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SRG Aangepaste Vakanties 

(Vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking)

Voorwoord

Het reisseizoen 2021 is voorbij en als een goede gewoonte, maar ook als 
verantwoording  is een jaarverslag van de activiteiten van het afgelopen jaar opgesteld. 
Helaas zijn door de Covid 19 pandemie maar een beperkt aantal reizen doorgegaan. 
Via zoom is er veelvuldig overleg geweest om te bespreken hoe en op welke wijze te 
handelen in voorkomende gevallen. Ook is er fysiek één keer vergaderd, toen de 
maatregelen dat toelieten.

Voor de periode 2021-2025 is een nieuw beleidsplan opgesteld. Voor de komende 
periode blijft de SRG bij haar uitgangspunt om reizen aan te bieden aan mensen met 
een lichamelijke beperking. Zij wil dit doen door binnenlandse en buitenlandse reizen in 
haar aanbod op te nemen.

Voor vliegreizen geldt een maximum gewicht van 85 kg, tenzij men zich zelfstandig kan 
verplaatsen en in staat is om ook, met enige hulp,  in een niet aangepaste touringcar te 
stappen.

Verder is afgesproken dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van 
aangepast vervoer voor de transfers van en naar de vliegvelden op de plaats van 
bestemming.

In 2021 stonden er 11 reizen gepland. Door de Covid 19 maatregelen zijn er 9 reizen 
vertrokken, verdeeld over binnenland 5 en buitenland 4. Net als in 2020 zijn waar 
mogelijk de reizen verplaatst naar het programma 2022. 

Mocht het verslag u aanleiding geven tot het maken van opmerkingen of kritische 
vragen, dan staan wij hier open voor.

Arnoud de Roy van Zuydewijn

Voorzitter bestuur SRG Aangepaste Vakanties

3 mei 2022
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Doelstelling

De missie van de SRG: Onze missie is reizen te organiseren voor kleine groepen van 
maximaal 8 deelnemers met een mix van zorgzwaarte en leeftijden. Het vakantie vieren 
staat voorop en moet zo optimaal  mogelijk verlopen in een informele sfeer. Excursies 
met deelnemers zijn tijdens de vakanties belangrijk, waarbij de wens van de deelnemer 
centraal staat.

Terugblik

Er zijn in het verslagjaar 9 van de 11 geplande reizen doorgegaan.  Oorzaak van het niet
doorgaan waren de beperking door overheidswege opgelegd door de Corona pandemie.
Dit gold zowel voor binnenlandse, maar ook voor buitenlandse reizen. 

De deelnemers

De commissie deelnemers heeft  geprobeerd om steeds in contact te  blijven met de
deelnemers om hen te informeren over het wel of niet doorgaan van de reis.
De commissie heeft zich ingespannen om toen dat mogelijk was deelnemers te plaatsen
op de te plannen reizen. 

Er zijn 48 deelnemers mee geweest op een reis. Hiervan was er 1 nieuwe deelnemer. 
Conform de afspraak is deze voor de reis bezocht door een vrijwilliger om te bepalen of 
men tot de doelgroep van de SRG hoort. 

Van de geplande deelnemers heeft er 1 moeten annuleren. 

De vrijwilligers

De Commissie Vrijwilligers blijft veel tijd en energie steken in het behouden en het 
aantrekken van (nieuwe) vrijwilligers. Een van de doelen blijft om te proberen verjonging
te bereiken. Nieuwe media, zoals facebook, kunnen hier mogelijk behulpzaam bij zijn. 
De vrijwilligersdag werd in 2021 niet  gehouden. 

De evaluatiedag met reisleiders en verpleegkundigen werd via een zoombijeenkomst 
georganiseerd. 



Voor de 9 reizen die in 2021 zijn vertrokken waren 53 vrijwilligers nodig om te 
begeleiden. Deze 53 plaatsen zijn ingevuld door 38 vrijwilligers. Hiervan waren er 6 
vrijwilligers die voor het eerst met de SRG mee zijn gegaan. Van deze nieuwe 
vrijwilligers bleek er 1 niet geschikt. 

Op 4 reizen werd een extra vrijwilliger ingezet om bij de zelfzorgaccommodatie voor de 
maaltijden te zorgen of op reizen die een hoge zorgzwaarte hadden.

De verdeling van vrijwilligers en het aantal reizen per persoon was als volgt:

27 vrijwilligers maakten 1 reis
7 vrijwilligers maakten 2 reizen
4 vrijwilligers gingen 3 maal op reis. 

Aan het einde van het seizoen stonden er 91 vrijwilligers ingeschreven. 

De reizen

Binnenlandse reizen worden door de commissie reizen rechtstreeks vastgelegd bij de 
accommodaties. Voor buitenlandse reizen wordt veelal gebruikt gemaakt van 
Buitengewoon reizen in Zwolle en GI Travel in Rotterdam. Enkele buitenlandse reizen 
(o.a.met busjes) worden in eigen beheer georganiseerd. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reizen en het aantal deelnemers en 
vrijwilligers dat op de reis is mee geweest.

Binnenland

Bestemming Aantal deelnemers Aantal vrijwilligers

’s Gravenzande 4 5

Elahuizen 4 4

Lage Mierde 8 9

Otterlo 4 4

Texel 4 6

24 28

Buitenland

Bestemming Aantal deelnemers Aantal vrijwilligers

Lagos 4 4

Holzheim 8 9

Kopenhagen 5 5

Sicilië 7 7

24 25



De public relations en Communicatie

Eind 2021 is  in een bestuursvergadering het besluit genomen  dat de commissie PR en
Communicatie weer nieuw leven wordt ingeblazen als een commissie. Met de toename
van de digitalisering en gebruik internet is het wenselijk om als organisatie aan te sluiten
bij de huidige tijd.
De commissie heeft als opdracht:
Public relations (pr), het beheren en verspreiden van informatie over de SRG om de
publieke  perceptie  ervan  te  beïnvloeden.  Om  zo  meer  of  nieuwe  deelnemers  en
vrijwilligers  aan  te  trekken.  Daartoe  wordt  gebruikgemaakt  van  interne  en
externe communicatie om een  bepaald  publiek  te  informeren  of  te  beïnvloeden  met
behulp van persberichten, advertenties, promoties en speciale gebeurtenissen. Aan de
andere kant heeft pr ook een signaalfunctie om trends en zaken uit de buitenwereld op
te merken en in het bestuur in te brengen.
Eén van de eerste taken is dat de commissie begin 2022 een nieuwe website het licht
doet zien. 

Financiële cijfers

In 2021 heeft de stichting een negatief resultaat van € 4.866,-- behaald. Dit is een 
gevolg van de kosten die er waren, omdat slechts een beperkt aantal reizen zijn 
doorgegaan en soms met minder deelnemers.  Door giften van derden, die in deze 
zware tijden de organisatie een steun hebben willen bieden, is het negatief saldo nog 
beperkt. Hiervoor spreekt het bestuur haar grote dank uit. 

Een overzicht van de financiële cijfers 2021 is in een aparte bijlage op de website 
vermeld onder ANBI.  

Organisatie

De SRG heeft naast het bestuur een viertal commissies, met een zeker mandaat ten 
aanzien van hun handelen.

Dit zijn de volgende commissies:
 Commissie Deelnemers
 Commissie Vrijwilligers
 Commissie Reizen
 Commissie Public Relations

Samenstelling Bestuur en commissies: 

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Arnoud de Roy van Zuydewijn
Secretaris: Hessel Hansma
Penningmeester: Erwin Geeve
Leden
Commissie Deelnemers:  Mien Wouters
Commissie Vrijwilligers: Gerda Vermeer
Commissie Reizen: Paul van den Merkhof (t/m 29 november 2021)
Commissie Public Relations: Tes Kuilboer (vanaf 29 november 2021)
Medisch adviseur (intern) en vicevoorzitter: Jos Kuilboer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Promotie_(marketing)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Advertentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persbericht


Samenstelling Commissie Deelnemers

Mien Wouters (lid bestuur)
Joke Baerveldt
Peter van Dooren

Samenstelling Commissie Vrijwilligers

Berry van der Groep
Annet Stegeman
Wim van Raamsdonk
Gerda Vermeer (lid bestuur)
Jerfie van Wijk
Dick van Wijk

Commissie Reizen

Paul van den Merkhof (lid bestuur)
Paul Eijkelenboom
Tonny Koster
Leo Holdorp
Yvonne Frerichs

Commissie Public Relations

Tes Kuilboer (lid bestuur)
Kiek Kuilboer
Lot Kuilboer

Klachtenfunctionaris

Remko Kootstra

Vertrouwenspersoon

Michiel Hartman      

Financiële Administratie

Justus Pelsmaeker

SRG

Stichting SRG Aangepaste Vakanties

Postbus 4140

2003 EC HAARLEM

023 – 536 84 09

www.srg.nl

http://www.srg.nl/


info@srg.nl

KvK Amsterdam nr. 41222835

IBAN: NL 32 RABO 03 31 11 36 35

ANBI: RSIN 8014.33.782

Lid NBAV (Nederlandse Vereniging Beheer keurmerk Aangepaste Vakanties ) 

Aangesloten bij de SGR, (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het Calamiteitenfonds
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