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Ria Lammers voorzitster van de Z.VC.L. en coördinator van de vakanties. Zij regelt de vakanties, heeft
contacten met reisorganisaties en met de vrijwilligsters die als begeleiding meegaan met de
vakanties. Indien nodig regelt zij, soms i.s.m. de andere vrijwilligers tijdens de vakanties de
activiteiten, zoals excursies, bingo e.d. Zij onderhoudt contacten met de vakantiegangers.
Verder blijft Ans van Rijs penningmeester en de secretariële werkzaamheden, P.R. en dergelijke
worden gezamenlijk gedaan.
De stichting heeft momenteel 9 vrijwilligers waarvan 2 bestuursleden. Een van de vrijwilligers
verzorgt de website. Er is een functie als bestuurslid vacant.
Onze stichting wil zoveel mogelijk mensen bereiken en hen een vakantie aan bieden waarbij hij/zij zich
gelukkig bij zal voelen. Ieder heeft zijn eigen wensen wat betreft het vakantiegevoel.

“Voor elk wat wils”.
Daarom bieden wij voor 2020 een groter diversiteit vakanties aan.

•

Een vliegvakantie naar zonnige oorden in het voorjaar van 18 mei t/m/ 29 mei.
U gaat deze 12-daagse vakantie naar een van de Canarische eilanden en wel naar Gran
Canaria. Voor deze vakantie hebben zich inmiddels 10 personen opgegeven.
Er zal overdag, zowel de heen als de terugreis, worden gevlogen. Hiervoor is gekozen om de
fysieke belasting voor onze vakantiegangers te ontlasten.
• Een 8-daags cruise naar Noorwegen met zijn fjorden, met vertrek vanuit Kiel in Duitsland. U
vertrekt 13 juni en komt 20 juni weer terug in Duitsland. Voor deze vakantie is veel
belangstelling en hiervoor hebben zich al 11 gasten zich opgegeven om mee te gaan.
• Een vakantie dichtbij huis naar het Drentse Odoorn. Een 8-daags arrangement In hotelrestaurant De Oringer Marke van 7 t/m14 augustus. Wegens positieve ervaringen en
enthousiasme van onze vakantiegasten bieden wij nogmaals deze vakantie aan.
• Nog even van de nazomer genieten, dan is er een 11-daagse busreis naar het Lago
Maggiore in Italië van 18 t/m 28 september. Omdat de opstapplaats in Zeeland is, kunt u op
18 september overnachten in hotel van der Valk in Uden, vlak bij de opstapplaats in
Zeeland. Zowel de heen als de terugreis is er een overnachting in Duitsland
• Een 10-daagse reis cruise over de “Schöne blauwe Donau”. Op 3 oktober vertrekt u vanuit
Nederland (Utrecht) met de bus naar het prachtige Passau. Zowel de heen als de terugweg
overnacht u in Duitsland in een hotel. Uw Donaucruise begint op 4 oktober. Op 12 oktober
komt u met de bus weer in Nederland aan.
Indien nodig regelt de stichting het transfer naar de vertrekplaats en vanaf de
aankomstplaats voor u.

Om de stichting te promoten staat een aantal vrijwilligers enkele keren per jaar op beurzen en
jaarmarkten.
Verder komt er 2x per jaar een brochure uit die naar alle donateurs wordt gestuurd en in de regio
Friesland en Drenthe wordt verspreid bij huisartsen, zorgcentra, apotheken, wijkteams, M.F.C.’s etc.
Bovendien zijn wij via google bereikbaar onder:
stichting Z.V.C.L..nl
zorgvakantiereizen.nl

Financieel verslag van de stichting Z.V.C.L. 1 november 2018- 31 oktober 2019
In 2019 zijn 3 vakanties gerealiseerd.
Een vliegreis naar Turkije, een busreis naar het Gardameer in Italië en een vakantie in Odoorn in
Nederland.
Voor de voorjaarsvakantie naar Turkije was de grootste belangstelling.
Inclusief de begeleiding zijn er 21 mensen mee geweest.
Met de zomervakantie in Odoorn en de najaar vakantie naar het Gardameer zijn beide keren
12 personen inclusief de begeleiding mee geweest.
Door ziektes zijn bij alle vakanties helaas verschillende annuleringen geweest.
De kosten van de vakanties zijn inclusief de totale reiskosten van de begeleiders, attenties en diversen,
excursies en vervoer visa versa Schiphol en visa versa vakantieadres en opstapplaats van de deelnemers.
De baten van de vakanties zijn bijdragen voor de excursies en vervoerskosten van de deelnemers,
zorgkosten en kortingen reisorganisaties.
Verdere baten zijn declaraties aan zorgorganisaties voor de verzorging van hun cliënten tijdens de vakanties.
De huishoudelijke uitgaven zijn administratiekosten, reiskosten, promotiekosten

De inkomsten zijn de jaarlijkse donaties, extra giften van donateurs en vakantiegangers.
Mede doordat de stichting alleen vakanties organiseert, ontvangt deze veel minder donaties Spijtig
genoeg zijn het alleen de vakantiegangers die de jaarlijkse donatie doen en zijn er helaas weinigen
die een extra gift doen voor onze stichting. Vele vrijwilligers zetten zich voor de stichting
belangeloos in, leveren hun eigen vakantiedagen in om als begeleider mee te gaan om alle hulp te
bieden die vele van onze vakantiegangers nodig hebben.
Verder gaan er jaarlijks steeds minder mensen op vakantie met de stichting Z.V.C.L. Hierdoor
worden de kosten van de vrijwilligers, die als begeleiding meegaan, veel hoger en de excursies in
verhouding duurder. Door het kleiner aantal vakantiegangers is er minder ruimte om kortingen te
bedingen op excursies en hotelkamers.
We sluiten de vakanties met een groot nadelig saldo af.
De kosten van deze vakanties komen totaal op €
10.120,02
De baten van deze vakanties komen totaal op €
3596,01
Alle huishoudelijke uitgaven komen totaal op €
843,99
Alle verdere inkomsten komen totaal op
€
1260,00
Gezien de inkomsten en uitgaven hebben we dit jaar een verlies gedraaid van € 6108,00
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