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BRANDBRIEF onder embargo tot 6 november 

  26 oktober 2020

Geachte Leden van de Commissie Financiën, Bestuur, Cultuur en Economie 

Namens Vakantievreugd, onze 350 vakantiegangers en 160 vrijwilligers doen wij 
een beroep op u. 

Wie zijn wij: 

Vakantievreugd is een Drentse organisatie die jaarlijks geheel verzorgde vakanties 
organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Met inzet van 160 

vrijwilligers gaan er jaarlijks 350 mensen op vakantie. Wij kennen een lange 
traditie van bijna 60 jaar en hebben in deze jaren een trouwe achterban 
opgebouwd van vakantiegangers en vrijwilligers, voornamelijk uit Drenthe. 

Wat vragen wij: 

Het zou fantastisch zijn dat de Provincie Drenthe een fonds heeft c.q. opricht 
waarvan onze 
en andere maatschappelijke non-profit organisaties gebruik van kunnen maken. 
Zeker in de huidige zeer onzekere tijd waar diverse stichtingen en verenigingen 
sterke inspanningen moeten verrichten om hun voortbestaan zeker te stellen. 
Bedoelde middelen kunnen dan aangewend worden om financiële risico's te dekken 
of bij een herstart als werkkapitaal ingezet worden. Het beoogde doel is te 
voorkomen dat gezonde maatschappelijke initiatieven niet gedwongen zijn te 
stoppen omdat er een tijdelijke beperking is van inkomsten. In ons geval zou het 
om een bedrag gaan van€ 60.000. 
Een uitvoeringsvorm zou een renteloze lening kunnen zijn. Hiermee is het mogelijk 
dat Vakantievreugd in de loop van het volgend jaar haar organisatie weer kan 
optuigen. 

Naar verwachting roept dit een aantal vragen bij u op en vereist dit verzoek ook 
een toelichting van onze kant. In de volgende alinea lichten wij dit verzoek toe. 

Achtergrond/ motivatie voor onze vraag: 

Afgelopen seizoen 2020 zijn er geen vakanties door ons verzorgd, dit uiteraard ten 
gevolge van de COVID-19 pandemie. Onze vakantiegangers hebben een 
waardebon ontvangen en de financiële schade hebben wij deels op kunnen vangen 
met onze reserve en de NCW-regeling. 
Echter nu lijkt het voor seizoen 2021 ook een groot vraagteken te worden of onze 
vakantie 100% kunnen doorgaan. 
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Om risico's te beperken is bij ons het plan om "Coronaproof" in Drenthe
zomerkampen te organiseren. De voorliggende periode is voor onze organisatie te
groot om te overbruggen. Wij kunnen en willen niet doorgaan tot de bodem van 
de kas in zicht is. Dit mede om uitvoering te geven aan een sociaalplan voor onze
medewerkers (1.44Fte). 
Het maakt dat wij al ver voor ons vakantieseizoen voor de keuze komen te staan
om de stichting te ontbinden of slapende te houden. 

Ondanks de inzet van de NOW-regeling en vooruitzicht hierop komt voor ons het
beslismoment eerder dan dat wij zicht hebben op het verloop van seizoen 2021. 
Ook is voor ons helder dat de vakantiegangers hun betalingen van 2020 retour 
ontvangen. Wij vinden het onverantwoord om te speculeren met de financiën van
deze doelgroep. 

Met de inzet van het door ons gesuggereerde fonds zouden wij de periode kunnen
overbruggen of het gebruiken als werkkapitaal om onze activiteiten weer op te 
pakken in 2022. 

Tot slot 

Wij hopen dat deze brandbrief brandstof is voor een gesprek over de provinciale
mogelijkheden. Het zou voor ons en onze vakantiegangers zeer teleurstellend zijn
als Vakantievreugd, een relatief gezonde stichting met veel maatschappelijk 
draagvlak, na bijna 60 jaar niet kan voortbestaan. 

Wellicht zijn er nog vragen. Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting en
beantwoording van deze vragen, in uw fractie of "coronaproof" via multimedia.
In de bijlage zijn alvast een aantal vragen en antwoorden daarop geformuleerd.

In afwachting van uw reactie,
namens Stichting Vakantievreugd

Martijn van
66 
Middelaar

--------
-----

---------------

---

�b�l:ad�2�/2=-
--

---

www.vakantievreugd.org 

Kampstraat 2a 
Postbus 93 
9410 AB BEILEN 

T (0593) 522 317 
E info@vakantievreugd.org 

Regiobank NL92RBRB0825089980 
KVK nr. 410.17.940 
BTW nummer NL 0094.31.202.B.01 



�Vit! 
VAKANTIEVREUCiD 

reizen met een plus! 

Bijlage 1/1 bij brandbrief 

Wat doet Vakantievreugd ? 

Wij organiseren geheel verzorgde vakanties voor mensen met verstandelijke 
beperking. 
Zie onze brochure die als bijlage is toegevoegd. 

Maakt Vakantievreugd geen winst? 

Wij zijn een organisatie die zonder winstoogmerk werkt. Onze vakanties worden 

aangeboden inclusief begeleiding, vervoer, eten en drinken en activiteiten voor 
marktconforme prijzen. Zelfstandig op vakantie is voor onze doelgroep geen optie. 
De doelgroep heeft veelal een beperkt budget en is aangewezen op dit soort 
initiatieven. Vakantievreugd vindt dat de prijs beperkt moet blijven om het voor 
iedereen toegankelijk te maken. 

Is Vakantievreugd financieel wel gezond? 

Jazeker. Vakantievreugd draait al ruim een jaar lang zonder inkomsten. Dankzij 
onze historie van 60 jaar en het efficiënt inzetten van bedrijfsmiddelen is het 
gelukt om reserves op te bouwen. Echter is het eind in zicht. 
Van onze aangeboden vakanties worden normaliter circa 95% verkocht. Wij 
mogen bouwen op een trouwe achterban van vakantiegangers en vrijwilligers. Er 
zijn vakantiegangers die al 20 jaar mee gaan en vrijwilligers wel 40 tot 50 
vakanties hebben meegedraaid. 

Is de NOW-regeling hier niet voor? 

Jazeker. Hier maken wij ook gebruik van. Echter zijn de definitieve vaststelling en 
eindafrekening nog lang niet in zicht. Onze omzetperiode vind voornamelijk plaats 
in de maanden juni t/m september. Dit maakt anticiperen op de NOW-regeling en 
uitvoering geven aan een solide sociaal plan lastig. 

Overige inkomsten? 

Met het ingaan van de NOW-regeling zijn alle andere regelingen ingetrokken, 

bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting is niet meer in uitvoering. 
Juist de Provincie lijkt ons een partner voor een maatschappelijk verankerde 
organisatie en bewaarder van naoberschap. 
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Moet er geen ander bedrijfsmodel gehanteerd worden? 

Voor het seizoen 2021 willen wij mogelijk een aantal items aanpassen. 
Geen reizen naar het buitenland, vakantiegangers komen met eigen vervoer, grote 
locaties 
en alleen in Drenthe 
Echter, onze doelgroep vraagt een specifieke aanpak en begeleiding, een andere 
dan bij reguliere vakantiegangers. Dit beperkt ons in het vakantieaanbod en 
bedrijfsmodel. 
Het vraagt een gedegen voorbereiding: van belang is een goede samenstelling van 
de groep vakantiegangers én vrijwillige reisbegeleiders. Een deel van onze 
doelgroep heeft behoefte aan duidelijkheid. Zo zijn last minute vakanties geen 
goed bedrijfsmodel voor ons. Ook is de periode waarin wij vakanties kunnen 
organiseren geconcentreerd op de zomer, dît wegens het aanbod van vrijwilligers 
en de behoefte en mogelijkheden van onze vakantiegangers. 

Zijn er garanties ? 

In het verleden behaalde resultaten zijn in ons geval misschien juist wel garanties. 
Wij weten waar we goed in zijn, hebben een brede Drentse achterban die 
betrokken is. 
Dus ja, garantie op inzet en kennis, maar juist de toekomstige onzekerheid t.a.v. 
de ontwikkelingen rondom COVID-19 maakt dat wij geen garanties kunnen geven. 
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