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Inleiding 
In de ruim 10 jaar dat De Vakantiebank bestaat gingen er meer dan duizend gezinnen op vakantie. 

Nadat in 2020 een nare pandemie roet in het eten gooide waren de verwachtingen voor 2021 hoog 

gespannen. Talloze fondsen en bedrijven hadden bijgedragen en het team stond in de startblokken om 

750 vakantieweken mogelijk te maken voor onze doelgroep. Hoewel Corona nog steeds in de weg zat, 

slaagde het team erin om 550 gezinnen een heerlijke vakantieweek aan te bieden. Veel gezinnen kozen 

ervoor om liever nog een jaar te wachten en staan dus voor 2022 op de lijst. 

Graag doet De Vakantiebank verslag van de 550 genoten vakanties en van alle andere 

wetenswaardigheden gedurende 2021. 

Pim Loeff, projectleider 
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1. Stichting De Vakantiebank 
In Nederland leven veel gezinnen met een inkomen op of onder de bijstandsnorm. De meeste 

berekeningen gaan uit van meer dan 400.000! Zij kunnen nooit met vakantie. De Vakantiebank vindt 

dat iedereen af en toe een onbezorgde tijd verdient. Door een gratis vakantieverblijf aan te bieden 

probeert De Vakantiebank enige vorm van ontspanning te leveren. 

1.1 De verborgen impact van vakanties 

Op vakantie gaan is meer dan leuk en gezellig. De impact van vakanties wordt dan ook door veel 

mensen onderschat. En zo ook de impact van het niet op vakantie kunnen gaan. Wist jij bijvoorbeeld 

dat je door op vakantie te gaan je eigen zelfbeeld kunt opkrikken? Of dat een gebrek aan keuzevrijheid 

kan leiden tot ziekte en psychische stoornissen? Wij van De Vakantiebank willen graag de verborgen 

impact van vakanties zichtbaar maken en iedereen de kans geven om op vakantie te gaan. De gezinnen 

die wij ondersteunen leven al in onzekerheid en met veel problemen. Een week vakantie kan ze een 

extra boost geven om door te gaan. 

Hieronder staat in 5 punten samengevat waarom op vakantie gaan zo belangrijk is. 

1. Gevoel van vrijheid 

Vakanties spelen een belangrijke rol in het doorbreken van je routine. Een 

ontsnapping uit de dagelijkse omgeving en sleur. Zo is uit diverse 

onderzoeken gebleken dat het gevoel van vrijheid en zelf keuzes kunnen 

maken tot een van onze basisbehoeften behoort. Tijdens een vakantie 

komt deze sterke behoefte extra tot zijn recht. 

2. Mentale en lichamelijke gezondheid 

Voldoende rust nemen kan ook van invloed zijn op je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vakanties de kans op stress gerelateerde aandoeningen, 

zoals hart- en vaatziekten kunnen verminderen. 

3. Sociale interacties en het versterken van relaties 

Sociaal contact met mensen heeft een grote invloed op hoe 

gelukkig iemand zich voelt. Vakanties faciliteren de 

mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met nieuwe 

mensen in contact te komen (dit is vooral ook belangrijk voor 

kinderen!). Daarnaast heb je meer tijd om gesprekken te voeren 

met je partner, wat een positief effect heeft op je 

gemoedstoestand.  

4. Meer zelfkennis, 

Doordat je gedurende een vakantie in nieuwe situaties terechtkomt leer 

je jezelf op een andere manier kennen. Zo neem je bijvoorbeeld sneller 

deel aan activiteiten die je thuis waarschijnlijk niet zou uitproberen. Door 

af en toe buiten je comfortzone te treden wordt je horizon breder en sta 

je sterker in je schoenen. 
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5. Boost aan zelfvertrouwen 

Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe kansen en 

uitdagingen. Vakanties geven een boost aan je zelfvertrouwen. 

Jij staat zelf aan het roer, waardoor je terugkeert met een 

gevoel van trots en met meer zelfvertrouwen. 

 

 

Stichting De Vakantiebank is in 2011 begonnen als een kleinschalige maatschappelijk betrokken 

organisatie. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een grotere vrijwilligersorganisatie die haar doelen behaalt 

door bijdragen van vermogens- en familiefondsen, maatschappelijk betrokken ondernemers, burgers, 

organisaties en lokale overheden. Zij dragen elk op hun manier een steentje bij aan De Vakantiebank.  

De stichting beoogt geen winst te maken. Een positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene 

reserve en komt ten goede aan de activiteiten van De Vakantiebank, bijvoorbeeld aan de uitbreiding 

van het aantal vakanties. 

1.2 Missie en doelen 

Stichting De Vakantiebank is een initiatief van vrijwilligers en een aantal maatschappelijk betrokken 

ondernemers. Deze mensen met een groot hart maken het mogelijk dat personen of gezinnen, die het 

zwaar hebben in de Nederlandse samenleving, een weekje weg kunnen. Dit wordt financieel mogelijk 

gemaakt door donateurs, fondsen, gemeenten, vrijwilligers en bedrijven. 

De Vakantiebank heeft zich ten doel gesteld om zowel accommodaties in eigen beheer te hebben, als 

vakantieweken in te kopen bij vakantieparken. Tevens beschikt De Vakantiebank meer en meer over 

accommodaties die bedrijven en particulieren gratis ter beschikking stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling is om jaarlijks te groeien in het aantal beschikbare vakantieweken. In 2016 werden 76 

vakantieweken weggeven, in 2017 waren dat 126 vakantieweken en in 2018 zijn 333 gezinnen een 

week op vakantie geweest. In 2019 werd het mooie getal van 450 vakantieweken behaald. Het doel 

van 750 vakantieweken in 2020 werd ruw verstoord door de coronacrisis. De ambitie werd om dat 

aantal vakantieweken in 2021 te realiseren.  
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In het verslagjaar was De Vakantiebank in de gelukkige positie dat zij over voldoende middelen voor 

haar doelen kon beschikken. De begroting was al vroeg in het jaar rond. Dit had mede te maken met 

het feit dat er een langere aanloopperiode (ook in 2020) was geweest om fondsen te werven. De 

Vakantiebank realiseerde in 2021 uiteindelijk 550 vakantieweken. 

 

1.3 Beleid ten aanzien van het aanbieden van vakanties 

De Vakantiebank heeft beleid waarin criteria en algemene voorwaarden zijn gesteld waaraan een 

aanvrager moet voldoen om in aanmerking komen voor een gratis vakantieweek.  

De criteria zijn:  

▪ Motivatie waarom een gratis vakantieweek voor de aanvrager belangrijk is; 

▪ Geldige Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP); 

▪ Inkomsten op of onder bestaansminimum/ bijstandsniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De algemene voorwaarden zijn: 

▪ Eens per 3 jaar kan een vakantieweek via De Vakantiebank worden aangevraagd. (voorbeeld: in 

2020 een vakantieweek ontvangen, in 2023 opnieuw aan te vragen); 
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▪ Geen uitzicht op vakantie én afgelopen 3 jaar niet op vakantie geweest; 

▪ Inkomen op of onder richtlijn bijstandsniveau; 

▪ Inschrijvingsduur niet van toepassing; 

▪ De Vakantiebank heeft het recht uitvoerig te controleren of de aanvraag voldoet aan de gestelde 

criteria van De Vakantiebank; 

▪ Ten tijde van de vakantieweek dient deelnemer in bezit te zijn van een geldige 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Bij eventuele schade en geen geldige AVP 

(ten tijde van de vakantieweek) wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld; 

▪ Deelnemer is verantwoordelijke bij schade die is gemaakt door derden, zoals medegasten die 

meegaan met de deelnemer (vrienden, oma/ opa, volwassen kinderen etc.); 

▪ Alle aangeboden vakanties zijn op basis van eigen vervoer; 

▪ Er mogen niet meer personen in de accommodatie dan het aantal waarvoor de accommodatie 

geschikt is (4 of 6 personen); 

▪ Betaalde activiteiten op- en rond het vakantiepark zijn voor eigen rekening; 

▪ De vakantieweek is niet inwisselbaar voor geld; 

▪ De vakantieweek is persoonsgebonden en mag niet worden door gegeven/ verkocht aan derden; 

▪ De vakantieweek is alleen bedoeld voor de personen die zijn ingeschreven/ aangemeld; 

▪ Persoonsgegevens worden door De Vakantiebank met recreatieondernemers gedeeld, enkel ten 

behoeve van de toegewezen vakantieweek; 

▪ Klachten over de vakantieweek worden met het vakantiepark en De Vakantiebank gedeeld; 

▪ Bij niet naleven van de huisreglementen van de camping of vakantiepark is de 

recreatieondernemer bevoegd tot voortijdig beëindigen van de toegewezen vakantieweek; 

▪ Bij tijdig annuleren (uiterlijk 2 weken vóór de vertrekdatum) van een gereserveerde vakantieweek, 

wordt men onderaan de wachtlijst geplaatst; 

▪ Bij te late annulering (in de 2 weken vóór de vertrekdatum) wordt de vakantieweek als ontvangen 

beschouwd en kan men over 3 jaar een aanvraag doen; 

▪ Bij niet verschijnen bij een toegewezen vakantieweek, kan men in toekomst geen gebruik meer 

maken van De Vakantiebank; 

▪ Bij vervuiling, vernieling, agressie o.i.d. bij gebruik van de accommodatie kan men in toekomst 

geen gebruik meer maken van De Vakantiebank.  
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1.4 Ambitie 

Het aantal gezinnen dat een beroep doet op De Vakantiebank groeit enorm. Binnen slechts enkele 

maanden stroomt de wachtlijst voor de aanvragen voor een gratis vakantieweek vol. De Vakantiebank 

wil een zo groot mogelijk percentage helpen. Zij wil vanaf 2022 jaarlijks met 25% groeien.  

1.5 Werkwijze 

In de werkwijze van De Vakantiebank wordt gebruik gemaakt van het boekingsprogramma Tommy 

Booking waarin gezinnen zelf hun boeking kunnen doen. De Vakantiebank streeft naar 100% 

boekingen via Tommy. De gezinnen zijn daardoor meer betrokken bij het kiezen van de vakantie en 

type accommodatie en kiezen bewuster voor een plaats in Nederland (of België) waar men naar toe 

zou willen. 
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De vakanties kunnen natuurlijk nóg completer en vollediger; de reiskosten vormen nog vaak een 

probleem en tijdens de vakantieweek wil De Vakantiebank het mogelijk maken dat er gratis uitstapjes 

zijn. De Vakantiebank verzorgt honderden spelletjespakketten voor de gezinnen en probeert meer 

fietsen ter beschikking te stellen. In 2021 kon 50% van alle reiskosten vergoed worden. Dat is een 

bedrag van meer dan 10.000 euro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Keurmerk 

De Vakantiebank verkreeg in voorjaar 2020 het hoogste Goede Doelen keurmerk van Nederland, dat 

van het CBF. De Vakantiebank is hier trots op! Met dit keurmerk wordt het vertrouwen vergroot en 

zullen meer fondsen en giften binnen komen. 
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2. Bedanktpagina 
Het werven van fondsen is arbeidsintensief. Veel van de formatie uren van de projectleider zijn 

hiermee gemoeid. Tijd die ook aan de uitvoering en relatiebeheer kan worden besteed. De uitdaging 

is om “het publiek” mee te laten financieren. De Vakantiebank is erin geslaagd om circa 20 

recreatieondernemers (die werken met Tommy Booking) bereid te vinden hun boekings -

bevestigingspagina (ook wel genaamd: “Bedanktpagina”) in te richten voor De Vakantiebank. Gasten 

van parken en campings die een vakantie boeken wordt gevraagd een bijdrage te doen aan het goede 

doel: De Vakantiebank. Het begin is er, in 2021 bracht deze wijze van werving van financiële middelen 

8.500 euro op. De Vakantiebank werkt eraan om het aantal parken dat hieraan mee wil doen minstens 

te verviervoudigen.  
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3. Vertrouwen geleend van een hulpverlener 
De betrokkenheid van een hulpverlener, bijvoorbeeld een Sociaal team, Humanitas, stichting Leergeld, 

een dominee of een (GGZ) hulpverlener moet leiden tot een betere voorbereiding en begeleiding naar 

een fijne vakantiebestemming en minder ‘no shows’. De Vakantiebank stimuleert sinds 2019 gezinnen, 

als zij een hulpverlener hebben, deze hen te laten aanmelden. In de bijlage is het volledige 

aanmeldformulier opgenomen dat een hulpverlener kan benutten. 
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4. In 2021 gingen 550 gezinnen op reis 
Met het aantal gezinnen dat op vakantie is geweest betekent dat dat er 725 volwassenen en 1.155 
kinderen (0-18) op reis gingen. Zij gingen gedurende het gehele jaar op vakantie, maar met name in de 
mei-, zomer-, herfst- en (een enkeling) kerstvakantie. Aan de talloze hartverwarmende reacties te 
lezen, maakte de vakantie in 2021 voor hen vaak het verschil. 

Citaten deelnemers De Vakantiebank 2021: 

“Lieve mensen van de vakantie bank. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de heerlijke week die wij van 
jullie hebben gekregen. Mijn kinderen hebben genoten en het was fijn om even als gezin samen te 
kunnen zijn en alleen maar te genieten! Het was echt heel erg leuk. Nogmaals heel erg bedankt.” 

 

“We vinden het geweldig hier!!! Ik heb zelfs een paar traantjes gelaten toen ik dit allemaal zag. Ik ben 
super blij en dankbaar dat wij dit mogen meemaken. De natuur is hier geweldig! Stond zelf al om 6 uur 
op om te genieten van mijn eerste koffie hier!! Als je het leuk vindt volgen er meer foto's en een update.” 

 

“Wat hebben wij genoten! We hebben alles kunnen doen wat we wilde doen. Wij voelen ons helemaal 
thuis. Wij zijn dankbaar dat we dit gevoel mee kunnen nemen naar huis. Wij hebben een liefdevolle 
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week gehad met dank aan jullie. (Zorgeloos, natuur, strand zon en zee, geweldig, wauw, back to my 
roots, vrij, heerlijk, perfect, boven onze verwachtingen, spelen.)” 

“Erg bedankt voor deze week. We hebben het geweldig gehad! De tijd vliegt voorbij in zo’n prachtig 
huisje. Lekker tot rust gekomen! Nogmaals bedankt!” 

 

“Wij hebben een fijne week gehad in dit mooie huisje en deze prachtige omgeving. Even uit de sleur 
van thuis geweest en veel nieuwe herinneringen gemaakt als gezin! Heel erg bedankt voor deze 
mogelijkheid, wij zullen deze week voor altijd in onze herinnering houden!” 

“Het was even wennen met het openbaar vervoer, maar zo goed voor mijn ontwikkeling. Ik heb het 
aangedurfd met de kinderen en heb het gewoon gedaan! De kinderen hebben het zo leuk gehad, veel 
vrienden gemaakt en heerlijk gespeeld. Er was de hele dag wat te doen. Van zwemmen tot kermis en 
voetballen buiten en ik heb zelfs gebarbecued. Zelf heb ook ik vrienden gemaakt. Ondanks dat ik alleen 
ging heeft me dit aanbod zo gesterkt als persoon! Ik wist niet dat ik hiertoe in staat ben en dat het ook 
fijn kon zijn! Het heeft mij als een alleenstaande moeder met 3 kinderen zo enorm geholpen om in 
mijzelf te geloven! Mijn dankbaarheid is zo groot, dit is een avontuur die ik nooit zal vergeten en de 
kinderen ook niet.” 
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De kaart laat zien dat alle 40 relaties van De Vakantiebank in Nederland gezinnen ontvingen. De 
Vakantiebank slaagde erin om voldoende middelen te vergaren waarmee voor elk gezin 50% van de 
reiskosten konden worden voldaan (á 19 cent per kilometer). Hiermee is het voor gezinnen, die vaak 
zelf niet in het bezit van een auto zijn, gemakkelijker om een derde te vragen hen te brengen/halen.  

Alle gezinnen krijgen na afloop van de vakantieweek een enquête toegezonden. Er was een prima 
response op de verstuurde enquête. Ook de beoordelingen zijn in het algemeen erg goed. Veel van de 
sponsoren vragen om een dergelijke feed back. 

Voorbeeld vragen enquête:
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5. Samenwerking en giften, in natura en financieel 
De Vakantiebank heeft veel partners van allerlei aard. Dat is geweldig, zonder deze relaties en partners 

kan zij weinig betekenen voor de gezinnen in Nederland. Veel van de relaties die er in 2020 waren 

bestendigden hun band in 2021: 

▪ De Oostappengroep en De Vakantiebank zetten hun goede relatie voort. In een voortreffelijke en 

soepel lopende samenwerking werden tientallen gezinnen blij gemaakt met een fijn verblijf. Op de 

“koop” toe schonk Oostappen aan het eind van het jaar ook nog eens 22.000 euro; 

▪ RCN Vakantieparken en De Vakantiebank weten elkaar ook meer en meer te vinden, vooral op De 

Potten in Sneek werd naast kamperen in de Safaritenthuizen ook gevaren en gefietst door 

gezinnen. Elk gezin werd blij verrast met een voucher van 50 euro voor boodschappen bij de Poiesz 

Supermarkt aldaar; 

▪ Poiesz Supermarkten maakten het voor vele tientallen gezinnen in het Noorden sowieso mogelijk 

dat er vouchers waren voor hun supermarkten; 

▪ Prosuco/Tommy Booking support gaf brede marketing ondersteuning voor zeer gereduceerde 

prijzen. Zij ontwikkelden aan het eind van 2021 een geweldige nieuwe Site voor De Vakantiebank; 

▪ ATV Account’d Accountancy en Advies, verzorgde belangeloos ondersteuning bij het samenstellen 

van de jaarrekening en begeleidde de boekhouding van de stichting De Vakantiebank; 

▪ Restaurant “Bij Boon”(Peize) bood de 15 vrijwilligers aan het eind van het jaar een gratis diner aan 

(vanwege Corona houdt het team dat tegoed); 

▪ Het bedrijf De Tentenstudio leverde uitstekend tentmateriaal en verrichte veel werkzaamheden, 

voor sterk gereduceerde prijzen; 

▪ Rond de Kerst werd De Vakantiebank benaderd door Pelikaan Travel Group, met de supermooie 

mededeling dat voor elke boeking bij hen in de maanden december 2021 en januari 2022 De 

Vakantiebank een bedrag van 7,50 euro zou worden gedoneerd; 

▪ Via de website ontving De Vakantiebank meer dan 70 bijdragen; van kerkgenootschappen, 

particulieren en bedrijven. Tezamen brachten zij bijna 10.000 euro bijeen; 

▪ Zelfs diverse aanbieders van buitenlandse vakanties wisten De Vakantiebank goed te vinden: 

o Barend en Annelies van Gilst, van Landgoed I Magnoni bieden 3 geheel verzorgde vakanties 

aan in Italië, vlak bij San Marino; 

o Matoke Tours doneert voor elke boeking bij hen 5 euro aan de Vakantiebank. Matoke Tours 

deed zelfs de enorme gift van een volledig verzorgde 4-persoons Safaritrip in Kenia (vele 

duizenden euro’s waard). Deze zal nog op een geschikt moment worden gepland.  

Een unieke gift kwam tot De Vakantiebank via Rabobank, afdeling Charity. Een van haar cliënten had 

besloten om haar woning na te zullen laten aan De Vakantiebank. De betreffende client, een dame, 

wenst vurig dat veel gezinnen en kinderen een heerlijke tijd mogen beleven in haar vrijstaande woning. 

De Vakantiebank is even verrast als gelukkig met deze, in het vooruitzicht gestelde gift van formaat. 

Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden om deze bijzondere wens met elkaar nader in kaart te 

brengen. 
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Geweldige aanbiedingen waar we naast ons basis aanbod specifiek voor op 

zoek gaan naar gezinnen die zo’n spectaculaire reis “aankunnen”. Alle 

genoemde aanbiedingen blijven staan voor het jaar 2022! 

Ook het bedrijfsleven vindt het goede doel van De Vakantiebank aansprekend en 

doen meer en meer mee. 

▪ Blyck Leckerneyen, directeur Milo Borghans ontwikkelde het product: Grootmoeders Stoofpot. 

Van elk verkocht blik (en de planning is tienduizenden!) gaat 2,75 euro naar De Vakantiebank; 

 

 

De Noordelijke Supermarktketen Poiesz, had in 2020 aangekondigd dat zij in 2021 weer van de partij 

zouden zijn, met een campagne voor De Vakantiebank. Zij kwamen met het onwaarschijnlijk hoge 

bedrag van 72.648,23 euro!! De Vakantiebank gaat zich inspannen om vooral ook gezinnen uit het 

verzorgingsgebied van Poiesz hier blij(er) mee te maken. 

Deze bedrijven zorgen hiermee voor een structurele en substantiële bijdrage voor De Vakantiebank. 

Dat is geweldig, want fondswerving is een intensieve bezigheid. Deze tijd kan nu meer en meer in de 

organisatie van nog meer vakanties gestoken worden.  
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Als we onder giften in natura ook aangeboden accommodaties vatten, dan viel het op dat in 2021 

steeds meer particulieren en recreatieondernemers De Vakantiebank weten te vinden met het 

aanbieden van hun accommodaties. Daar is De Vakantiebank enorm gelukkig mee. Zij zorgt uiteraard 

voor de administratieve verwerking hiervan en de gezinnen krijgen hierdoor elk jaar een ruimere keuze 

om een vakantieweek te boeken die bij het gezin past!  

Door diverse nieuwe samenwerkingen met lokale overheden, giften van particulieren en 

ondersteuning van bedrijven is De Vakantiebank in 2021 goed in staat geweest om de geplande groei 

voort te zetten.  

 

In 2021 zijn de 550 vakantieweken gerealiseerd mede dankzij onderstaande vakantieparken en 

verschillende particulieren: 

Bungalowpark ’t Hout, Bakkeveen, Friesland Oostappen Hengelhoef, Houthalen, België 

Camping Horstmannsbos, Gasselte, Drenthe Oostappen Parelstrand, Lommel, België 

Droompark De Zanding, Otterlo, Gelderland Campanile Hotels 

Droompark Maasduinen, Belfeld, Limburg Villapark Vogelmient, Texel 

Camping ’t Reestdal, Balkbrug, Overijssel Villapark De Weerribben, Paasloo, Overijssel 

RCN De Potten, Offingawier, Friesland Bungalowpark Simpelveld, Limburg 

Vakantiepark De Klepperstee, Ouddorp, Zuid-

Holland 

Theehuis aan de Vecht, Maarssen, Utrecht 

Kampeerboerderij De Branding, 

Schiermonnikoog 

De Roek Vakantiebungalows, Otterlo, Gelderland 

Strandcamping Duinoord, Ameland Bungalowpark Mooyeveld, Egmond-Binnen, Noord-

Holland 

Oostappen Marina Beach, Hoek, Zeeland Landal Duc de Brabant, Diessen, Noord-Brabant 

Oostappen Arnhem, Arnhem, Gelderland Vakantiepark Joossesweg, Westkapelle, Zeeland 

Oostappen Prinsenmeer, Asten, Noord-

Brabant 

Kamperen bij Sophie, Burgh-Haamstede, Zeeland 
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Oostappen Brugse Heide, Valkenswaard, 

Noord-Brabant 

Camping De Hondsrug, Eext, Drenthe 

Oostappen De Berckt, Baarlo, Limburg B&B Odiliapeel, Noord-Brabant 

Oostappen Heelderpeel, Heel, Limburg Natuurhuisje Norg, Norg, Drenthe 

Oostappen Slot Cranendonk, Soerendonk, 

Noord-Brabant 

Natuurhuisje Klarenbeek, Gelderland 

Oostappen Blauwe Meer, Lommel, België Camping Buorren1, Warstiens, Friesland 

 

In 2021 droegen de volgende bedrijven, gemeenten, familie- en vermogensfondsen bij aan De 

Vakantiebank: 

Ars Donandi Stichting den Brinker 

College van Diakenen Groningen Stichting Elise Mathilde Fonds 

Emmaplein Foundation Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek 

Evert Potjerfonds Groningen Stichting Linda Speerstra Foundation 

Fonds Goed idee Stichting Make a Child Happy 

Gelzer Fonds Stichting Mundo Crastino Meliori 

Gemeente Eemsdelta Stichting Nota 70 

Gemeente Groningen Stichting Pape-Fonds 

Gemeente Noordenveld Stichting Rust en Vreugd 

Leisurebrains Stichting Theodora Boasson 

Maripaan Stichting Zandstaete 

NRC lezersfonds Toukomst 

Projecten in Nederland (PIN) LVC/Dr. C.J. Vaillantfonds/ Yarden 

Sportproductions Summertour Stichting bevordering van Volkskracht - van 

Leeuwen van Lignac Stichting Armoedefonds  

 

Bijzonder om te vermelden is dat een Vermogens foundation De Vakantiebank benaderde met het 

aanbod om haar (in verbouw zijnde) vakantievilla aan de Noordzeekust te mogen gebruiken voor 

tientallen vakantieweken! Een enorm mooi gebaar. De verbouw van de villa vond plaats in 2021, in 

2022 gaat de foundation samen met De Vakantiebank stappen nemen die gaan leiden tot de in gebruik 

neming.  

De Vakantiebank is bijzonder blij met alle steun. Zij bedankt al haar weldoeners en donateurs. Zonder 

hen kan De Vakantiebank haar werkzaamheden niet uitvoeren.  
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6. Social Media 
Een aantal jonge vrijwilligers is bezig met social media van De Vakantiebank.  

Hieronder het aantal gebruikers en de herkomst van gebruikers van de website van De Vakantiebank: 

https://www.devakantiebank.nl/ 

 

 

 

De volgende afbeeldingen laten het grootste aantal weergaven/grootste bereik van de berichten per 

kanaal zien: 

▪ Facebook: bericht over het openstellen van de inschrijvingen (16.579 bereikte personen); 
▪ Instagram: bericht over de rugzakjes met spelletjes (212 weergaven bericht en 69 weergaven 

story); 
▪ LinkedIn: bericht over de donatie van BVNG (2.964 weergaven). 
  

https://www.devakantiebank.nl/
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Facebook: 
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Instagram: 
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Aantal volgers per kanaal: 
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7. Organisatie 

7.1 Personele mutaties en bezetting 

In 2021 hebben weinig personele mutaties plaats gevonden binnen de vrijwilligersgroep. De groep is 

vooral gegroeid. Deze bestaat gemiddeld genomen uit ongeveer 15 personen. Het verloop onder de 

vrijwilligers was gelukkig in 2021 erg laag. Er kon hierdoor veel expertise worden opgebouwd en 

behouden. Dit zijn de vrijwilligers: 

Vrijwilligers: Werkzaamheden: 

Anja, Angela, Juul en Miranda Social Media 

Solita, Tanja, Agnes, Rob en Ellen Kantoor en Administratie 

Linda, Henk en Reinder Fondsenwerving en Relatiebeheer 

Renate Boekhouding 

Alie en Eelke Beheer accommodaties Bakkeveen 

Eric Techniek en buitendienst 

 

De projectleiding was in handen van Pim Loeff. 

7.2 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden en is onbezoldigd: 

Voorzitter : de heer Frank Luken; 

Secretaris : mevrouw Ciska Renken; 

Penningmeester : de heer Abe Veenstra; 

Bestuurslid : de heer Henk Brand; 

Bestuurslid : de heer Ate van der Veen. 

In het verslagjaar 2021 heeft het bestuur 4 keer vergaderd.  
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Bijlage I Aanmeldformulier Geleend Vertrouwen 

 

 
 
 
 
 
Groningen, oktober 2021 

 
“Geleend vertrouwen”. 

 

Dàt is de term die we gebruiken, als Vakantiebank, wanneer we van u het advies krijgen om iemand in te 
schrijven bij De Vakantiebank. 

 
Het betekent dat u als hulpverlener (sociaal werker, maatschappelijk werker, pastoraal werker, GGZ 

hulpverlener, bewindvoerder, etc.) beseft dat het gezin dat zich aan gaat melden past in de filosofie van De 
Vakantiebank. (www.devakantiebank.nl) Dat wil zeggen: er is een periode van jaren geen mogelijkheid 
geweest om op vakantie te gaan, er zijn geen middelen voor een vakantie en gezien de situatie waarin de 

persoon (personen) zich bevindt, zou het geweldig fijn zijn als diegene(n) er even uit kunnen. Het kan 
daarbij gaan om (één-ouder) gezinnen, maar ook om stellen of eventueel individuen. 

 
Wij van De Vakantiebank nemen dat advies dan van u over en kan er worden ingeschreven voor een gratis 
vakantieweek. 

 
Met u als betrokken hulpverlener kunt u het gezin, stel of individu inschrijven voor een gratis 

vakantieweek. Wij communiceren met de ingeschrevene, maar doen dat zo veel mogelijk cc aan u als 
hulpverlener/ contactpersoon. Wij voeren dan niet meer een inkomenscheck uit, u hebt namelijk gezegd 
dat het goed zit en dat vertrouwen hebben we van u geleend.  

 
We vinden het fijn dat u er bent als contactpersoon. We houden u van elke stap op de hoogte en 

verzoeken u mee te denken en indien nodig een te handje helpen (oriëntatie over de bestemming, 
vervoer, planning, eten en drinken, etc.). Een vakantie betekent namelijk ook best een heel georganiseer…  

 
Fijn, dat u mee doet! 
 

Namens De Vakantiebank, 
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Deelnemer, tevens de (AVP) 
verzekeringsnemer 

 

  

Datum  

Aanhef ☐  Dhr.             ☐  Mevr.    (aanvinken) 

Voornaam en achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Gemeente  

Provincie  

Email  

Email nogmaals (ter controle)  

Telefoon  

Geboortedatum  

Beschikbaar buiten schoolvakantie ☐  Ja              ☐  nee    (aanvinken) 

Schoolvakantie regio: alleen bij schoolgaande kinderen ☐  Noord      ☐  Midden      ☐  Zuid 

  

Partner/ begeleider, kinderen, 
huisdieren mee op vakantie 

 

Naam en achternaam partner  

Geboortedatum partner  

Partner woonachtig op woonadres van deelnemer ☐  Ja              ☐  nee    (aanvinken) 

Naam en achternaam kind 1  

Geboortedatum kind 1  

Naam en achternaam kind 2  

geboortedatum kind 2  

Naam en achternaam kind 3  

Geboortedatum kind 3  

Naam en achternaam kind 4  

Geboortedatum kind 4  

Naam en achternaam kind 5  
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Geboortedatum kind 5  

Gezin met meer dan 6 personen (er wordt contact 

opgenomen voor maatwerk) 
☐  Ja              ☐  nee    (aanvinken) 

Huisdier mee op vakantie? Zo, ja hoeveel en wat 
voor huisdier 
 

 

  

Hulpverlener/ contactpersoon/ 
begeleider 
 

 

Voornaam en achternaam  

Adres  

Relatie tot deelnemer  

Telefoon hulpverlener  

Email hulpverlener  

Betrokken instantie  

Algemene email instantie  

Algemene telefoon instantie  

Gaat mee op vakantie? ☐  Ja              ☐  nee    (aanvinken) 

  

Aanvullende checklist voor de 
vakantieweek 
(Hulpverlener/ contactpersoon met deelnemer 
besproken) 

 
Aanvinken wat van toepassing is:  

Kan uw cliënt de vakantieweek zelf organiseren*, 
evt. met behulp van hulpverlener en/ of netwerk. 
*De Vakantiebank stelt gedurende een week een 
accommodatie naar eigen keus ter beschikking. Deze dient 
zelf geboekt te worden op de website van De Vakantiebank, 
met een kortingscode. Verder zelf te regelen: kleding, eten, 
drinken, vermaak tijdens de vakantieweek, dagjes uit etc. 

☐ Ja; ga door naar de volgende vraag 

☐ Nee; wij kunnen op dit moment helaas geen 
mogelijkheid bieden 

Kan uw cliënt zelf voor vervoer zorgen; auto of 
OV, evt. met behulp van hulpverlener/ netwerk? 
Achteraf de vakantieweek wordt er een (gedeeltelijke) km 
vergoeding retour gegeven 

☐ Ja; ga door naar de volgende vraag 

☐  Nee; wij kunnen op dit moment helaas geen 
mogelijkheid bieden 

Zijn er gezinsleden met allergieën o.i.d., die op 
locatie schadelijk kunnen zijn voor zijn/ haar 
gezondheid (astma, huismijt, COPD, reuma etc.) 

☐  Nee; ga door naar de volgende vraag 

☐  Ja; wij kunnen op dit moment helaas geen 
mogelijkheid bieden 
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Zijn er binnen het gezin fysieke beperkingen of 
afhankelijkheid van rolstoel, scootmobiel o.i.d. 
De Vakantiebank heeft een beperkt aantal vakantieweken 
voor mindervalide personen ter beschikking. 

☐  Nee; ga door naar de volgende vraag 

☐  Ja; er wordt contact opgenomen en ga door 
met de volgende vraag 

Zijn er gezinsleden mentaal/ psychisch dusdanig 
beperkt om een gereserveerde vakantieweek evt. 
voor af te zeggen (angststoornis, PTSS, autisme of 
anderszins) 

☐  Nee; ga door naar de volgende vraag 

☐  Ja; wij kunnen op dit moment helaas geen 
mogelijkheid bieden 

Zijn de Voorwaarden en Privacy reglement van De 
Vakantiebank gelezen door de deelnemer? 

☐  Ja 

☐  Nee 

  

Aan te leveren documenten digitaal per scan 
of foto: 
aanvragen@devakantiebank.nl 
 

Geldige aansprakelijkheidsverzekering 
Particulieren (AVP) 

ALLEEN COMPLETE INSCHRIJFFORMULIEREN MET VERZEKERINGSPAPIEREN WORDEN IN 
BEHANDELING GENOMEN 
Mocht de AVP nog niet voorhanden zijn, wacht daar dan nog even op, zodat de aanmelding compleet 
ingestuurd kan worden. 
 

Motivatie: 

 

 

Extra informatie: 

 

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van aanpassingen in de aanmelding 
(gezinssituatie; aantal personen, telefoon, adres, verandering van hulpverlener etc.).  
Bij scheiden van partners blijft de deelnemer (tevens de verzekeringsnemer) als ingeschrevene staan. 
Ex-partner dient opnieuw aan te melden. 

 

Kortingscode (ontvangt de deelnemer zodra de vakantieweek geboekt kan worden): 
De kortingscode is persoonsgebonden en kan niet worden gebruikt voor andere cliënten en/ of 
derden. 
Gezinnen tot 4 personen komen in aanmerking voor een 4 pp accommodatie. 
Gezinnen van 5 of 6 personen komen in aanmerking voor een 6 pp accommodatie. 
De kortingscode is beperkt geldig.  
Later zal per mail uitleg worden gegeven over gebruik van de kortingscode. 

 

mailto:aanvragen@devakantiebank.nl

