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'Weekje weg!'

Armoede blijft in Nederland vrijwel
onverminderd hoog. Voedselbanken zijn niet
meer weg te denken. Zo zijn er momenteel 169
voedselbanken aangesloten bij ‘Voedselbanken
Nederland’. Ook de Vakantiebank voorziet in een
enorme behoefte. Er staan continu honderden
gezinnen (en andere vormen van huishoudens)
op de wachtlijst. “Een weekje weg!” is goed voor
mensen; het vermindert stress, biedt
mogelijkheden om nieuwe sociale contacten aan
te gaan en geeft kinderen het gevoel erbij te
horen (Bijlage 1. Onderzoek vakantieparticipatie.
Vlaams Bureau voor Toerisme, 2014).
 
De Vakantiebank is voor 80% een
vrijwilligersorganisatie. Professionele leiding
zorgt voor continuïteit.
 
De begroting kan jaarlijks sluitend worden
gemaakt dankzij vele giften van gemeenten,
bedrijven, particulieren, serviceclubs en
vermogens- en familiefondsen.
 
De Vakantiebank biedt gratis vakantieweken aan
in heel Nederland (en sinds 2019 ook in België).
Zij heeft 6-persoons Safaritenten (13) in eigen
bezit en geplaatst op natuurlijk gelegen campings
door heel Nederland. Verder heeft De
Vakantiebank de beschikking over gratis
verstrekte accommodaties. Tenslotte kan zij
dankzij de ontvangen middelen jaarlijks
honderden vakantieweken inkopen bij
vakantieparken, met een fikse kwantumkorting.
 

Voor €  300 ,-   kan een gezin (van max. 6
personen) al een week onbezorgd op vakantie.
De ambities zijn hoog. De Vakantiebank bood in
2019 bijna 500 vakantieweken aan. In 2020 is het
streven dat zij 750 vakantieweken gaan
aanbieden aan gezinnen in armoede. Hiervoor
dienen zij onder andere 500 vakantieweken in te
kopen (à € 150.000,-).
 
De begroting bevat tevens een aantal projecten
zoals Vervoer (€ 26.695,-), Mobiliteit (€ 20.800,-)
en Spelletjes (€ 6.000,-). Door de invulling van
deze projecten wordt de vakantie naar een nog
hoger niveau getild voor de gasten.
 
Met deze maatregelen en investeringen wil De
Vakantiebank in 2019 met 50% groeien. Dat
betekent voor 2020 in totaal 750 vakantieweken.
 
De totale projectkosten zijn € 281.415,-. Er wordt
voor een bedrag van € 188.965,-  beroep gedaan
op vermogens- en familiefondsen. De overige
middelen worden door eigen middelen, donaties
en sponsorbijdragen gedekt.
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OVER STICHTING
DE VAKANTIEBANK

ACHTERGROND INFORMATIE
Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen
(gezinnen met kinderen, stellen, alleengaanden,
ouderen) met een inkomen rond de bijstandsnorm
een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op
een mooie en recreatieve locatie in hoofdzakelijk
Nederland. Af en toe verzorgt De Vakantiebank ook
vakanties in België en sporadisch Duitsland en
Italië. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid
heeft om even los te komen van de thuissituatie en
nieuwe energie op te doen. De Vakantiebank werkt
landelijk. Iedereen binnen de doelgroep kan via De
Vakantiebank een vakantieweek aanvragen op een
camping of recreatiepark. Sinds 2019 kunnen
deelnemers ook zelf boeken via de website
devakantiebank.nl. 
 
De Vakantiebank is ontstaan in 2011. De grondslag
is gelegd bij de Vrijbuiter, een winkelketen in
kampeerartikelen. Deze megastore stelde tien
tenten gratis ter beschikking aan gezinnen en
mensen met een smalle beurs. Andere aanbieders
in de recreatiebranche, waaronder Roompot en
Landal GreenParks, werden benaderd om gratis
accommodaties aan te bieden. Bij de verkoop van
De Vrijbuiter in 2014 kwam er ook een einde aan de
samenwerking met De Vakantiebank. Tevens
verwaterde de samenwerking met reisorganisaties
en vakantieparken ook steeds meer door de
verslechterde economische omstandigheden.Met
het aantrekken van twee enthousiaste vrijwilligers
in 2015 werd De Vakantiebank nieuw leven
ingeblazen. De afgelopen vier jaar zijn gebruikt om
de organisatie te professionaliseren en nieuwe
financieringsbronnen aan te boren. Stichting De
Vakantiebank is uitgegroeid tot een landelijk
werkende organisatie die haar doelen kan behalen
door belangrijke bijdragen van fondsen,
ondernemers,organisaties en lokale overheden.
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MISSIE EN VISIE
Stichting De Vakantiebank is een initiatief van
vrijwilligers en een aantal maatschappelijk
betrokken ondernemers. Mensen met een groot
hart die graag wat ontspanning willen bieden aan
personen en gezinnen die het financieel zwaar
hebben in de Nederlandse samenleving. Dit is
mogelijk dankzij de donateurs, vrijwilligers en
bedrijven die belangeloos hun medewerking
verlenen. De vakanties worden kosteloos of tegen
zeer geringe kosten aangeboden aan De
Vakantiebank, zodat De Vakantiebank ze gratis kan
aanbieden aan zoveel mogelijk gezinnen en
individuen.
 
DOELSTELLING
De Vakantiebank wil gezinnen die in armoede leven
en gezinnen in een hulpverleningstraject een hoger
gevoel van welzijn bezorgen. Op vakantie kunnen
gaan met gezinsleden maakt daar een belangrijk
deel van uit. Een aanzienlijk deel van deze doelgroep
kan namelijk nooit met vakantie.De Vakantiebank wil
dit veranderen door gratis vakanties aan te bieden
aan deze mensen. De Vakantiebank signaleert dat
ontspanning een belangrijke sleutel is voor het
verbeteren van de omstandigheden van de
minderbedeelden in de samenleving. De
Vakantiebank vindt het belangrijk dat iedereen (en
bovenal gezinnen met kinderen) een kans krijgt om
zich te ontwikkelen tot een sociaal evenwichtig
persoon. Een vorm van ontspanning kan hier een
goede bijdrage aan leveren. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat herinneringen aan een vakantie en de
positieve ervaringen een grote rol spelen bij het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Ook het
voorbereiden op de vakantie en het nagenieten
dragen hieraan bij. 

OVER STICHTING
DE VAKANTIEBANK
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DOELGROEP

De Vakantiebank kent twee typen
doelgroepen.
 
A.          Gezinnen (of anderssoortige
huishoudens) die op of onder de
armoedegrens leven en dat kunnen
aantonen (d.m.v. een pasje   van de
Voedselbank of uitkeringsgegevens). Tevens
zijn ze minimaal 3 jaar niet op vakantie
geweest.
 
B.          Gezinnen (of anderssoortige
huishoudens) die worden aangemeld door
een hulpverleningsorganisatie. De
hulpverlener staat ervoor in dat het
betreffende gezin veel baat zou hebben bij
een gratis vakantieweek.
De Vakantiebank leent in dit geval het
vertrouwen van de hulpverlener, het
inkomen wordt niet getoetst.
 
Kandidaten of hulpverleners kunnen zichzelf
of een gezin inschrijven via een
e-mail, waarna contact wordt opgenomen en
diverse toetsingen plaatsvinden (o.a.
of er een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten is).

ARMOEDE IN CIJFERS
In Nederland leven veel gezinnen met een
inkomen rond of onder de bijstandsnorm.
Tijdens Wereldarmoededag in oktober 2019
werden de meest recente belangrijke
gegevens gepubliceerd door Stichting
Armoedefonds Nederland.
 
Gepubliceerde armoedecijfers van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) geven aan dat in
absolute aantallen het aantal armen is
afgenomen van ruim 1,2 miljoen in 2013 naar
939.000 in 2017. Dit is positief, maar
tegelijkertijd is Stichting Armoedefonds ook
bezorgd; onder de huidige groep armen neemt
de harde kern toe. Dit is een groep die langer
dan vier jaar kampt met financiële problemen.
 
In 2018 hielpen de Voedselbanken in
Nederland bijvoorbeeld 6% meer mensen dan
in het voorgaande jaar. Een andere grote partij,
Leergeld Nederland, ondersteunde in 2018
7.973 meer kinderen dan het jaar ervoor. Dit is
een toename van 8%. Eenzelfde soort negatieve
trend werd gesignaleerd bij het merendeel van
de andere organisaties in Nederland die zich
bezighouden met armoedebestrijding.
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Wat opvalt, is dat de toename niet primair komt
vanuit mensen die een jaar eerder nog prima
konden rondkomen, maar dat veel mensen die al
jaren rond het bestaansminimum zweven nu onder
het minimum duiken. Voor deze groep is schulden
een terugkerend fenomeen wat zich uiteindelijk uit
in een breekpunt.
 
Het aantal mensen dat door schulden onder
toezicht van een bewindvoerder kwam te staan is de
afgelopen jaren fors gestegen, aldus de Raad voor
de Rechtspraak. Waar er in 2013 nog ongeveer
35.000 mensen onder bewind waren vanwege
schulden, waren dit er in 2018 al ruim 56.000. Een
forse stijging van 60 %.
 
“De les van de afgelopen jaren sinds 2013, is het
inzicht dat het aanpakken van schulden de kern van
het armoedeprobleem in Nederland raakt”, aldus
woordvoerder Teije Brandsma van Stichting
Armoedefonds. De organisatie juicht het initiatief
dat dit jaar kwam vanuit gemeenten, het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en private
schuldhulpverleners om stappen te zetten op gebied
van vroegsignalering van problematische schulden
dan ook toe.
 
“Kortom; in tijden van economische groei voor
de samenleving als geheel worden de problemen
van de harde kern van de armen in Nederland
groter”, aldus woordvoerder Brandsma van
Stichting Armoedefonds. “De grote vraag is
natuurlijk: hoe moet dat straks als de economie zich
weer in een laagconjunctuur bevindt?”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
constateerde in haar rapport ‘Armoede en
Sociale Uitsluiting’ van begin dit jaar dat er in
2016 een totaal van 590.000 van de ruim 7,2
miljoen huishoudens moest rondkomen van
een laag inkomen. Dat is 8,2% van de
Nederlandse bevolking. 

46% van de hulpvragers blijft één jaar of
langer aan een particuliere hulpinstantie
verbonden.
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DE VAKANTIEBANK
IN ONTWIKKELING

De Vakantiebank bood in 2015 42 vakanties aan. In
2016 waren dat 76 vakanties: 45 in twee
gesponsorde bungalows in Molecatenpark ’t Hout
in Bakkeveen in Friesland en 31 via diverse
aanbieders. In 2017 bood de stichting tevens 100
vakanties in Safaritenten aan en kwam het totaal uit
op 126. In 2018 vond een enorme groei plaats, die
is ontstaan doordat er succesvol middelen werden
geworven om 350 vakantieweken in te kopen bij de
Oostappen Groep. Alle Voedselbanken in
Nederland werden aangeschreven, wat leidde tot
een enorme toestroom van kandidaten. In totaal
werden er 333 vakanties weggegeven in 2018. Deze
mooie groei zette door in 2019: ruim 450
vakantieweken werden weggegeven. (Zie kaartje).
 

Met de 450 vakanties heeft De Vakantiebank
in 2019 ca. 1350 kinderen en hun

ouders/verzorgers een groot plezier gedaan!
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PIONIEREN
De jaren 2015 - 2018 worden beschouwd als
pioniersjaren. Er is met veel enthousiasme hard
gewerkt, tevergeefs leidde dit alleen niet altijd
tot het gewenste resultaat. De Vakantiebank
kampte in deze jaren regelmatig met
mismatches, wat inhield dat deelnemers op het
laatste moment niet kwamen opdagen. Een
vervelend gegeven voor alle deelnemende
partijen. Tevens ontbrak het in die tijd aan een
goed systeem om de boekingen online te
regelen, met als gevolg veel intensief
mensenwerk en een vergrote kans op fouten.
 
Vanaf 2019 kiest De Vakantiebank bewust voor
een andere professionele aanpak om de
continuïteit van het mooie werk te waarborgen.
In het vervolg van dit projectplan wordt
beschreven wat dat exact inhoudt. 
 
DE GROEI DOORZETTEN
Het streven is om in 2020 in totaal circa 750
gratis vakantieweken aan te bieden, waarvan
500 in huisjes op recreatieparken, circa 150
weken in gratis ter beschikking gestelde
accommodaties en de rest in onze eigen 13
safaritenten. De doelstelling is om vanaf 2020
weer steviger door te groeien, het liefst met een
jaarlijkse 50%.
 
DE VRAAGZIJDE
De landelijke vraag naar een gratis
vakantieweek is enorm. De Vakantiebank stelt
gemiddeld 3 à 4 maanden per jaar haar website
open voor aanmeldingen. In die periode
(planning: januari tot maart 2020) stromen
zeker meer dan 1.000 aanvragen binnen.
Hoofdzakelijk gezinnen, maar ook:
alleenstaanden, stellen, grootouders met
kleinkinderen, etc.
 
 



aanvragen. De verwachting is dat er vaker een
passende match ontstaat en dat het vervoer ook
beter geregeld kan worden. De Vakantiebank noemt
dit: geleend vertrouwen.
 
Toelichting van de term
Dit betekent dat de desbetreffende persoon of partij is
aangeraden door een ander. De Vakantiebank gebruikt
de term als ze advies van een hulpverlener krijgen om
iemand in te schrijven om in aanmerking te komen voor
een gratis vakantie. 
 
Dit houdt in dat een hulpverlener (sociaal werker,
maatschappelijk werker, pastoraal werker, GGZ
hulpverlener, bewindvoerder, etc.) voorziet dat het
gezin dat zich gaat aanmelden past bij de filosofie van
De Vakantiebank. Dat wil zeggen: er is een aantal jaren
geen mogelijkheid geweest om op vakantie te gaan en
hier zijn ook geen middelen voor gezien de situatie
waarin de persoon (personen) zich bevindt. Het zou
geweldig fijn zijn als diegene(n) er even uit kunnen. Het
kan gaan om (één-ouder) gezinnen (De Vakantiebank
heeft plaats voor max. 5 gezinsleden en in
uitzonderlijke gevallen voor 6) maar ook stellen en
individuen kunnen zich Inschrijven.
 
De inschrijving gebeurt door de personen zelf (de
hulpverlener kan hierin ondersteunen). De
Vakantiebank communiceert rechtstreeks met de
ingeschrevene, maar neemt de hulpverlener zoveel
mogelijk mee in de cc. De hulplener wordt uiteraard op
de hoogte gesteld van iedere stap en krijgt de ruimte
om mee te helpen bij het plannen en organiseren van
de vakantie. Doordat De Vakantiebank geleend
vertrouwen heeft gekregen, wordt er geen
inkomenscheck uitgevoerd.

SAMENWERKING
MET HULPVERLENERS
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GELEEND VERTROUWEN
Een belangrijke koerswijziging in de aanpak
van De Vakantiebank is de inzet van
intermediairs. De contacten en aanmeldingen
zijn tot nu toe vrijwel allemaal rechtstreeks
gegaan via contacten met voedsel- en
kledingbanken. Dat leidt in de praktijk
tot veel vragen, miscommunicatie en
bovendien een hoge werkdruk. Intermediairs,
zoals sociale wijkteams, diaconieën en
zorgprofessionals bij instellingen, kunnen
bijdragen aan het goed voorsorteren van de 



FONDSENWERVING  EN

SPONSORING

De Vakantiebank heeft behoefte aan een
constante inkomstenstroom. Hiervoor wordt
de komende jaren een campagne gestart via
social media om de groeiende
naamsbekendheid van De Vakantiebank
landelijk door te zetten. Tevens is de
verwachting dat bedrijven, particulieren en
recreatieondernemers, onder het mom
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, De Vakantie (nog) meer gaan
steunen. 
 
Met de steun in de vorm van donaties,
sponsorgeld en subsidies is De Vakantiebank
in staat de eigen organisatiekosten te
financieren, waaronder de inkoop van
vakantieweken, personeelslasten,
kantoorkosten, reiskosten en
vrijwilligersvergoedingen. Ook zijn
aanvullende middelen nodig om de
bijkomende kosten van de vakantieweken te
dekken. Denk aan toeristenbelasting,
reiskosten en gas, water en licht kosten.

Het ter beschikking stellen van vakanties;

Het ter beschikking stellen van
jaarplaatsen van recreatieparken (incl.
bijkomende kosten);

Het ter beschikking stellen van
accommodaties;

Toegang verlenen tot bepaalde
netwerken;

Aanbieden van tijdelijke mankracht voor
PR.

SPONSORING IN NATURA
De Vakantiebank ontvangt op diverse
manieren bijdragen in natura. Het doel is om
dit de komende jaren (zie plannen rond de
social media campagne) fors uit te breiden.
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DE ORGANISATIE

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit vijf personen.
 
Voorzitter:  de heer H. (Henk) Brand
Secretaris:  mevrouw J.F. (Javenda) Oppewal / v.a. 1
jan. 2020: mevrouw C. (Ciska) Renken
Penningmeester:  de heer A.T. (Abe) Veenstra
Algemene leden:   de heer F.J.G. (Frank) Luken en
de heer A. (Ate) van der Veen
 
PROJECTLEIDING
Het projectmanagement werkte in 2015 op
vrijwillige basis. Op 1 september 2016 is er voor 16
uren per week een betaalde projectleider
aangenomen met een vergoeding vanuit de
algemene middelen. De Vakantiebank wil
uiteindelijk voldoende subsidie binnenhalen om de
organisatie verder te professionaliseren. Het
bestuur van De Vakantiebank heeft per 1
september 2018 een projectleider (24 uur per week)
aangesteld en per 1 januari 2019 een office
manager (18 uur per week). Deze medewerkers zijn
verantwoordelijk voor de aansturing van De
Vakantiebank, het werven en aansturen van de acht
vrijwilligers, het aanvragen van subsidies plus het
benaderen van sponsoren en uiteraard de
kerntaak: ‘Het werven en verstrekken van
vakantieweken’. De projectleider legt
verantwoording af aan het bestuur.
 
VRIJWILLIGERS
De Vakantiebank is voor een groot deel afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers
nemen al het klantcontacten op zich (inclusief het
afhandelen van aanvragen). Tevens onderhouden
ze de contacten met bedrijven en andere
samenwerkingspartners, onder wie
recreatieondernemers, voedselbanken, gemeenten
en instellingen. Vanaf eind 2019 zijn er acht
vrijwilligers actief. Er is behoefte aan meer
vrijwilligers om de continuïteit in de bedrijfsvoering
te garanderen. Vrijwilligers die meer dan 12 uur per
week werken krijgen een vrijwilligersvergoeding van
€ 125,00 per maand.
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AANLEIDING
Een weekje weg klinkt voor vele (gelukkig) zo
simpel en eenvoudig, maar zo vanzelfsprekend is
dat niet voor iedereen. De impact van een weekje
weg is voor hen veel groter. Het geeft rust,
brengt nieuwe contacten en creëert een
natuurlijke afstand van de dagelijkse routine en
woonsituatie. Voor deze stralende gezinnen doen
wij het. De Vakantiebank wil een weekendje weg
bereikbaar maken voor iedereen.
 
De vraag overtreft echter ruimschoots het
aanbod. De wachtlijst van mensen die graag met
vakantie willen, wordt steeds langer. De
Vakantiebank kan dus slechts een deel van de
ingeschreven deelnemers een vakantieweek
aanbieden, ondanks de enorme groei van het
aantal ingekochte plaatsen. Om aan de stijgende
vraag te voldoen wil De Vakantiebank in het
komende jaar 500 vakantieweken inkopen bij
diverse vakantieparken, met (nog) meer
spreiding over het land.
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Verder zal De Vakantiebank het aantal eigen
safaritenten uitbreiden naar circa 15. De
safaritenten geven De Vakantiebank meer
ruimte om zelf vakanties in te plannen. De
tenten zullen vooral in het noorden van het
land staan, zodat de medewerkers van De
Vakantiebank gemakkelijker de
campinghouders kunnen bijstaan bij het
voorbereiden van de tenten op het winter- en
zomerseizoen.
 
Het streven is om in 2020 in totaal ongeveer
750 gratis vakantieweken aan te bieden: 500
vakantieweken in aangeboden huisjes op
recreatieparken, 150 vakantieweken die gratis
door De Vakantiebank ter beschikking worden
gesteld en 100 weken in eigen safaritenten.
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INVESTEREN IN STABILITEIT EN CONTINUÏTEIT
Groeien is geweldig, vooral gezien de doelstelling
alle betrokkenen enorm enthousiasmeert. De
Vakantiebank loopt echter risico’s met betrekking tot
de continuïteit van de inzet van haar vrijwillige
medewerkers / personeelsleden. Zo is er enig
verloop onder de vrijwilligers, mede omdat er steeds
meer kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Het doel
van De Vakantiebank is om haar vrijwillig kader
meer aan zich binden. Het risico van uitval, wat leidt
tot het moeten inhuren van uitzendkrachten, is veel
te groot en kostbaar.
 
Om een groei en kwaliteitsslag te maken is besloten
om op beperkte schaal betaald personeel in te
zetten. Begin 2019 werd een parttime Office
Manager aangesteld. De Office Manager assisteert
de projectleider bij de dagelijkse werkzaamheden en
coördineert het kantoorpersoneel. De middelen
voor de aanstelling van de Office Manager komen
uit de eigen reserves. De aard van De Vakantiebank
schuift hierdoor iets van een pure
vrijwilligersorganisatie vandaan. De groei in het
aantal aanvragen en de doorzetting van tweedeling
in de maatschappij, legitimeren echter een
dergelijke keuze om te streven naar hogere
professionaliteit en continuïteit. Dit komt ook tot
uiting in het geven van een kleine
vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers die zich
minimaal 12 uur per week inzetten voor De
Vakantiebank.

PROJECT 
'WEEKJE WEG'
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PROJECT  'WEEKJE  WEG '

PROJECTEN EN KERNTAKEN
Het werk van De Vakantiebank kent vele
facetten en onderdelen. De Vakantiebank
streeft ernaar om de voorpret, het verblijf
zelf en de reis naar de accommodatie steeds
prettiger en onbezorgder te laten verlopen.
Om dit te realiseren zijn de werkzaamheden
opgedeeld in de projecten Vervoer, Mobiliteit
op locatie en Spelletjes. Naast deze
projecten is uiteraard de kerntaak het op
grote schaal inkopen van 500
vakantieweken.
 
Project Vervoer
Gezinnen in armoede hebben vaak geen
eigen auto en zijn daarom afhankelijk van
derden, omdat het reisgeld ook ontbreekt.
Het regelen van vervoer (en de kosten ervan)
leidt vaak op het laatste moment nog tot
uitval. Dat is voor alle partijen vervelend.
Het gezin is teleurgesteld en de
vakantieweek kan niet meer worden benut,
omdat last minute een week weggeven aan
een ander gezin vaak vrijwel onmogelijk is.
De Vakantiebank wil middels het project
Vervoer de kosten van het vervoer op
basis van € 0,19 per km kunnen vergoeden. 

Dat houdt in dat diegenen die belemmerd
worden een verzoek om een bijdrage
kunnen aanvragen. In 2019 vergoedde
Menzis Zorgverzekering de reiskosten voor
iedereen die afkomstig is uit de provincie
Groningen á € 0,19 per km. Door deze pilot
weet De Vakantiebank dat dit € 3.150,- kostte
voor 55 gezinnen (de berekening hiervan is
voorhanden).
 
Wanneer dit geëxtrapoleerd wordt naar heel
Nederland krijgen we de volgende
berekening. Het gemiddelde aantal
kilometers dat men aflegt, naar- en van de
vakantiebestemming is 250. Ongeveer 75%
van de gezinnen zal beroep doen op de
vergoeding, vanwege het feit dat zij de
kosten niet kunnen betalen. 75% van 750
vakanties is: 562 vakanties x 250 km x € 0,19
= € 26.695,-. Dit bedrag is opgenomen in de
begroting voor 2020, zodat het
afzegpercentage lager wordt.
 
Project Mobiliteit
Het merendeel van de vakantieparken en
campings waar De Vakantiebank haar
safaritenten heeft geplaatst, liggen afgelegen
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PROJECT 'WEEKJE WEG'

in / nabij natuurgebieden. Dat is uiteraard erg mooi
en rustgevend, maar wanneer je niet in staat bent
om een fiets te huren ben je al snel aangewezen op
je tent. Daarbovenop kan het in veel gevallen een
stuk voordeliger zijn om inkopen te doen bij een
nabijgelegen supermarkt dan op de camping. Om
deze redenen streeft De Vakantiebank ernaar om
bij alle 13 zespersoons safaritenten vier degelijke
fietsen neer te zetten (2 kinderfietsen en 2 fietsen
voor volwassenen). Momenteel staan er al enkele
tweedehands fietsen bij de safaritenten, maar deze
geven veel technische problemen. Om deze reden
wil De Vakantiebank deze nu dus graag vervangen.
Een gedegen fiets (met simpel verstelbaar zadel
etc.) kost gemiddeld € 400,00 (deze prijs een
gemiddelde van kinder- en volwassenfietsen op
basis van grootschalige inkoop). Voor de 13 tenten
keer 4 fietsen komt dit bedrag uit op: 13 x 4 x € 400
=  € 20.800,-.
 
Project Spelletjes
Om de avonden gezelliger te maken (als het
bijvoorbeeld een keer hard regent), wil De
Vakantiebank spelletjes kunnen aanbieden. In de
praktijk wordt opgemerkt dat veel mensen zelf geen
spellen meenemen, door ofwel gebrek aan ruimte
in de tas of omdat ze simpelweg niet in bezit zijn
van spelletjes. De Vakantiebank wil dit verhelpen
door een pakket van speelkaarten, dobbelstenen
(met beker) en één bordspel klaar te leggen in het
verblijf. Uiteraard mag dit pakket ook worden
meegenomen naar huis, zodat er thuis nog plezier
aan kan worden beleefd. Er wordt daarom gekozen
voor degelijk materiaal dat ook even meegaat. In de
begroting zijn daarom 750 spelpakketten
opgenomen á € 8,00 = € 6.000,00.
 
Kerntaak
De Vakantiebank heeft (nog) niet de beschikking
over 100% gratis plekken. Ongeveer 250 van de
geplande 750 accommodaties worden nu gratis
aangeboden, dat komt neer op een derde. De
overige twee derde (500 accommodaties) koopt De
Vakantiebank in grote bulkgetale
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PROJECTLEIDING EN VRIJWILLIGERS
De Vakantiebank heeft een parttime (24 u/week)
Projectleider en Office Manager (18 u/week) in dienst.
De brutoloonkosten van beide functionarissen (in
2020 begroot op totaal € 65.000) worden voor 70%
 toegeschreven aan het regelen van de vakantieweken
in recreatieparken en vakantiehuizen. De
vrijwilligersvergoeding (een totaalbedrag van 
 €7.500,00) en de overige kantoorkosten (€ 11.000,00)
worden uit eigen middelen van De vakantiebank
vergoed, evenals de overige 30% van de loonkosten.
 
MEER EFFICIENCY MET  TOMMY 2.0 
Hoogstwaarschijnlijk heeft het nieuwe online
boekingsprogramma Tommy 2.0 ook bijgedragen aan
de groei van De Vakantiebank. Tommy Booking
Support is een grote speler in de recreatiebranche.
Het online boekingsprogramma maakt het voor
gezinnen die op de wachtlijst staan mogelijk om
grotendeels zélf te boeken. Het grote voordeel
hiervan is dat mensen zelf een locatie, park en verblijf
kunnen kiezen. Dit nieuwe systeem (dat sinds 2019 in
gebruik is genomen) heeft ertoe geleid dat de no
show van gezinnen enorm is afgenomen (de no show
was bruto < 3,5%).
 
Het online boekingsprogramma verlicht tevens de
werkdruk op kantoor; het geeft de deelnemer meer
tijd om zich voor te bereiden en voor zichzelf
maatwerk te verrichten. De kosten voor aanschaf van
en training in het programma zijn in 2019 gemaakt. In
de begroting voor 2020 zijn alleen de licentiekosten
van € 1.920 per jaar (licentie o.b.v. 80
verhuureenheden) opgenomen.

PROJECT
'WEEKJE WEG'
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recreatieondernemers. Over deze prijs wordt
hard onderhandeld. Tevens wordt de
receatieondernemer gewezen op diens
verantwoordelijkheid om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Ook wordt
nauwkeurig gekeken of De Vakantiebank
redelijke weken aangeboden krijgt. Dat wil
zeggen; weken in hoogseizoen en goede weken
in voor- en naseizoen. De prijs die er dan
uitkomt is billijk, heeft het verleden
uitgewezen.
 
INKOOP VAKANTIEWEKEN
Een geheel georganiseerde vakantieweek, voor
een gezin tot 6 personen, kost € 300,00. De
Vakantiebank heeft in 2019, dankzij de forse
bijdragen van externe partijen, 350
vakantieweken kunnen inkopen bij
vakantieparken voor een zeer redelijke prijs. In
2020 wil De Vakantiebank landelijk 500
plaatsen inkopen en aanbieden aan gezinnen
en individuen uit de beoogde doelgroep. Dit
betekent: 500 x € 300 = € 150.000.



PROJECT  'WEEKJE  WEG '

PLANNING EN LOOPTIJD PROJECT 
Het project loopt van 1 april 2020 tot en met december 2020.
 
PROJECTBEGROTING EN DEKKINGSPLAN 2020
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EVALUATIE EN COMMUNICATIE
Met het online boekingsprogramma en het
administratiesysteem is een actueel overzicht van
boekingen, uitgegeven boekingsvouchers en
wachtenden te maken. Gegevens daaruit zijn de
basis voor maandelijkse evaluaties van de
activiteiten. Verder voeren we tussentijds een
evaluatie uit om te kijken of de benodigde financiële
middelen behaald zijn. De resultaten van het project
en de evaluatie worden elk jaar schriftelijk 
 gerapporteerd via het financiële jaarverslag van de
stichting. Daarnaast wordt er schriftelijk naar de
afzonderlijke fondsenverstrekkers gerapporteerd
over de uitvoering van het project en de inzet van de
financiële middelen. Na afloop van dit project wil
stichting De Vakantiebank zoeken naar nieuwe
mogelijkheden en middelen om meer vakanties aan
te bieden aan de doelgroep.

PROJECT 
'WEEKJE WEG'
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ERVARINGEN

DEELNEMERS

‘Bedankt voor deze prachtige week! Door
omstandigheden helaas al jaren niet op
vakantie geweest. Er is geen betere revalidatie
dan een fijne thuisbasis, een goede omgeving
en fijn weer! Wij gaan nu positief en met een
opgeladen gevoel weer naar huis. En zullen
deze week nooit meer vergeten!’

‘Alles wat een fijne vakantie nodig heeft was
aanwezig. We zijn enorm dankbaar dat we
deze vakantie aangeboden kregen. Voor de
kinderen was het, ondanks het natte weer, een
hele mooie ervaring dat ze ook op vakantie
konden gaan dit jaar. Dit zullen ze niet
vergeten!’

‘Wat zijn we vriendelijk ontvangen! Prachtige
kamers, een hele mooie omgeving en wat een
rust! Wat werden we goed verzorgd, we
voelden ons dit weekend heel ‘rijk’. Kortom:
een weekend om nooit meer te vergeten! Onze
hartelijke dank voor dit gezinsweekend, even
uit de zorgen, even geen stress, even helemaal
niets behalve genieten met elkaar!’

P A G I N A  2 1



Ze bevorderen dus de weerbaarheid (Williams et al
2008). Op het gebied van positieve psychologie werd
aangetoond dat emoties die gelinkt zijn aan positieve
herinneringen, een gunstige invloed hebben op
psychologische aanpassing, interpersoonlijke relaties,
flexibel gedrag, levensverwachting en fysieke
gezondheid (Philippe et al 2008). Vakanties spelen een
vitale rol in het tot stand brengen van deze positieve
herinneringen. Vakanties dragen bij tot het versterken
van de fysieke en psychologische veerkracht van
mensen. Door de eigenschap ‘veerkracht’ kan men
flexibel met stressvolle situaties omgaan. Iemand met
een veerkrachtige persoonlijkheid heeft het vermogen
om vanuit moeilijke en belastende situaties weer
terug te veren.
 
Citaat Jacques 77 jaar, vakantieganger:
‘Als ik terugdenk aan mijn jeugd, herinner ik mij
weinig. En wat ik op school leerde weet ik al
helemaal niet meer. Maar mijn vakanties, die
herinner ik mij allemaal! Die draag ik in mijn hart.’
 
1. Rust en vernieuwing:  
Vakanties betekenen een onderbreking van de routine,
een ontsnapping uit de dagelijkse omgeving en sleur. Op
vakantie heeft men de kans om te ontspannen, om tot
rust te komen. Vakanties bieden de mogelijkheid om het
leven eens op een andere manier te bekijken en om na te
denken over dingen die belangrijk zijn, maar die vaak
overschaduwd worden door dagelijkse
verantwoordelijkheden. (Recreatie is een vorm van
zelfontdekking – het woord is immers verbonden met
recreëren, een metamorfose ondergaan). Op vakantie
laadt men de batterijen weer op, om er dan fris en
uitgerust weer tegenaan te kunnen gaan (Hazel 2004;
Minnaert, Maitland & Miller 2009).
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Onderdeel van wetenschappelijk onderzoek
Vlaams verkeersbureau 2014: Dr. Lynn
Minnaert
 
Het belang van vakantie
In tijden van economische crisis en hoge
werkloosheid kan praten over vakantie frivool
lijken. Ook al is de mogelijkheid om een
weekje vakantie buitenshuis te nemen
opgenomen in de Europese statistieken als
een element van ‘ernstige materiële
deprivatie’, voor velen lijkt vakantie misschien
eerder een luxe, een extraatje, iets als een
spelconsole of een nieuwe smartphone: leuk
om te hebben, maar men kan het ook zonder
stellen. In veel Europese landen echter wordt
vakantie gezien als iets waarvoor een meer
fundamentele behoefte bestaat, iets dat een
meerwaarde kan bieden aan de maatschappij.
In deze landen is sociaal toerisme’ een manier
om de vakantieparticipatie te vergroten. Dit
betekent dus dat aan toerisme en
vakantiebeleving een speciale positie wordt
toegekend. Waarop is deze speciale positie
gebaseerd? Wat maakt een vakantie zo anders
dan een gadget of luxeproduct? Toerisme
wordt vaak beschouwd als een ervaring die
bijdraagt tot algemeen welzijn. Deze bijdrage
is vaak langduriger dan de vakantie zelf. Ze
begint voor de vakantie van start gaat met het
uitkijken, verlangen en aftellen naar de
vertrekdag. Ze blijft nazinderen na de vakantie
door de vele mooie herinneringen die vaak
nog jaren later worden aangehaald. Van
herinneringen en positieve ervaringen is
bewezen dat ze samenhangen met een
positief zelfbeeld. Ze creëren
gedragsmechanismes die mensen leren
omgaan met negatieve ervaringen. 



als een sociaal, humanitair probleem. In een
beschaafde wereld accepteer je zoiets niet. Maar
daarmee parkeerden we de strijd tegen armoede wel
in de context van de weldoenerij. Dat liet ons een
grote vrijheid over hoeveel en óf we middelen
moesten besteden aan een probleem dat altijd wel
zou blijven bestaan.’
 
3. Sociale interactie & de versterking van relaties:  
Vakanties kunnen mogelijkheden bieden om nieuwe
mensen te ontmoeten. Soms zijn dit medereizigers,
soms zijn dit mensen die je ontmoet tijdens het
verblijf. Vakanties zijn vaak een uitnodiging om tijd te
maken voor familieleden, partners, vrienden, om de
banden aan te halen en dichter naar elkaar toe te
groeien. Groepsvakanties zijn vaak de start van
jarenlange vriendschappen (Hazel 2004, Inkson &
Minnaert 2012).
 
Citaat Hadil een Palestijnse moeder, mei 2013:
'Een groepsvakantie is een extra meerwaarde. Hadil
was eerder al enkele dagen aan zee met de kinderen
en dat is toch heel anders. ‘Als ik alleen met mijn
gezin op vakantie ga, moet ik nog een hele dag bezig
zijn met plannen maken, zorgen voor de kinderen,
koken. Op dit familiekamp hadden de kinderen van
alles te doen. Ik kon gewoon bij de andere mensen
zitten, samen praten en lachen, zonder druk. Ik heb
zes dagen niet gepiekerd.’ Hadil vond er enkele dagen
stilte in haar hoofd. Omdat de kinderen de hele dag
met leuke dingen bezig waren in hun eigen groep,
vond ze tijd voor zichzelf. En kon ze even de zorg voor
de kinderen overlaten aan enthousiaste vrijwilligers.
‘Ik moest me geen zorgen maken over de kinderen. Ik
kon erop vertrouwen dat ze veilig waren en zich goed
vermaakten. Die zorg en veiligheid heb ik heel sterk
aangevoeld, in alles wat de vrijwilligers deden.’

BIJLAGE 1
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2. Mentale en lichamelijke gezondheid:  
Rust en het opladen van de batterijen kan ook
belangrijk zijn op het vlak van de gezondheid,
zowel mentaal als fysiek. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat vakanties de kans op
stressgerelateerde aandoeningen, zoals hart-
en vaatziekten kunnen verminderen (McCabe
2009; Minnaert, Quinn, Griffen & Stacey 2010).
Dit is van bijzonder belang voor mensen in
armoede. Er is immers ook een link tussen een
slechtere gezondheid en armoede.
Gezondheidsenquêtes geven aan dat wie in
slechtere omstandigheden leeft of lager op de
sociale ladder staat, een kortere
levensverwachting heeft (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2009). Zelfs in welvarende
regio’s zoals Vlaanderen verschilt de
gezondheid van mensen systematisch
naargelang hun sociale positie.
 
Citaat Prof. Dr. Peter Adriaenssens in Welzijns-
en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen,
maart 2013:
'Kinderen in armoede vertonen vaak tekenen
van verwaarlozing. Arme kinderen die
opgevoed worden door ouders die de
gevolgen van de armoede niet kunnen
compenseren, hebben veel kans dat ook hun
hersenen onderontwikkeld blijven. Tot de
leeftijd van zes jaar kan er ingegrepen
worden en kan het proces min of meer
gekeerd worden. Na die leeftijd is men
aangewezen op andere vormen van
remediëring en is de impact op de vorming
van de hersenen minder groot. In veel van de
gezinnen die in armoede leven, hebben
ouders vaak zorgen die hen verhinderen
voldoende aandacht aan hun kinderen te
geven. We hebben armoede lang bekeken 



ander. Lesley trekt sindsdien elk jaar een drietal
periodes naar de Bosberg om er als animator mee te
werken. ‘Ze wil graag orthopedagoog worden’. Rita
vertelt het met veel trots. Ze is blij met de kansen die
haar dochter krijgt.'
 
5. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Vakanties brengen vaak uitdagingen met zich mee: de
weg vinden naar de accommodatie, het navigeren van
openbaar vervoer met koffers en kinderen, het weg
zijn van vrienden en familieleden die thuis klaar staan
om te helpen wanneer dat nodig is.  Vakanties bieden
mogelijkheden om deze uitdagingen te overwinnen en
naar huis terug te keren met een gevoel van trots en
zelfvertrouwen. (Minnaert, Maitland & Miller 2009;
McCabe 2009).
 
Citaat Patrick Van Bogaert en Carine Pijkels
vakantiegangers,  april 2013:
‘Toen we voor de eerste maal op vakantie gingen,
hadden we geen plan. Maar naarmate we meer op
vakantie gaan, weten we wat we moeten meenemen
en zijn we  beter voorbereid.’
 
Het is omwille van deze positieve effecten dat
vakanties soms worden beschouwd als een diep
menselijke behoefte, niet als een luxe. In de
‘Verklaring van Barcelona’ heeft de Europese
Economische en Sociale Commissie (2006) toerisme
zelfs omschreven als een ‘recht’. Toerisme en
recreatie worden hier voorgesteld als wegen naar
persoonlijke ontwikkeling, die voor elke Europeaan
open moeten zijn. Op basis van deze Verklaring
introduceerde de Europese Commissie in 2010 het
‘Calypso’ initiatief met het doel internationale sociaal-
toeristische uitwisselingen in Europa te bevorderen.
Eén van de projecten in dit initiatief werd geleid door
Steunpunt Vakantieparticipatie.
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4. Nieuwe ervaringen en vaardigheden:  
Op vakantie leren mensen vaak nieuwe plekjes
kennen, en nemen ze deel aan activiteiten die
ze thuis misschien niet uitproberen. Een
voorbeeld is het nemen van de bus of tram op
vakantie, het uitproberen van een nieuwe
hobby of het ontwikkelen van een nieuwe
interesse. Al deze ervaringen kunnen
bijdragen tot een verhoogd zelfvertrouwen en
een hoopvolle, positieve houding tegenover
andere nieuwe ervaringen (Minnaert 2012).
 
Citaat Lucie Evers ervaringsdeskundige in de
armoede, maart 2013:
'Op vakantie kan je nadenken over je talenten
en ontdekken wat je echt wil. Dat gelooft
Lucie Evers, ervaringsdeskundige in de
armoede en oprichtster van LUDI Educatieve
Winkel in Gent. Lucie is één van de eerste
vakantiegangers van het Steunpunt. ‘De
adempauze die vakantie biedt, zet mensen in
hun kracht en kan een eerste stap zijn tot
bevrijding uit de cirkel van armoede.’ Ze
nodigt het Steunpunt uit aandacht te hebben
voor hoe mensen hun vakantie echt beleven.'
 
Citaat Rita Rollenberg en dochter Lesley
vakantiegangers, februari 2013:
'Het leven van Rita Rollenberg loopt niet
bepaald over rozen. Een echtscheiding zette
haar gezin ondersteboven. Door ziekte brengt
ze noodgedwongen veel tijd thuis door. De
momenten van vakantie, samen met de
kinderen, vindt ze belangrijk. Tijdens een
familievakantie in De Bosberg in Houthalen-
Helchteren kon dochter Lesley meedraaien in
het animatieteam. En van het een kwam het 
 



Tot die conclusie komen ook de sociologen van de
McMaster University in Canada na een onderzoek bij
meer dan duizend scholieren tussen zes en negen jaar
(Cooper, 2003). De kinderen werden bij het begin en
aan het eind van de zomervakantie getest op hun
leesvaardigheid. In een onderzoek door de Canadese
McMaster University   werden verschillen in
leesvaardigheid getest bij 1081 leerlingen van zes tot
negen jaar voor en na de zomervakantie.   Uit het
onderzoek bleek niet enkel dat kinderen van
hoogopgeleide ouders een voorsprong opbouwden
tegenover kinderen van sociaal zwakkere ouders,
maar vooral dat die voorsprong vergrootte tijdens de
vakantie. In juni hadden de kinderen van
hoogopgeleide ouders voor leesvaardigheid ongeveer
vijf maand voorsprong op de groep sociaal zwakkere
kinderen; in september was het verschil in
leesvaardigheid opgelopen tot acht maanden.
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De positieve effecten van vakanties kunnen
van specifiek belang zijn voor het welzijn en de
ontwikkeling van kinderen. Ignace Glorieux,
socioloog aan de vakgroep Sociologie V.U.B. –
onderzoeksgroep T.O.R.  (Tempus Omnia
Revelat, onderzoeksgroep voor de studie van
tijd, cultuur en samenleving) toonde het
belang van een uitgebreid vakantieaanbod
voor kinderen aan. Kinderen uit kansarme
gezinnen ondervinden meer nadeel van
schoolvakanties (Glorieux, 2010). Voor
kinderen uit hogere sociale klassen is de
vakantieperiode een verrijking voor of een
aanvulling op wat ze op school geleerd
hebben. Ze brengen de vakanties door in een
omgeving die stimulerend is voor hun
algemene ontwikkeling. Kansarme gezinnen
krijgen deze stimuli beduidend minder. Het
buitenschoolse milieu van de hogere en
middenklasse sluit in het algemeen beter aan
bij de schoolcultuur, terwijl de buitenschoolse
omgeving van maatschappelijk kwetsbare
kinderen soms zelfs negatief staat tegenover
de zaken die op school aan bod komen en
belangrijk geacht worden. Deze laatste groep
kinderen verliest tijdens de
zomeronderbreking veel van de kennis, de
vaardigheden en attitudes die ze op school
hebben verworven. Daarom is het belangrijk
dat kansarme kinderen de nodige stimulansen
en ondersteuning krijgen buiten de schooltijd.
Op deze manier wordt het verschil tussen de
verschillende sociale klassen kleiner.
Huiswerkbegeleiding of andere voorbeelden
van kinderwerkingen met een naschoolse
opvang en een uitgebreid vakantieaanbod zijn
belangrijke zaken in het realiseren van deze
doelstellingen.


