
Vakantieproject Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) 

Inleiding 

Het projectplan dateert nog van juli 2016 en liep tot 2018.                                                                                  

Inmiddels is er m.b.t. het aanbieden van vakanties veel veranderd door de aanschaf van een 

stacaravan op camping De Pallegarste in Mariënberg in het najaar van 2018. De aankoop is 

goedgekeurd door DPN en we ontvingen giften om e.e.a. mogelijk te maken.                                                            

De caravan wordt nu voor het 3e jaar uitgegeven, er zijn diverse zaken afgesproken en wordt het tijd 

voor een nieuw plan. 

Doel van het Vakantieproject NDB                                                                                                                                   

Gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen en andere mensen met een kleine beurs en/of 

mensen die mantelzorger zijn of leven met een beperking een vakantie of een activiteit aan te 

bieden. Het gaat dan om mensen die in de gemeente Nijkerk wonen of leven en die er even tussenuit 

kunnen dan wel kinderen uit deze gezinnen in de vakantieperiode een activiteit aanbieden.                                  

Dit wordt aangeboden aan mensen die moeten leven van een minimaal inkomen en/of zelf geen 

mogelijkheid hebben om er even tussenuit te gaan om welke reden dan ook.                                                 

De organisaties die we binnen de gemeente Nijkerk op de hoogte brengen van dit project zijn de 

diaconieën, Sigma, gebiedsteams, SHM, PCOB, Voedselbank en in 2021 de praktijkondersteuners 

(POH) GGZ. 

Vakantieactiviteiten voor kinderen.   

 

• Kinderen in de basisschoolleeftijd worden in de zomervakantie gedurende 6 weken een dag 

uitgenodigd voor een activiteit/uitje. Het gaat om vier activiteiten op locatie in Nijkerk, om 1x 

zwemmen en er wordt eenmaal met de bus naar een pretpark o.i.d. gegaan.   

• Mocht het door omstandigheden niet lukken een dergelijke week te organiseren (denk aan de 

afgelopen periode) dan wordt er een vakantietas uitgereikt.     

• Er wordt elk jaar gekeken of en hoe we iets voor de oudere jeugd kunnen organiseren.   

• In de herfstvakantie organiseren we een “terugkomdag”.  

Vakantie(week) in onze stacaravan. 

• (Eenouder)gezinnen met schoolgaande kinderen in de schoolvakanties kunnen we een mooie 

vakantieweek aanbieden; buiten de schoolvakanties is de caravan beschikbaar voor iedereen die 

niet gebonden is aan de schoolvakanties. 

• Zoals besproken en goedgekeurd in een NDB-overleg zullen we de diaconieën in Mariënberg en 

omgeving op de hoogte brengen van dit project, zodat buiten de schoolvakanties eventueel bij 

een noodsituatie ook zij gebruik kunnen maken van de caravan, waarbij mensen uit gemeente 

Nijkerk altijd voorrang hebben. 

• Omdat de caravan niet geschikt is voor alle mensen i.v.m. trap, dan blijven er ook andere 

mogelijkheden over voor een aangepaste vakantie (op beperkte schaal). 

• Deze aangeboden vakanties worden “op maat” aangeboden, gekeken wordt dan naar specifieke 

nood/behoeften. Dit blijft altijd mogelijk, maar besloten is in de NDB-vergadering d.d. 04-03-

2021 om iedereen een reiskostenvergoeding ad € 50 te geven en de aanwezige huishoudelijke 

artikelen in de caravan uit te breiden en deze kunnen dan naar behoeven gebruikt worden. 

Gasten hebben dan alleen hun gebruikelijke kosten voor eten en drinken. 

Plannen voor 2021-2025 



• Vakantieactiviteiten te blijven aanbieden, daarbij inspelend op de bestaande en/of veranderende 

situatie. De mogelijkheden worden elk jaar bekeken.  

• Ons vakantieproject steeds onder de aandacht blijven brengen. PR is en blijft belangrijk komende 

jaren. Een goede start is gemaakt met onze folder, die breed (digitaal) verspreid is en wordt. 

Tevens leggen we persoonlijke bezoekjes af aan (nieuwe) instanties en organisaties die werken 

met de door ons bedoelde doelgroep. In 2021 zijn dit de scholen en de praktijkondersteuners 

GGZ. Dit zullen we in de komende jaren blijven doen en zoeken naar nieuwe contacten. 

• De berichten over ons project op sociale media, etc. heeft zeker in 2020/2021 mee geholpen om 

meer bekendheid te krijgen. De werkgroep hoopt dat het bestuur van het NDB lukt om hier een 

vervolg aan te kunnen geven. 

• Interview in krant – op initiatief van een journalist zal in 2021 het vakantieproject in Stad Nijkerk 

onder de aandacht worden gebracht. Voor de komende jaren gaan we een vorm vinden om elk 

jaar in een artikel onder de aandacht te komen. 

• De werkgroep onderneemt actie om buiten de schoolvakanties de caravan niet leeg te laten 

staan maar deze maximaal te kunnen inzetten voor de gemeenschap. Mensen uit de gemeente 

Nijkerk hebben altijd voorrang, maar andere aanvragen zullen buiten de schoolvakanties om ook 

kunnen worden gehonoreerd. 

• Regelmatige evaluatie en terugkoppeling aan bestuur NDB door werkgroep. 

• NDB zorgt voor relevante informatieverstrekking en verantwoording aan DPN. 

• Goede contacten onderhouden met de eigenaar en de beheerders van de caravan. 

• Qua financiën wordt er elk jaar bekeken of we toekomen met ons budget op de begroting van 

het NDB. Zo nodig gaan we op zoek naar sponsors. Tot op heden is gebleken dat er spontaan 

giften binnenkomen voor de beide onderdelen van het Vakantieproject. 

• Ontwikkelingen en vragen m.b.t. de maatschappij en ons project in de gaten houden en zo nodig 

een (nieuw) plan ter goedkeuring voorleggen aan bestuur NDB.  

• De werkgroep Vakantieproject bestaat uit drie leden, waarvan er minimaal 1 lid ook deel 

uitmaakt van bestuur NDB. Zo nodig wordt gevraagd om de inzet van vrijwilligers. 

• Gezien Schoo is kartrekker van de vakantieactiviteiten en werkt met een grote groep vrijwilligers. 
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