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ALGEMEEN
BIJNA WEER GEWOON VAN STARTDe coronamaatregelen duurden voort in het eerste kwartaal van 2022 en in maart werdduidelijk dat onze groepsvakanties weer, als vanouds, doorgang konden vinden. Weerruimte voor een vluchtelingouder met kinderen t/m 12 jaar EN vakantie vooralleengaande sociale minima vanaf 55 jaar. Dat betekende wel dat in heel korte tijdgeregeld moest worden wat normaliter al vanaf januari voorbereid wordt (en sommigezaken al in het laatste kwartaal van het jaar ervoor), niet alleen bij ons, maar ook bijVluchtelingenWerk Nederland die voor ons de gasten werft. Maar als iedereen danhetzelfde doel voor ogen heeft, lukt het realiseren van de sociale groepsvakanties ook inkorte tijd.
De stichtingIn 2017 heeft de (ANBI) Stichting G.W. Melchers Fonds het organiseren van vakantiesvoor sociale minima van het NIVON overgenomen.Naar buiten toe wordt de naam "Sociale Groepsvakanties" gebruikt.(www.socialegroepsvakantie.nl)
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 staatzijn zelf een vakantie te regelen.Door dit met en door vrijwilligers te doen in NIVON Natuurvriendenhuizen wordt hetsociaal maatschappelijke karakter van de opzet onderstreept. Het non-profit karakter vandeze vakanties onderscheidt deze vakanties bovendien van de reguliere vakantiemarktwaar winstmaximalisatie overheerst.
De Werkgroep Sociale GroepsvakantiesOp 1 januari 2022 bestond de Werkgroep Sociale Groepsvakanties (WSGV) uit vijfpersonen met als specifieke taak:
Doky Verhagen - voorzitterAnneke Zwarst - penningmeester en contactpersoon Vluchtelingen WerkNederlandAlphons Devilee - sponsorwerving en materiaalvoorzieningLeidi Bosch - werving en selectie vrijwilligers, websiteMartha Baede - contactpersoon VluchtelingenWerk Nederland
Als werkgroep van het NIVON werden vanaf 2007 jaarlijks vakanties geregeld voorvluchteling éénoudergezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Vanaf 2017 alswerkgroep van de stichting Sociale Groepsvakanties. De werkgroep doet, in overleg methet bestuur van de stichting, al hetgeen nodig is om de doelstelling te halen. Met name:
 Onderhouden contacten met NIVON-huizen
 Financieren Sociale Groepsvakanties
 Inzet vrijwilligers
 Terugkoppeling
 Voorbereiden en faciliteren vakantieweken
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Externe partijenVluchtelingenWerk Nederland (VWN) meldt de vluchtelinggezinnen aan die nog onderbegeleiding van VWN staan.Voor de weken voor alleengaande sociale minima kunnen leden van het NIVON zichaanmelden die hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast wordt voor het aanmelden vangasten gebruik gemaakt van de Stichting Quiet. Deze stichting verzacht (stille) armoededoor heel Nederland en biedt mensen een kans zichzelf te versterken in contact metanderen.Er zijn ook contacten met de stichting Reis met je Hart. Via hun donateurs wordenmensen (alleengaanden, gezinnen) genomineerd voor een vakantie, omdat die zelf nietin staat zijn een vakantie te bekostigen.
Voorbereiding Sociale Groepsvakanties 2022
De werkgroep heeft voorbereidend werk gedaan om het volgende te regelen:1. Voldoende accommodatie in de NIVON-huizen om de door de WSGV 5 vakantiewekenvoor vluchtelingen te organiseren en de weken voor de alleengaande sociale minimaVijf weken voor één-oudergezinnen met kinderen t/m 12 jaar via VWN. Voor dealleengaande sociale minima vanaf 40 jaar en een kerstarrangement voor dezedoelgroep, maar dan vanaf 60 jaar.2. Voldoende vrijwilligers voor begeleiding in de vakantiewekenVoor 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 ereen min of meer vaste kern van vrijwilligers jaarlijks beschikbaar is, vergt het denodige inspanning om voor elke week voldoende mensen te krijgen die beschikkenover de juiste competenties.3. Training van vrijwilligers vooraf en evaluatie achterafVoorafgaand aan de vakantieweken worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een, inprincipe verplicht bij te wonen, trainingsweekend. De tijdens deze Introdagengehouden specifieke workshops zijn onontbeerlijk om als team goed voorbereid tefunctioneren. Bovendien kunnen de teams tijdens deze dagen ook van start gaan methun eigen programma, taakverdeling e.d.Na afloop van de vakantieweken volgt een evaluatiedag.4. Aanvragen bij verschillende instellingen om een sponsorbijdrageVluchtelingenWerk Nederland heeft voor 2022 aangegeven voor maximaal 45gezinnen, volgens contract, een vaste bijdrage te verstrekken en is daarmee eenbelangrijke inkomstenbron. Uiteindelijk zijn er 50 gezinnen aangemeld. Debelangstelling was in noord Nederland enorm, in zuid Nederland minimaal. Behalve degenoemde bijdrage verzorgt en betaalt VWN ook het vervoer voor de gasten naar hetvakantieadres en weer naar huis.
De werkgroep onderhoudt de contacten met VluchtelingenWerk Nederland, StichtingQuiet en Stichting Reis met je Hart over de aanmelding van de gasten en zorgt ervoordat bij de coördinatoren de namen en andere gegevens bekend zijn. De werkgroepbereidt de financiële zaken voor en instrueert de coördinatoren en de budgethoudersvoor het budgetbeheer in de vakantieweek. Voor elke vakantieweek is een lid van deWerkgroep achterwacht/coach, met name om in geval van calamiteiten de helpendehand te kunnen bieden.Elk team regelt een voorbereidingsdag om afspraken te maken over het programma. Hetprogramma is een leidraad. De samenstelling van de groep, het weer of andere zakenkunnen aanleiding zijn iets anders te gaan doen. Vast onderdeel is in elk geval de "BonteAvond".Het budget voor het programma is € 30,00 per gast en per activiteitenbegeleider perweek en dus moet inventief met de middelen omgesprongen worden. Er is behoorlijk watknutselmateriaal beschikbaar, zodat niet alles aangeschaft hoeft te worden. Geld voorhet bezoeken van bij voorbeeld (dure) pretparken is er niet en het vertier zal vooral in enom het huis gezocht moeten worden. Wel zijn in de weken workshops dansen, timmerenen djembé geregeld en bekostigd door de werkgroep.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 (veelal
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Islamitische) afkomst van de meeste gasten en het feit dat de meesten niet echt gewendzijn aan de Hollandse pot.De Beheercommissies van de deelnemende huizen worden in de voorbereidende fasebetrokken en geïnformeerd, zodat de gasten op de beste manier gehuisvest kunnenworden en duidelijk is welke gezamenlijke ruimten nodig zijn om te eten en te recreëren.

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 zichaangemeld naar aanleiding van oproepen op de website van het NIVON en in De Toorts.Ook zijn in de kennissenkring van de bestaande vrijwilligersploeg nieuwe mensengevonden. Ook worden scholen benaderd om studenten te activeren zich aan te meldenals kinderbegeleider en zodoende een passende ervaring kunnen opdoen die nuttig isvoor hun opleiding.
Bij de selectie van de vrijwilligers wordt gekeken naar de specifieke kwaliteiten dievereist zijn om de vakantieweek tot een succes te maken: een coördinator voor deaansturing van de groep, een kookploeg, activiteitenbegeleiders voor de kinderen enactiviteitenbegeleiders voor de volwassenen.
Introdagen
De introdagen vonden plaats op 17, 18 en 19 juni 2022 in het Koos Vorrinkhuis. Duidelijkis gebleken dat de Introdagen een onontbeerlijk element in de voorbereiding zijn.
Evaluatiedag
Op 8 oktober 2022 heeft de evaluatie van de weken in de zomer plaats gevonden. Dezeevaluatie vindt plaats met de coördinatoren en 1 of 2 andere teamleden van de weken.Zoals altijd een nuttige dag die goede tips oplevert voor de toekomst.

ACTIVITEITEN 2022
Sociale Groepsvakanties in 2022
 5 vakantieweken gehouden in één van de NIVON-huizen, in samenwerking metVluchtelingenWerk Nederland voor vluchtelinggezinnen die nog in AZC's wonen en/ofzelfstandig in een gemeente maar nog begeleid worden door Vluchtelingen Werk.Doelgroep is éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar
 In de zomer een week voor alleengaande sociale minima vanaf 40 jaar in DeBosbeek.
 Een 4-daags Kerstarrangement in De Bosbeek voor de groep alleengaande socialeminima vanaf 60 jaar
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Overzicht Vakantieweken in 2022
DATUM WAAR ADRES WAT

1 Vr 22 jult/mvr 29 jul
Hunehuis Hunebeddenweg 17973 DARP (HAVELTE)Tel.: 088-0990961

Moeder en kinderen(9 gez.)
2 Vr 29 jult/mvr 5aug

Allardsoog Jarig v.d. Wielenwei 429343 TC EEN-WESTTel.: 088-0990951
Moeder en kinderen(9 gez.)

3 Vr 5 augt/mvr 12 aug
De Kleine Rug Loswalweg 13315 LB DORDRECHTTel.: 088-0990962

Moeder en kinderen(6 gez.)
4 vr 12 augt/mvr 19 aug

Allardsoog Jarig v.d. Wielenwei 429343 TC EEN-WESTTel.: 088-0990951
Moeder en kinderen(9 gez.)

5 Vr 19 augt/mvr 26 aug
Morgenrood Scheibaan 155062 TM OISTERWIJKTel.: 088-0990967

Moeder en kinderen(9 gez.)
6 vr 12 augt/mvr 19 aug

De Bosbeek Bosbeekweg 19-216721 MH BENNEKOMTel.: 088-0990954
Soc. Min. 40+

7 Vr 24 dect/mma 27 dec
De Bosbeek Bosbeekweg 19-216721 MH BENNEKOMTel.: 088-0990954

Soc. Min. 60+

8 Juli/aug De Bosbeek,Morgenrood,De Banjaert
wkmwkwknd

Doelgroep:1 t/m 5: 1 week voor vluchtelinggezinnen; één ouder met kinderen t/m 12 jaar.De ouder kan zowel de moeder als de vader zijn.6 : 1 week voor alleengaande sociale minima vanaf 40 jaar.7 : Kerstarrangement van 4 dagen voor alleengaande sociale minima vanaf60 jaar8 : Mogelijkheid om via de stichting Reis met je Hart individuele gezinnen die binnenonze doelgroep vallen een weekend/midweek/week in een NIVON-huis aan tebieden, waarbij de genoemde stichting een bijdrage per gezin betaalt.

Gasten
GezinnenIn totaal werden 50 gezinnen aangemeld vanuit het hele land, met uitzondering van demeest zuidelijke provincies. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet, maar bekend isdat er veel in deze provincies voor minima wordt georganiseerd.De meeste gezinnen kwamen uit Eritrea (12) en Syrië (10) en dit jaar ook uit Oekraïne(7). De overige gezinnen verspreid uit Afrika (8) en de overige uit Europa en het Midden-Oosten.Elk gezin kreeg een vaste vrijwilliger toegewezen als aanspreekpunt voor vragen, hulp ofandere zaken om zodoende zoveel mogelijk rust en stabiliteit te genereren. Invoorkomende gevallen kan een coördinator terugvallen op een lid van de werkgroep dieals coach fungeert voor één van de vakantieweken.Alleengaande sociale minima - zomerDe gasten voor de week zijn via het NIVON uitgenodigd zich aan te melden voor dezevakantie. Daarnaast heeft de stichting Quiet-Nijmegen gezorgd voor aanmelding van
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gasten. Enkelen moesten daarvoor wel even over een drempeltje heen, maar warenachteraf heel blij dat ze het gedaan hadden. De gasten regelden zelf hun vervoer naar DeBosbeek en weer naar huis.Voor deze week meldden zich al snel zoveel personen dat het aantal deelnemersverhoogd werd van 25 naar 32, het maximaal te huisvesten gasten. In totaal 21 damesen 11 heren, voornamelijk in de leeftijd 50-70 jaar.Alleengaande sociale minima - kerstarrangementDe gasten voor dit arrangement zijn via het NIVON uitgenodigd zich aan te melden voordeze vakantie. Daarnaast heeft de stichting Quiet-Nijmegen gezorgd voor aanmeldingvan gasten. De gasten regelden zelf hun vervoer naar De Bosbeek en weer naar huis.Voor deze week meldden zich 23 personen, maar helaas moesten er 4 op het laatstemoment annuleren wegens ziekte. Voornamelijk 60-ers, waarvan 14 dames en 5 heren .Sociale minimagezinnenSlechts 1 aanmelding voor deze vakantie, maar uiteindelijk is er geen gebruik vangemaakt zonder te melden wat daarvan de reden was. Toch blijkt uit vragen vanuit hetland dat er wel behoefte is aan dit soort vakanties, maar de gezinnen moeten dan wel inhet plaatje passen.
BegeleidingSoms was extra menskracht wenselijk en/of prettig maar allen zien zeer voldaan terugop een leuke, maar zeer vermoeiende week.

Invulling vakantieweken
Activiteiten/programma VluchtelingwekenDe gezinnen zijn veelal blij met activiteiten als knutselen, spelletjes (met water),wandelen, naar de speeltuin, bewegen op muziek. Soms fijn dat er verschillendeprogramma’s zijn voor de ouders en voor de kinderen, maar ook gezamenlijkeactiviteiten worden heel goed gewaardeerd.Het fenomeen "Bonte Avond" is voor deze groepen iets nieuws, maar bleek overal weereen enorm succes.Activiteiten/programma Sociale Minima 40+Muziek, bewegen in huis en in de natuur. Museumbezoek. En tijd voor jezelf.Activiteiten verzorgd door de Werkgroep Sociale GroepsvakantiesWorkshop TimmerenIn alle zomervakantieweken is er een workshop Timmeren gehouden. Iedereen kononder leiding van Jan Willem Retera van de Timmerclub Rijswijk aan de slag om eenvogelhuisje, een vogel of een insectenhotel of iets anders te maken. Een daverendsucces bij jong en oud.Workshop DjembéIn alle weken is een workshop Djembé gehouden door Thiosane o.l.v. Marlon Read.De Dansworkshop in alle weken was ook een succes.MaaltijdenVoor wat betreft de maaltijden blijft het zoeken naar de juiste vorm: wat zetten we optafel en op welke wijze eten we samen. Juist hier manifesteert zich het verschil inachtergrond en cultuur van de vluchtelinggasten met die van de gemiddeldeNederlander. Hoewel de kookploegen en de begeleidingsteams zich verdiept hadden inhet 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 situatieblijkt dan de beste optie. Frappant was dat het met alleen kinderen eigenlijk geenprobleem wasDe gasten van de minimaweek voelden zich vooral erg verwend.
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Accommodatie
De NIVON-huizen zijn veelal gelegen in een prachtige omgeving. De huizen zelf zijn overhet 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 slaapkamersschoonhouden.Het huis zorgt voor het schoonmaken van de overige ruimten. Indien het huis volledigbezet is, kan het nodig zijn de schoonmaakfrequentie daarvan op te voeren. Maar ookblijkt het noodzakelijk de slaapkamers extra zorg te geven alvorens er nieuwe gasten inkunnen. Om die reden konden in 2022 alle huizen maximaal € 150,00 factureren voordeze extra schoonmaakkosten.Daarnaast zorgen de huizen voor extra hygiëne, want ook al zijn er geencoronamaatregelen meer van kracht, voorkomen is beter dan genezen.

Financiering Sociale Groepsvakanties
Budgetten
Voor de voeding was voor de door ons verzorgde weken een budget van € 5,50 perpersoon per dag beschikbaar voor de kindervakantieweken. Gebleken is dat dit budgetvoldoende is voor eenvoudige, maar goede voeding. Voor de alleengaande socialeminima is het budget € 7,00 per persoon per dag, gebaseerd op de NIBUD-norm. Van tevoren gebruik maken van aanbiedingen voor niet bederfelijke producten verruimt hetbudget voor de andere producten. Wel was duidelijk dat de inflatie zwaar drukte op dedagelijkse boodschappen.Elke vakantieweek kreeg voor het uit te voeren programma een budget van € 30,00 pergast en per activiteitenbegeleider per week. Dat bedrag blijkt voldoende te zijn vooreenvoudige activiteiten.Voor de Sociale Minimaweek en kerstarrangement was € 2.660,00 beschikbaar. Eenprogramma voor uitsluitend volwassenen is duurder, maar vanwege de mobiliteit van degasten bleven de meeste activiteiten tot in en om het huis beperkt.
Sponsoring
Vanaf 2018 is er een door het NIVON vastgesteld uniform overnachtingstarief, maar er iswel sprake van 3 categorieën, op basis van ligging en kwaliteit. Voor deze 3 weken isgebruik gemaakt van huizen in zowel de A- als de B-categorie. Voor alle gasten wordteen lakenpakket beschikbaar gesteld en gefactureerd.De kosten van de Sociale Groepsvakanties kunnen, gezien de doelgroep, niet verhaaldworden op de deelnemers. Met VluchtelingenWerk Nederland wordt een contract geslotenvoor de afname van een maximaal aantal te plaatsen gezinnen tegen eenovereengekomen bedrag. Van de deelnemers aan de sociale minimaweek wordt eenbescheiden bijdrage gevraagd. Voor de individuele gezinnen wordt deze bijdrage betaalddoor de stichtingen Quiet en Reis met je Hart.Net als in de andere jaren zijn diverse sponsoren gezocht en gevonden die het mogelijkmaken om het project uit te voeren. Met de sponsoren die een toezegging voor 2020hadden gedaan is contact geweest en soms bleek het mogelijk deze toekenning door teschuiven naar 2022.Daarnaast ontvangt de stichting zelf via de website diverse donaties.
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Conclusie vakantieweken
 De Sociale Groepsvakanties in 2022 voor vluchtelinggezinnen voldoen, gezien dereacties van de gasten, duidelijk aan het gestelde doel. De week voor Sociale Minima 40+ was een succes. Wel is het zaak voor voldoendemiddelen te zorgen, omdat, behoudens de bescheiden eigen bijdrage van € 60,00 perpersoon, alle kosten gedekt moeten worden uit sponsorbijdragen. Het Kerstarrangement voor Sociale Minima 60+ was een succes, hoewel het aantalaanmeldingen minder was dan voor de zomerweek. Van het aanbod om individuele sociale minima een vakantie aan te bieden is geengebruik gemaakt. De accommodaties voldoen aan de behoefte. De directe omgeving van de huizenbiedt voldoende gelegenheid tot vermaak. De teams moeten over voldoende koks beschikken. Bij de evaluatie kwam naar vorendat een kookploeg van 3 personen aan de krappe kant is. Voor de begeleiding van dekinderen uitgaan van 1 begeleider op 5 kinderen. Voor de volwassenen zijn in totaal 2tot 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 2023 de goede samenwerking met de stichtingen Quiet en Reis met je Hart verderuitbouwen. In 2023 opnieuw de vakantieweken voor vluchtelinggezinnen aanbieden, maar inplaats van 8 dagen de periode op 7 dagen stellen. Dat blijkt lang genoeg enpraktischer voor de huizen en de vrijwilligers met een baan. In 2023 rekening houden met opnieuw organiseren van een zomerweek en eenKerstarrangement voor alleengaande Sociale Minima.
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Financiële verantwoording 2022
Het budget voor de te organiseren sociale groepsvakanties en de kosten van dewerkgroep en de vrijwilligers bestaat uit de toegezegde (sponsor)bijdragen voor het jaar2022. Een aantal sponsoren was bereid de toegezegde subsidie 2020 door te schuivennaar 2022, soms onder de restrictie dat wel opnieuw een aanvraag ingediend moestworden. Van de diverse aangeschreven sponsoren is in totaal een bedrag van€ 7.100,00 te verwachten ontvangen en VluchtelingenWerk Nederland betaalt volgenscontract een bedrag per kind.
Sponsoren in 2022
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Overzicht sponsoren 2022
Doel Sponsor Bedr.Toegek. Vluchte-lingen Socialeminima
Totale week VluchtelingenWerkNederland 33.750,00 33.750,00
Diverse sponsoren 2022

1 Totale week Haella stichting 2.700,00 2.000,00 700,00
2 Totale week Winter-Heijnsius Stichting 1.200,00 1.200,00
3 Totale week St. Elise Mathilda 1.200,00 1.200,00
4 Kerstweek St. R. Hooglandsfonds 1.000,00 1.000,00
5 Kerstweek Sluyterman van Loo 1.000,00 1.000,00

Subtotaal 7.100,00 2.000,00 5.100,00
SGWMF Diverse donaties 970,59

TOTAAL 40.850,00 36.720,59 5.100,00
Toelichting
Nrs. 2 t/m 5 worden in 2023 afgerekend

Gebleken is dat het lastiger wordt om van instellingen/stichtingen een bijdrage tekrijgen. Sommige zijn erg regionaal gericht en stellen als voorwaarde dat de gasten in deregio wonen waarin de instelling is gevestigd. Bovendien kon in 2022 pas laat metgerichte sponsorwerving gestart worden, wat tot gevolg had dat een aanvraag niet inbehandeling werd genomen voor 2022. Desondanks is het gelukt om sponsoren te vindendie het mogelijk hebben gemaakt de vakantieweken mede te financieren. Zondersponsoring, geen vakantieweken. Het totaal verkregen bedrag kon helaas de kosten nietdekken.Uiteraard wordt niet elk verzoek gehonoreerd, maar de ANBI-status lijkt wel een positieveinvloed te hebben bij het beslissen op aanvragen.Naast de actieve sponsorwerving zijn diverse spontane giften via de website ontvangenten behoeve van de stichting.
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Netto lasten 2022
Omschrijving Totaal Over-nachting Voeding Reis-kosten Programma Materialenalgemeen Adm.-kosten Eigenbijdragen
Werkgroep 1.837,65 756,51 1.081,14
Training 3.732,98 1.811,20 509,66 1.064,01 103,99 160,37 83,75
Evaluatie 416,36 65,56 281,30 69,50
Vakantieweken 3.762,94
Totaal overhead 9.749,93 1.811,20 575,22 5.864,76 173,49 160,37 1.164,89 0,00

Kosten door Sociale Groepsvakanties georganiseerde weken Vluchtelingen
Allardsoog-1 7.088,31 4.463,35 1.569,33 717,53 338,10
Allardsoog-2 8.743,81 5.444,00 1.794,81 1.505,00
Hunehuis 8.916,38 5.827,00 1.743,84 1.338,04 7,50
Kleine Rug 4.797,63 3.081,00 1.344,00 372,63
Morgenrood 7.358,23 4.775,00 1.689,60 855,39 38,24
Totaal wekenvluchtelingen 36.904,36 23.590,35 8.141,58 0,00 4.788,59 376,34 7,50 0,00

Kosten door Sociale Groepsvakanties georganiseerde weken Sociale minima
Bosbeek-zomer 7.239,46 5.526,57 1.912,34 1.540,55 -1.740,00
Bosbeek-Kerst 2.474,70 1.656,37 771,86 471,47 -425,00
Totaal wekensociale minima 9.714,16 7.182,94 2.684,20 0,00 2.012,02 0,00 0,00 -2.165,00

Kosten door Sociale Groepsvakanties voor cultureel programma en aanschaf materialen
Workshop Dans,Djembé, Timmeren 4.221,76 3.763,83 457,93
Totaal alle weken 4.221,76 0,00 0,00 0,00 3.763,83 457,93 0,00 0,00

TOTAAL 60.590,21 32.584,49 11.401,00 5.864,76 10.737,93 994,64 1.172,39 -2.165,00

Baten 2022ContractbijdrageVWN 33.750,00
Subsidies 7.100,00
Programma t.l.v.VoorzieningProgramma 3.525,00
TOTAAL 44.375,00

Nadelig saldo 2022 16.215,21
Ten laste van de voorzieningen is gebracht:

 Programmakosten voor workshops ad € 3.525,00, waardoor de VoorzieningProgramma highlights per 31 december 2022 geen saldo meer heeft.

Conclusie
De Werkgroep Sociale GroepsVakanties kijkt met een tevreden blik naar het financiëleplaatje, omdat de netto uitgaven binnen de begroting zijn gebleven. Mede dankzijsponsoren konden de vakantieweken weer uitgevoerd worden, maar omdat het aantalsponsoren in 2022 beperkt was (als nasleep van corona) sluit het jaar 2022 met eennegatief saldo van € 16.215,21. Bij het vaststellen van de Jaarrekening van de StichtingG.W. Melchers Fonds zal bepaald worden in hoeverre hiervoor de Continuïteitsreserve zalworden aangesproken.
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Impressie Sociale Groepsvakantieweken 2022
Opmerking: in het kader van de AVG zijn er geen foto’s toegevoegd.

INTRO
Voordat de vakantieweken starten, hebben de begeleidende teams al heel wat werk verricht. Nietalleen tijdens de Introductiedagen met leerzame workshops en teambuilding, maar vooral ook omafspraken te maken over het uit te voeren programma en de taakverdeling tijdens de week en welkeafspraken er gemaakt moeten worden om ervoor te zorgen dat de dagen soepel verlopen. Nog eendag bij elkaar in het vakantiehuis om zowel het huis als de omgeving te verkennen hoort er ook bij.Een dag voordat de gasten komen is het team al paraat in het huis om de laatste puntjes op de ‘i’ tezetten en te zorgen voor een een warme ontvangst van de gasten, voor wie het toch allemaal nieuwen eigenlijk ook wel spannend is.
VLUCHTELINGWEKEN
Het programma is afhankelijk van de samenstelling van de gasten en uiteraard van de wijze waarophet team daar invulling aan geeft. De Werkgroep Sociale Groepsvakanties had voor elke week 3workshops geregeld: Djembé, (vogelhuisjes) timmeren en dansen.
In de loop van de middag op de eerste dag worden de gasten verwelkomd met koffie, thee, limonadeen wat lekkers erbij. Kennismaken met het teamlid dat een gezin de hele week met raad en daadbijstaat en op zoek naar de kamer waar de knuffels al op de bedden liggen te wachten. Na het etenvolgt een kennismakingsspel en soms ook een verkenningstocht door het huis. Kinderen maken algauw contact met elkaar. De ouders hebben daar soms wat meer moeite mee, vooral als er geen‘landgenoten’ bij zijn en de taal een barrière vormt. En zo’n eerste nacht is dan ook weer spannend.
De eerste dagEen lekker ontbijt en soms wordt er ochtendgymnastiek gedaan. In elk geval volgt er een programma,waarbij elke leeftijdsgroep aan zijn trekken komt. En ook de ouders worden niet vergeten, want diekunnen dan samen iets ondernemen zonder op de kinderen te hoeven letten of, en dat mag ook, evenlekker niets doen.Een slimme creatieve activiteit is bijna overal het maken van een placemat. Lekker bezig zijn om metverf, krijt, potloden en dergelijke iets moois maken waar je de hele week plezier van hebt bij demaaltijden. En… je doet het samen, wat heel belangrijk is.En vooral is er de eerste dag tijd om buiten te spelen in de vorm van een spel, wandeling of gewoonspringen op de trampoline. Zo leer je de omgeving ook een beetje kennen.
De rest van de week staat in het teken van sport en spel, al dan niet samen met de ouders, want ookdie kunnen heel fanatiek zijn. In elk huis is meer dan voldoende materiaal om zowel binnen als buitente spelen. Daarnaast is er voor de creatieve activiteiten meer dan genoeg materiaal aanwezig. Maarook een educatief element is er in de vorm van een wandeling met een boswachter die van allesuitlegt of er komt een verhalenverteller die over de omgeving of vroeger vertelt.Een vakantieweek zonder een echte speeltuin te hebben bezocht, dat kan niet. Meestal kan dat dichtbij het huis en wordt het plezier vergroot door er ter plekke te picknicken en een ijsje te eten. Altijdleuker dan de schommel bij het huis. En zwemmen wil iedereen ook wel graag, maar dat blijft eenspannende zaak omdat de meeste kinderen niet kunnen zwemmen. Het ene team ziet het niet zitten,het andere team wel en met flinke zak met zwemvleugels en ander drijfmateriaal en heel veeloppassers is dit vaak een hoogtepunt. Evenwel kun je ook zonder zwemmen veel waterplezier hebbenbij het huis met waterballonnen en waterpistolen (lekker de vrijwilligers te pakken nemen) en eenzeepbaan.Voor de moeders is er eigenlijk altijd een verwenmoment: een ochtend of middag tijd voorgezichtsverzorging, nagels lakken, voetenbadjes. Voor de kinderen is het dan verboden toegang. Eenander ‘oudermoment’ is het voorbereiden en bereiden van een warme maaltijd. Samen bedenken zewat ze willen koken als voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Boodschappenlijstje maken enbespreken met de kok, want wat al voorradig is hoeft niet gekocht te worden. En als dat allemaalgeregeld is met elkaar de boodschappen doen op de markt en in de supermarkt. En het doen van deboodschappen is pas compleet als er na afloop koffie of thee met iets lekkers erbij is genuttigd. Endaarna natuurlijk aan de slag om samen de maaltijd te bereiden. Vanzelfsprekend allemaal blije



Jaarverslag Werkgroep Sociale Groepsvakanties 2022 Pagina 15 van 15

gezichten als al die specifieke gerechten op tafel staan, want elk land heeft nu eenmaal zijn eigenrecepten. Overheerlijk en altijd teveel, maar dat vindt niemand erg de volgende dag.En als dagen zich dan aaneen rijgen zie je steeds meer samenhang in de groep en ontstaan ervriendschappen. Gezellig ook voor de avonden, waarop een spelletje of een (stoelen)dansje gedaanwordt. Bingo is ook dikwijls een hoogtepunt. En niet te vergeten: samen zingen.En zo komt er dan de laatste avond, de Bonte Avond. Iedereen mag, niet moet, daar een bijdrage aanleveren in de vorm van een dansje, zingen, toneelstukje, al dan niet uitgedost met de beschikbarespullen uit de verkleeddoos. En uiteraard ontbreken deze avond niet de lekkere hapjes en drankjes.
De laatste dag breekt aan en dat betekent inpakken en wachten op de taxi (geregeld doorVluchtelingenWerk Nederland) die de gasten weer naar huis brengt. Blije gezichten omdat het zo fijnwas, bedroefde gezichten omdat het afgelopen is. Conclusie van een (al een beetje aan het puberen)12-jarige jongen in Morgenrood op de vraag ‘Hoe vond jij deze week’ :

!!!IEDEREEN MOET NAAR MORGENROOD!!!
En de teams evalueren de week, gebruiken samen voor de laatste keer de lunch en gaan voldaan,maar wel moe, ook naar huis en over tot de orde van de dag.

ALLEENGAANDE SOCIALE MINIMA
Vakantie voor alleengaande personen die over een krappe beurs beschikken. Een deel van de groepbestaat uit ‘Tientjesleden’ van het NIVON en een deel is lid van de Stichting Quiet, afdeling Nijmegen,die tot doel heeft armoede te verzachten.
Zomerweek (40+)Een diverse groep komt samen met als oogmerk van een fijne week vakantie te genieten. Wennenaan elkaar, want je ziet elkaar pas in de Bosbeek voor het eerst. Iedereen heeft een eigen kamer voorde nodige privacy. Meer dames dan heren zijn aangemeld, voornamelijk in de leeftijd tussen de 50 en70 jaar.De eerste avond na de gezamenlijke maaltijd kennismaken met elkaar en dat lukt prima met een frisje,wijntje of biertje.Een aantal gasten is minder mobiel en dat vergt aanpassing aan het uit te voeren programma.Desondanks is er veel gedaan in die week, mede dankzij een flinke bijdrage van 2 particulieresponsoren.De omgeving nodigt uit tot buitenvertier en zo is er gewandeld met een IVN-gids, gefietst, spelletjemidgetgolf gedaan, een huifkartocht gemaakt. Een workshop frisbee zorgde voor een sportieve nooten bij een middagje volksdansen konden de beentjes van de vloer. En verder veel gewandeld of opeen andere wijze genoten van de mooie omgeving. Een vol programma, maar evengoed voldoendetijd om even niets te doen.
Kerstarrangement (60+)Vooral gericht om niet alleen, maar samen met anderen de kerstdagen door te brengen. Verwendworden met een uitgebreid ontbijt, lunch en diner. Samen de kerstversiering maken verhoogt de sfeeren als er dan ook nog een verhalenverteller komt is dat helemaal goed. Gewoon lekker samen zijn,een (frisse) wandeling maken en relaxen.


