
 

 

Jaarverslag 2020 van de Stichting Gereformeerd Centrum Maatschappelijke Dienstverlening / 

Zo’n Vakantie 

1. Doelstelling van de Stichting GCMD / Zo’n vakantie 

1.  De stichting heeft ten doel:  

 a.  het zonder winstoogmerk creëren van mogelijkheden om minder draagkrachtigen vakantie- 

  huisvesting aan te bieden; 

 b. het verlenen van steun aan instellingen en organisaties, die zich bezig houden met het  

  bevorderen en het (doen) uitvoeren van zorg en maatschappelijk werk; 

 c.  en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles  

  in de ruimste zin van het woord.  

 

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

 a.  het verstrekken van informatie op het terrein van zorg en maatschappelijk werk aan degenen  

  die de grondslag van de stichting onderschrijven; 

 b.  het verstrekken van financiële steun aan identiteitsbepaalde activiteiten; 

 c.  alle wettige en verantwoorde middelen, dienstbaar aan het gestelde doel.  

 

3.  De stichting beoogt niet het maken van winst.  

 

De werknaam van de stichting is ‘Zo’n vakantie’ en wordt verder in dit jaarverslag gebruikt. 

2. Samenstelling van het Bestuur 

Op 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld: 

 

Anton Boerman, Ommen (2022) 

Jan van Eijsden, Ermelo; voorzitter/penningmeester (2024) 

Otte Verbeek, Ommen (2022) 

Gerdien Werkman-Wieringa, Zwolle; secretaris (2024)  

Fenny Witten-Knol, Ommen (2021) 

 

3. Bestuursvergaderingen 

Er vond één bestuursvergadering plaats, op 4 maart 2020 bij Fenny Witten in Ommen. 

In de bestuursvergadering kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Een persbericht over de werkzaamheden van Zo’n vakantie werd begin februari 2020 verstuurd 

naar de kerkbladredacties van diverse kerken met de vraag het bericht in het kerkblad te 

plaatsen. In het persbericht werd een oproep gedaan tot financiële steun en de vraag om 

mensen die tot onze doelgroep behoren met ons in contact te brengen. Tevens is eenzelfde 

mailbericht ter informatie gezonden naar de diaconieën van de diverse kerken. Afspraken 

werden gemaakt met diverse campings, waar onze caravans in 2020 geplaatst mochten worden 

(zie ook onder 4).  

- Contacten met de contactpersonen. Zij coördineren de komst en vertrek van de gasten die in 

de caravans van Zo’n vakantie verblijven. Meestal zijn de personen diaken binnen de GKv of 

door hen aangezochte vrijwilligers binnen de kerkelijke gemeente. 



4. Activiteiten 

 

In verband met corona zijn we afwachtend geweest met de verdere voorbereidingen voor het seizoen 

2020. Uiteindelijk hebben we begin april besloten om in 2020 geen activiteiten te ondernemen.   

 

Ondanks corona zijn er toch nog 9 aanvragen binnengekomen, waarvan 2 daadwerkelijk met vakantie 

zijn geweest.  

 

5. Vooruitblik  2021 

 

In 2021 wil Zo’n vakantie alleenstaanden en gezinnen die om financiële redenen of door persoonlijke 

omstandigheden niet met vakantie kunnen toch een vakantie aanbieden. 

 

Omdat we nog volop te maken hebben met corona, bespreken we half februari 2021 of we voorzichtig 

aan de slag gaan met het beschikbaar stellen van onze caravans of dat we seizoen 2021 helaas ook 

moeten overslaan.  

 

Online vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 februari 2021.  

 

Jan van Eijsden, voorzitter / penningmeester 

 

 

 

Gerdien Werkman-Wieringa, secretaris 

 

 

 

Anton Boerman 

 

 

 

Otte Verbeek 

 

 

 

Fenny Witten-Knol 


