
Jaarverslag 2022

Stichting VakantieKind



KinderDorp 1 - 31
KinderDorp 2 - 28
KinderDorp 3 - 25

 
TienerWoud 1 - 25
TienerWoud 2 - 23

 
JeugdCamping 1 - 23
JeugdCamping 2 - 21

 
JongerenHike - 16

 
Totaal: 192 deelnemers 

Deelnemers
KinderDorp

84

TienerWoud
48

JeugdCamping
44

JongerenHike 
16

Corona
Gelukkig was de invloed van
corona in 2022 minimaal. Bij

aankomst is aan
ouder/verzorger toestemming

voor het afnemen van een
coronatest bij klachten

gevraagd. Tijdens de weken
waren er 2 deelnemers met
klachten waarbij een test

afgenomen is. Beide testen
waren negatief. Voorafgaand aan

de weken zijn er in totaal 6
afmeldingen vanwege corona

geweest. 



Voor de werving van deelnemers konden we ook dit jaar weer
rekening op een aantal fijne samenwerkingen. Via verschillende
voedselbanken in de driehoek Amersfoort - Zwolle - Apeldoorn
zijn onze vakantieweken onder de aandacht gebracht. Daarnaast
hebben we samengewerkt met Vluchtelingenwerk Nederland en
stichting Weekje Weg. Ook sociale wijkteams, buurtteams en
andere welzijnsorganisaties weten hun weg naar ons te vinden. 
Via divers social media groepen voor bijv. minimagezinnen, Elkaar
helpen zonder geld of lokale ruilgroepen lukt het ons de
zomerkampen onder de aandacht te brengen. 

Tegen een eigen bijdrage van € 5,00 kan een kind mee. 

Werving deelnemers & samenwerkingen
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Jullie zijn voor de kinderen van meer betekenis 

geweest dan je ooit zult beseffen!!*

 Uit de enquete onder ouder(s)/verzorger(s) blijkt dat
zij VakantieKind met een 9 waarderen. Iets waar we
enorm blij mee zijn. We vragen deelnemers aan het

einde van een week ook om wat zij van de week
vonden. Dit doen we met smileys en cijfers. De meest

gegeven smiley is 😃. Veel gehoorde reacties zijn
‘Geweldig’, ‘Super’ of ‘Mag ik nog een week blijven!’.

Als we kijken naar de cijfers dan is dat gemiddeld over
allen weken heen een 8,6. Van de vrijwilligers krijgt

VakantieKind gemiddeld een 8,8 als cijfer.
 

Reactie ouder/verzorger



Aantal per week:
 

KinderDorp 1 - 11
KinderDorp 2 - 13
KinderDorp 3 - 12

 
TienerWoud 1 - 10
TienerWoud 2 - 8

 
JeugdCamping 1 - 4
JeugdCamping 2 - 4

 
JongerenHike - 4

 

Vrijwilligers

Training
&

Voorbereiding
Van 17 tm 19 juni organiseerden we

het Trainings- en
VoorbereidingsWeekend. 

Voor nieuwe vrijwilligers stonden
workshops over groepsdynamica en
spelorganisatie op het programma.
Verdieping op kennis werd geboden
door trainingen over Interculturele
Vakmanschap en Hoe presenteer je

jezelf voor de groep. Er was aandacht
voor veiligheid tijdens je zomerkamp
en de protocollen van VakantieKind. 
Teams maakten kennis met elkaar en

bereidden het programma van hun
week voor. VOG's werden ingeleverd
en uiteraard was er ook tijd voor veel

lol en gezelligheid. 
Een zeer geslaagd weekend! 

Het was hard werken om voor alle teams
ervaren en nieuwe vrijwilligers te vinden.

Gelukkig waren 56 mensen bereid om weer een
week (en een 10-tal vrijwilligers zelfs 2 weken)

met ons mee te gaan. 
 

We zijn enorm dankbaar voor hun inzet, zonder
hen kunnen we niet doen wat we doen!



Paasheuvelgroep - 100 jaar Zomerkamp!
Op 2 juni 2022 bestond de Paasheuvelgroep 100 jaar. Een feest wat ze niet

ongemerkt voorbij wilden laten gaan. En aangezien VakantieKind sinds
haar oprichting enorm fijn samenwerkt met de Paasheuvelgroep wilden wij

daar graag aan bijdragen. Samen met FNV Zomerkamp en Stichting
Weekje weg organiseerden we een Jubileumkamp. Meer dan 100 kinderen,
juist zij die het heel goed konden gebruiken werden van 19 tm 21 oktober

blij gemaakt  met een gratis feestweekend. Een super geslaagd feestje!
 

Keurmerk KinderVakanties
 

Na een
documentenkeuring

ontvingen we ook dit jaar
een positief bericht over
het keurmerk. De licentie

is weer voor een jaar
verlengd. 



Financieel overzicht 2022
1 JANUARI TM 31 DECEMBER 2022



Vakantie voor iedereen!
www.vakantiekind.nl

Balans 2022
1 JANUARI TM 31 DECEMBER 2022

We zijn dankbaar voor de vele giften en donaties
die we hebben mogen ontvangen om de

vakantieweken 2022 mogelijk te maken. Hoewel
ook wij te maken hebben met stijgende kosten
(voor bijvoorbeeld verblijf, eten & drinken maar

ook materialen) is het gelukt om financieel 
een mooi jaar neer te zetten. Als organisatie 

zijn we gezond.


