ZcJn vakantie
Jaarverslag 2019 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 vakantiehuisvesting 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 ‘Zon vakantie’ en wordt verder in dit jaarverslag gebruikt.
2. Samenstelling van het Bestuur
Op 31 december 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Anton Boerman, Ommen (2022)
Jan van Eijsden, Ermelo; voorzitter/penningmeester (2020)
Otte Verbeek, Ommen (2022)
Gerdien Werkman-Wieringa, Zwolle; secretaris (2020)
Fenny Witten-Knol, Ommen (2021)
3. Bestuursvergaderingen
Er vonden drie bestuursvergaderingen plaats:
•
•
•

6maart2019;
3juni2019;
l6oktober20l9.
Bij deze laatste vergadering waren tevens de contactpersonen van de deelnemende campings
aanwezig.

De vergaderingen vonden plaats bij Fenny Witten in Ommen en in GKv Het Baken in Ommen.

In de bestuursvergaderingen kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
Een persbericht over de werkzaamheden van Zon vakantie werd begin februari 2019 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 2019 geplaatst mochten worden
(zie ook onder 4).
De caravans zijn nagekeken, er is een nieuwe voortent gekocht en er zijn kleine reparaties
uitgevoerd.
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. In de bestuursvergadering
van 16 oktober 2019 is samen met de contactpersonen het werk van Zon vakantie over 2019
geëvalueerd.
-

-

-

4. Activiteiten
In 2019 zijn 30 aanvragen binnengekomen voor een vakantie.
27 families zijn daadwerkelijk met vakantie geweest; 25 daarvan konden worden geplaatst in de vijf
caravans die Zon vakantie op verschillende campings heeft staan. Twee families hebben gebruik
kunnen maken van een particuliere aanbieding.
seizoen 2019
Blekkenhorst
Bergzicht
De Besthmenerberg
De Kleine Belties
De Wolfskuylen
Particulier

geplaatst
5
6
5
4
5
2

bezetting
7 week
8 week
6 week
6 week
8 week
2 week

TOTAAL

27

37 weken

Ook dit jaar kwamen de aanvragen wat laat op gang. Niet alle weken konden worden opgevuld.
Ondanks dat kijken we terug op een goed jaar, waarin we diverse families weer een fijne vakantie
konden aanbieden. De evaluaties van de gasten en met de coördinatoren waren positief. Ook de
particulieren die hun vakantieverblijf hadden aangeboden, waren tevreden over de gang van zaken, het
contact met Zo’n vakantie en er waren geen klachten over het gebruik van hun eigendommen.
5. Vooruitblik 2020
Ook in 2020 wil Zo’n vakantie alleenstaanden en gezinnen die om financiële redenen of door
persoonlijke omstandigheden niet met vakantie kunnen toch een vakantie aanbieden.
-

We zullen daartoe ook in 2020 weer mensen benaderen en vragen hun vakantieverblijf,
caravan, vakantiehuisje of de eigen woning die leegstaat, beschikbaar te stellen, omdat ze zelf
met vakantie zijn.

-

-

-

-

Contact zal worden opgenomen met campingeigenaren om onze eigen caravans te plaatsen,
gratis of tegen gereduceerd tarief.
De diaconieën van GKv, en als het lukt ook van NGK en CGK, krijgen weer informatie over de
activiteiten van Zon vakantie en worden gevraagd om ons in contact te brengen met onze
doelgroep.
We zullen opnieuw een beroep doen op de diaconieën van GKv, en als het lukt ook van NGK
en CGK, en sympathisanten om Zon vakantie financieel te steunen. Daarbij zal worden
benadrukt dat Zon vakantie sinds eind 2013 in het bezit is van een ANBI-verklaring.
Zon vakantie wil met dit jaarverslag een overzicht geven van haar activiteiten en
verantwoording afleggen van het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019.

Id te Ommen in de bestuursvergadering van 4 maart 2020.

Gerdien Werkman-Wieringa,
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Otte Verbeek

Fenny Witten7knol

