Stichting Z.V.C.L.
( Zorg )Vakanties voor jonge senioren en voor
Chronisch zieken en
Lichamelijk en/of Geestelijke beperking

EDITIE 2021

STICHTING ZVCL: Vakanties voor iedereen, die niet meer
zonder gezelschap wil of kan gaan. Iedereen is welkom om
met ons op vakantie te gaan.
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De reis van 2020
Bootreis Nederland: De Rembrand van Rijn

21 september tot 27 september

Met mondkapje maar was goed te doen.
We hebben ondanks Corona en veel veranderingen in de reis (van Busreis, ander busreis,
andere busreis, tenslotte bootreis) toch nog met een klein groep een leuke vakantie gehad.
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Met begeleiding kan een vakantie vaak nog wel”

Stichting ZVCL:
Vakanties met of zonder zorgverlening naar behoefte van de gasten.
Deze vakanties zijn er voor iedereen; niet alleen chronisch zieken en of lichamelijk
gehandicapten.
Met onze vakanties gaan gasten mee van alle leeftijden. Wij verzorgen vakanties
voor gasten die het alleen of met z’n tweeën niet meer willen, durven of kunnen. U
vakantie is en blijft u vakantie. Bent u ons nodig dan kunt u een beroep doen op ons.
De stichting Z.V.C.L. is opgericht door Marieke van Dasselaar op 27 september 2002
te Leeuwarden. Vanaf 1 januari 2018 is de stichting overgegaan naar Nieuw
Schoonebeek.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01097672.
Onze stichting organiseert reizen zonder winstoogmerk. Stichting ZVCL is een 100%
non-profit organisatie. Zowel het bestuur als de begeleiding zijn vrijwilligers.
Even voorstellen:
Mijn naam is Ria Lammers- Bruggink,
woonachtig in Nieuw Schoonebeek.
Ik ben werkzaam als verzorgende IG
in de De Schutse in Coevorden.

Hoe ben ik bij deze stichting gekomen
Ik hoorde van de Stichting, wat ze doen en voor welke doelgroep het bedoeld was.
Dat sprak mij erg aan en heb mij als vrijwilliger aangemeld en ben in 2016 mee
geweest naar Monte Gordo, Portugal. Dit was een geweldige reis met een hele leuk
groep gasten. Ik heb toen gezegd: “dit wil ik wel vaker”. Niet denkende dat ik het
over zou nemen.
In 2017 had de voorzitter problemen met haar gezondheid en heb ik al snel de
coördinatie van de vakanties van haar overgenomen. Na haar overlijden ben ik per
1 januari 2018 voorzitster van de stichting geworden. We zijn nu een paar jaar verder
en samen met mijn vrijwilligers willen we graag zorgen dat veel gasten een leuk
vakantie hebben.
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Wat doen de stichting en haar begeleiding voor haar gasten
Wat regelt de stichting Z.V.C.L. voor u behalve het zelf invullen van het
opgaveformulier:
• De reis boeken.
• Indien nodig en uitvoerbaar het transfer v.v. vanaf uw regio naar Schiphol,
opstapplaats busreis, hotel in Nederland etc.
• Gezamenlijk inchecken.
• Indien nodig en uitvoerbaar rolstoel of scootmobiel op vakantieadres
buitenland.
• Uitzoeken van aangepaste excursies.
Waar zorgen onze begeleiders voor:
• Hulp bij persoonlijke verzorging, zoals ADL;
denk aan bv. helpen met douchen/wassen, steunkousen
aan-uittrekken, verzorgen medicatie. Indien dit nodig is.
• Indien nodig begeleiding naar arts, ziekenhuis en apotheek.
• Aandacht schenken aan uw algehele welzijn.
• Hulp bij het dragen/vervoeren van uw koffers.
• Probleemoplossend werken bij calamiteiten.
Heeft u verzorging of verpleging nodig, dan kan ZVCL uw zorg overnemen tijdens u
vakantie via een zorgovereenkomst en het maken van goede afspraken. Krijgt u al
zorg thuis dat kan er met uw zorgorganisatie een regeling worden getroffen. Als u
van ons een rolstoel duwer moet hebben dan zal daar een klein vergoeding voor
worden gevraagd. De vakanties zijn aangepast aan de groep, rekening houdend met
uw beperking. U kan op de reizen uw rollator, rolstoel of scootmobiel (klein met droge
accu) meenemen. Gasten moeten nog wel met of zonder rolstoel/rollator mobiel zijn
in de hotelkamer; we gaan naar gewone hotels. Wel zorgen we dat deze geschikt zijn
voor mindervaliden. We hebben dus geen tilmateriaal bij ons.
In samenwerking met erkende reisorganisaties organiseren wij jaarlijks 3 à 4
vakanties. Afhankelijk van de grootte en zwaarte van de groep gaan er 2 tot 5
begeleiders mee, waarvan minimaal 1 persoon gediplomeerd I.G. verzorgende is.
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VAKANTIES

2021

Door Corona geen reizen
In het voorjaar
.
CRUISES:
Noorwegen: 12 juni tot 19 juni 2021
VAKANTIE IN NEDERLAND:
Nederlands Kust: juli 2021
BUSREIZEN:
Wenen: Augustus 2021
ZONVAKANTIES:
Gran Canaria: 17 tot 29 september 2021

In deze moeilijke tijden willen we toch graag vooruit kijken naar een tijd dat vakanties
weer kunnen. Nu de vaccinaties er aan komen kunnen we weer vooruit kijken naar
2021
Als u belangstelling heeft voor een van de reizen, dan kunt u zich opgeven
zonder dat u ergens aan vastzit. U ontvangt van ons eerst een offerte en datum
aanvang vakantie. Daarna besluit u of u meegaat en meldt u zich officieel.
Daarna zal er een definitief betalingsplicht zijn.
De vrijwilligers die als begeleiding meegaan, gaan op kosten van de stichting.
Daarom betaalt u als vakantieganger een extra bijdrage van
€ 50,00 per persoon en per reis.
Als u zich opgeeft voor een van onze vakanties verwachten wij een jaarlijkse
donatie van € 15,00 voor alleenstaanden en € 25,00 per echtpaar voor
administratiekosten, p.r. etc, etc.!!
De kosten voor het vervoer dat wij regelen vica versa Schiphol, opstapplaats
bus/cruise en/of hotel maakt u over naar Stichting ZVCL NL82KNAB02282789901
Inlichtingen en opgave voor al uw vakanties: Stichting ZVCL, t.a.v. Ria
Lammers, Europaweg 98,7766AM Nieuw Schoonebeek. Tel: 0630426607 of per
mail ria.ZVCL2002@hotmail.com
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Cruisereis naar
8 dagen 12 juni tot 19 juni 2021
Deze reis is verplaatst naar 2021 (Corona)

De prijs is op
aanvraag.
Prijzen zijn pas bekend
bij opgave
Vol is Vol
Er zijn binnenhutten,
buitenhutten,
balkonhutten en suites

De prijzen zijn verschillend en hoe eerder u boekt hoe goedkoper we
kunnen inkopen.
Vertrekhaven is Hamburg Duitsland
Vervoer naar en vanaf de vertrekhaven kan via de ZVCL geregeld
worden. Afhankelijk van het aantal personen uit de regio’s Drenthe en
Friesland wordt de kosten hierdoor bepaald. Hoe meer er mee gaan des
te goedkoper kunnen de vervoerskosten zijn.
Tijdens deze reis zijn er meerdere begeleiders van ons aanwezig
Dus heeft u belangstelling dan snel uw opgave bij ZVCL.
Prijs wordt bepaald en met uw toestemming wordt deze reis dan pas
geboekt.
Extra kosten voor ZVCL € 50,00 per persoon
Uw donatie voor 2020: € 15,00 voor alleenstaanden
€ 25,00 voor echtparen
Inlichtingen en opgave voor deze vakantie: Stichting ZVCL,
t.a.v. Ria Lammers, Europaweg 98,7766AM Nieuw Schoonebeek.
Tel: 0630426607 of per mail ria.ZVCL2002@hotmail.com
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Nederlands reis
Kijkduin

Datum en prijs zijn nog niet bekend (Corona)
Deze kan wel alvast geboekt worden.
Alleen bij voldoende deelname!!!!!

Als de datum en prijs bekend zijn zal ik de reis in overleg met u wel
of niet boeken.
U zit nergens aan vast.
Extra kosten voor ZVCL € 50,00 per persoon
Uw donatie voor 2020: € 15,00 voor alleenstaanden
€ 25,00 voor echtparen
Vervoer van Friesland of Drenthe naar en van Schiphol € 50,00 per
persoon.
U kunt zich nu al opgeven voor deze vakantie.!
Inlichtingen en opgave: Stichting ZVCL, t.a.v. Ria Lammers,
Europaweg 98,7766AM Nieuw Schoonebeek.
Tel: 0630426607 of per mail ria.ZVCL2002@hotmail.com
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Busreis naar Oostenrijk Wenen en Wienerwald
Reis is onder voorbehoud ( Conona )
Prijs is onder voorbehoud

16 augustus tot 26 augustus
Verzorging : Halfpension
1 pers. kamer € 750,00
2 pers. kamer € 649,00 p.p.
Verzamelplaats bij hotel in Uden:
p.k.
1 pers. kamer € 78,50
2 pers. kamer € 92,50
Onder voorbehoud

Bij te boeken opties
Voor deze 8-daagse busreis Wenen en het Wienerwald hebben wij voor u een speciaal Bolderman
Pluspakket samengesteld. € 55,00
Strauss-Mozart concert in Wenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie of thee bij vertrek
2 overnachtingen in Duitsland
5 overnachtingen in het 4* Hotel Steinberger in Altlengbach
Welkomstdrankje
Dagelijks een ontbijtbuffet en 3-gangen diner of buffet
Wifi in Hotel Steinberger
Genoemde excursies (m.u.v. het Bolderman Pluspakket), exclusief entreegelden
Nederlandssprekende gids in Wenen
Luxe Comfort Class touringcar met chauffeur/reisleider
Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland
Tol- en parkeergelden

Niet inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•

Lunches
Entreegelden
Optionele excursies
Verzekeringsgelden
Uitgaven van persoonlijke aard
Toeslag 1-persoonskamer € 99,00
Toeristenbelasting ca. € 1,60 p.p.p.d. (ter plaatse betalen)

Vervoer vanuit Friesland en Drenthe naar verzamelhotel in Uden: dit is een mogelijkheid:
kosten € 50,00 p.p. (aangeven bij de boeking)
Extra kosten € 50,00 voor ZVCL per persoon

Overmaken naar ZVCL Knab bank : NL 82knab0282789901

Inlichtingen en opgave voor deze vakantie: Stichting ZVCL, t.a.v. Ria
Lammers, Europaweg 98,7766AM Nieuw Schoonebeek.
Tel: 0630426607 of per mail ria.ZVCL2002@hotmail.com
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Zonvakantie naar

17 September tot 29 september

13 nachten

Verzorging: All- Inclusive

Prijs is onder voorbehoud
Prijs voor 1 persoons kamer € 1394,00
Prijs 2 persoons kamer P.P. € 1262,00
Maar beperkte 1 persoons kamers

Extra kosten voor ZVCL € 50,00 per persoon.
Uw donatie voor 2020: € 15,00 voor alleenstaanden
€ 25,00 voor echtparen
Vervoer van Friesland of Drenthe naar en van Schiphol € 50,00 per
persoon.
U kunt zich nu al opgeven voor deze vakantie.!
Inlichtingen en opgave: Stichting ZVCL, t.a.v. Ria Lammers,
Europaweg 98,7766AM Nieuw Schoonebeek.
Tel: 0630426607 of per mail ria.ZVCL2002@hotmail.com
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Voorzitter en postadres stichting Z.V.C.L.
Ria Lammers
Europaweg 98
7766AM Nieuw Schoonebeek
Voor opgave van reizen:
Mail: ria.ZVCL2002@hotmail.com
Tel: 0630426607
Penningmeester:
Ans van Rijs
Tel: 0619240329
Begeleiding:
Greetje Gebbeken
Lena Blaauw
Gre Blaauw
Lenie Hudepohl
Ina Soppe
Jekske de Jong
Herma Brockman
Voor informatie:
ria.ZVCL2002@hotmail.com
info@zvcl.nl
banknr:
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NL82 KNAB 0282 7899 01

Verhaal van Gast
Reis Italië met Bolderman reizen:
REIS NAAR HET GARDAMEER

23-09-2019 tot 02-10-2019

Vorig jaar ben ik mee geweest met de reis naar het Gardameer in Italië. Nu,
daar heb ik geen spijt van gehad. Het was geweldig! We waren maar met een
klein groepje: acht "cliënten" met vier (!) verzorgsters. We zaten in een bus van
Bolderman en werden al gauw opgenomen in de grote groep andere reizigers
in deze bus. We hadden een uitstekende chauffeur, die tevens een prima gids
en tolk bleek te zijn. Ik heb op mijn oude dag nog heel wat
wetenswaardigheden van hem opgestoken.
We logeerden in het stadje Garda, met rollator ongeveer 20 minuten lopen van
de boulevard bij het meer. Hoogtepunten van ons verblijf die ik mij herinner,
waren er veel. In de eerste plaats de tocht door de Dolomieten, met een
heerlijke picknick op een bergweide. En dan een tocht met een kabelbaan met
een schitterend uitzicht, niet alleen tijdens de "rit", maar vooral op het hoogste
punt. Ook de boottocht over het Gardameer was prachtig met een bezoek aan
een middeleeuws stadje en aan een stadje, dat zo gunstig is gelegen, dat er
palmen en andere tropische gewassen groeien. Ook een ochtendbezoek aan
een weekmarkt aan de oever van het meer in een plaats niet ver van Garda
vandaan vond ik heel leuk. En vooral niet vergeten de bezoeken aan Verona
met zijn beroemde openluchttheater (dat al gesloten was) en de heerlijke dag
naar Venetië, waar ik (en velen met mij) een interessant tochtje per gondel
maakte.
Een vakantie die veel langer leek dan hij was. Het was in september, maar we
hadden ook geluk met schitterend weer. En dan nog zo in de watten gelegd
door onze verzorgsters: GEWELDIG!
Gusta Olivier-Vonk

11

AANMELDINGSFORMULIER VAKANTIEREIZEN STICHTING ZVCL
Opgaveformulier opsturen naar: Stichting ZVCL, t.a
.v. Ria Lammers- Brugging
Europaweg 98 7766AM NIEUW SCHOONEBEEK mailadres: riaZVCL2002@hotmail.com, telnr. 0630426607
PERSOONLIJKE GEGEVENS (zoals in uw paspoort staat vermeld) graag een kopie van uw paspoort/i.d. kaart
meesturen
Naam: O Dhr. O Mevr.
……………………………………………………………………………………………………………
Adres/ Postcode/woonplaats:
…………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………telefoonnr: ……………………………………….. email:………………………………………….
IK MELD MIJ AAN VOOR DE VOLGENDE VAKANTIE(S)
O Cruise Noorwegen
……………………………………………………………..
O Busreis Wenen
………………………………………………………………
O Nederlandse Reis
………………………………………………………………
O Gran Canaria
………………………………………………………………
MIJN VOORKEUR GAAT UIT NAAR EEN
O Éénpersoonskamer
O tweepersoonskamer voor alleengebruik
O Tweepersoonskamer O Ik wil mijn kamer delen met …………………………………………………………….
HULPMIDDELEN DIE IK MEE WIL NEMEN
O stok/krukken O rollator
O inklapbare rolstoel
O elektrische rolstoel
O scootmobiel Bent u rolstoelafhankelijk?
O Nee
O Ja
Zorg nodig
O Ja
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
.............................................................................
DIEETWENSEN
O nee / O ja : O vegetariër O wel vis
O geen vis
O ja namelijk
…………………………………………………………………………………………………………….
Heeft u nog andere wensen dan dit graag doorgeven
Wilt u meer informatie betreffende de vakanties, zorgverlening en wilt u meerdere aanmeldingsformulieren
ontvangen, dan graag contact opnemen met de stichting ZVCL.
Graag ook contact met ons opnemen als u zorgverlening nodig hebt.
U ontvangt dan z.s.m. een formulier waarop u de gegevens betreffende de zorgverlening kunt invullen en
versturen.
Verzekering:
O Ja
ONDERTEKENING
Datum: ……………………………………….
Plaats: ……………………………………………….. Handtekening……………………………………………………………………..

Ondertekening van het aanmeldingsformulier betekent dat u hiermee instemt en dat Stichting ZVCL en haar
begeleiders niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade..
Wij stellen als voorwaarde dat, na een officiële bevestiging van deelname, u zelf zorgt voor een reis-en
annuleringsverzekering. U kunt de verzekering ook via ons bij de reisorganisatie afsluiten. Dit graag
aangeven op het formulier. De boekingen van de vakanties worden door ons afgesloten bij het reisbureau.
Deze is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reizen SGR en ANVR.
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