
FOCUS DOELGROEP
VakantieKind biedt vakantieweken voor kinderen en jongeren voor wie
vakantie niet vanzelfsprekend is. Dit zijn deelnemers met
vluchtelingenachtergrond en deelnemers uit sociaal zwakkere sectoren van
onze samenleving. Wij bieden plaats aan deelnemers uit sociale instellingen
zoals kindertehuizen en pleegzinnen, maar vooral veel kinderen die
opgroeien in armoede. Waar deelnemers uit sociale instellingen en via
Vluchtelingenwerk Nederland ons al goed weten te vinden, willen wij ons
bereik gaan vergroten voor kinderen die opgroeien in armoede. Wij willen
ons verder specificeren in deze richting en onze positie in de markt
verstevigen. 
VakantieKind heeft de wens om in 2025 een betrouwbare partij te zijn voor
partners die in dezelfde doelgroep werken. Denk aan voedselbanken,
welzijnsinstellingen, budgetbeheer en schuldhulpverlening. Ook zullen we
meer maatwerk leveren en een bijdrage vragen naar wat mogelijk is en geen
barrière bedrag meer hanteren.  
Bijvangst door de doelgroep te specificeren is het verkrijgen van de ANBI-
status.  
De gevarieerde samenstellingen van onze deelnemersgroepen, maakt
VakantieKind uniek en zorgt voor het grote sociale karakter van onze
vakantieweken.  Dit blijft ongewijzigd. 

BORGING
KWALITEIT

Er zijn veel ontwikkelingen
in de maatschappij en in
de directe omgeving van

VakantieKind die ons
kunnen raken. We houden
alle ontwikkelingen goed

in de gaten. 
 

Coronatoestanden hebben
ons gedwongen om secuur

te blijven werken en
scherp te blijven op

veiligheid, kwaliteit en
gezondheid van iedereen.
VakantieKind neemt zijn
verantwoordelijkheid en

vanuit die
verantwoordelijkheid

keuzes.  
 

Ontwikkelingen op de
Paasheuvel met de bouw

van Heppie Hotel, de
oprichting van

branchevereniging LOS
waar het Keurmerk

Kindervakanties in is
ondergebracht. Alles biedt
kansen en er zijn risico’s.

We blijven betrokken en in
contact om kwaliteit en

voortgang van
VakantieKind te bewaken.
Op die manier blijven we

profesionaliseren.  
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SOCIALE
VEILIGHEID
Veiligheid staat hoog in het vaandel
van VakantieKind. Iedereen moet
zich veilig voelen en weten waar ze
terecht kunnen met gevoelens van
onveiligheid en/of klachten. Daartoe
willen we ons gaan inzetten om
naast de huidige klachtenprocedure
ook een vertrouwenspersoon in te
stellen en in te zetten op een
geschillencommissie. 

DUURZAAMHEID
We willen eerste stappen maken
in het duurzamer maken van
VakantieKind. We dragen zorg
voor onze materialen en behoud
daarvan en ook in de keuken
wordt bijvoorbeeld duurzame
keuzes gemaakt. Niet plastic
bekers als het niet nodig is
bijvoorbeeld. Ook voor de
seizoencadeautjes of andere
presentjes willen we duurzame
keuzes maken. 
Duurzaam betekent ook voor de
lange termijn behouden.
VakantieKind zet zich tomeloos in
om vrijwilligers te binden te
behouden en ook netwerk en
contact aan deelnemer zijde te
houden. Daartoe organiseren we
activiteiten, zijn we transparant
en laagdrempelig en streven we
naar persoonlijke contact. Dit is
één van de grote kwaliteiten van
VakantieKind, en daar blijven we
op investeren. 



PEDAGOGISCHE VISIE
Vakantie voor iedereen! Met dit motto in het achterhoofd, zijn de
volgende 3 kernwaarden de basis van VakantieKind:

·SAMEN hebben we veel PLEZIER!
·IK mag KIND zijn en mezelf! 
·WE hebben RESPECT voor elkaar!

SAMEN hebben we veel PLEZIER!
Lekker spelen, grapjes maken en veel lachen. We zijn samen op
vakantie. We houden ons aan de afspraken die we samen hebben
gemaakt. Plezier gaat niet ten koste van respect en kind zijn.
Samen gaan en kunnen we het avontuur aan! 

IK mag KIND zijn en mezelf!
Ik hoef nog niet alles te kunnen. Zorgeloos kunnen spelen en stoeien. Energie opdoen, genieten
van de aandacht, die er voor iedereen is. Contact maken met elkaar en hierdoor vertrouwen krijgen
in mezelf. Ik krijg de ruimte om te leren. Ik mag nieuwe dingen ontdekken. 

WE hebben RESPECT voor elkaar!
Tijdens een week zorgen we voor een veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.
In de groep wordt gezorgd voor een open en ontspannen sfeer. We accepteren elkaar met al onze
verschillen. Iedereen is gelijk aan elkaar. We gaan uit van het positieve. 

FINANCIERING WEKEN
De financiering van onze organisatie komt voornamelijk uit fondsenwerving, giften en
donaties. Soms wordt er samengewerkt met een andere organisatie, dan kan het zijn dat zij de
deelnemersplek betalen. We werken hierbij alleen samen met partijen die dezelfde doelgroep
als die van VakantieKind bedienen. Zij zijn onze weg om de juiste kinderen/jongeren te vinden. 

Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 5,00. Daarnaast moeten ouder(s)/verzorger(s)
zelf het vervoer voor brengen en halen regelen (en bekostigen). Er wordt gevraagd om een
klein bedrag aan zakgeld (€2,50 - €7,50) mee te nemen. Lukt het niet om dit bedrag mee te
geven dan zorgt VakantieKind ervoor dat ook deze deelnemer tijdens de week het zakgeld
heeft. Doel van dit zakgeld is het meegeven van de waarde van geld. 
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Vakantie voor iedereen!


