post- of vestigingsadres:   Plantage Middenlaan 2 F, 1018 DD Amsterdam 

Telefoonnummer:   088-0990900 

E-mailadres :    dir@socialegroepsvakantie.nl 

Nummer Kamer van  

Koophandel :    41197584 

Bankrekeningnummer :   NL 67 TRIO 0338623892; BIC: TRIO NL 2U 

Bestuur :     Voorzitter:   Christa Schep 

Penningmeester:  Ypke Huisman 

Secretaris:   Jan Paul Veenhuizen 

Algemene bestuursleden:  Mieke Minkes,  

Herbert Boerendonk 

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd en ontvangt dan ook 

geen beloning 

 

Werkwijze:    De dagelijkse operationele leiding is ondergebracht bij  

de directie, R. Manuel. De directie heeft volledige  

volmacht. De directie ontvangt geen directe of indirecte van de 

 Stichting G.W. Melchers Fonds 

 

Doelstelling: 

Art. 2 Statuten 

1) De stichting heeft ten doel: 

a) Het organiseren, coördineren en faciliteren van groepsreizen en -vakanties voor kinderen in 

de leeftijd tot veertien (14) jaar uit gezinnen die langdurig van een minimuminkomen 

moeten leven, zoals, maar niet beperkt tot: 

• kinderen uit eenoudergezinnen 

• kinderen uit gezinnen met langdurige werkloosheid 

• kinderen van statushouders 

b) Het financieren van vakanties in vakantiehuizen en/of kampeerterreinen van Nivon voor 

mensen met een langdurig laag inkomen, zoals, maar niet beperkt tot 

• Langdurig werklozen 

• Statushouders 

• Sociaal zwakkeren in de samenleving 

c) De stichting tracht deze doelen te bereiken door: 

• Het regelen van accommodaties en vervoer 

• Het werven en trainen van vrijwilligers, al dan niet voor een begeleidende en 

ondersteunende functie 

• Fondsenwerving 

• Het onderhouden van contact met de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, een 

vereniging, met zetel te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Surinameplein 122, 

1058 GV Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 40532333 

• Het evalueren en waar nodig nadien verbeteren van de georganiseerde groepsreizen en -

vakanties 

En al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan 

zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. 

2) De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel 
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