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Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (Hetvakantiebureau)  

In het verslag wordt kort stil gestaan bij de activiteiten van de stichting en wordt een blik 

vooruitgeworpen op de verwachtingen voor 2022.  

De eerste vijf maanden van het jaar was het als gevolg van de corona maatregelen niet 

mogelijk om vakantie weken te organiseren. Wel was er in februari een gids uitgebracht 

voor de vakantieweken in 2021, in de hoop dat we ergens in 2021 een start konden gaan 

maken.  

Eind juni bleek dit het geval te zijn en was het mogelijk om tot eind oktober 2021 41 

vakantieweken door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (Het 

vakantiebureau) te organiseren op de verschillende locaties. Helaas moesten de 

vakantieweken voor het eind van het jaar en met Kerst en Oud en Nieuw vanwege de 

lockdown weer worden geannuleerd. Inmiddels hadden zich ruim 300 gasten opgegeven 

voor deze weken. Dit was voor alle betrokkenen een begrijpelijk besluit, maar een 

enorme teleurstelling.  

Voor deelname aan de vakantieweken was het een voorwaarde dat gasten en vrijwilligers 

waren gevaccineerd of met een actuele PCR test konden aantonen dat ze niet besmet 

waren met het virus. Tijdens de weken werd er een protocol gehanteerd om de weken zo 

veilig mogelijk te laten verlopen en was de groepsgrootte aangepast.  

Het was spannend om als een van de weinige organisaties in deze periode vakantieweken 

te organiseren, maar we kunnen concluderen dat ze op een enkele besmetting na goed 

zijn verlopen.  

Met veel dankbaarheid hebben we 1.350 gasten een fijne vakantie kunnen bezorgen 

waaraan 938 vrijwilligers hebben meegewerkt. Met mooie herinneringen denken we terug 

aan de momenten waarop we eindelijk weer hele blijde gasten en vrijwilligers konden 

ontvangen. In samenwerking met Recreatie Centra Nederland (RCN) zijn ook dit jaar 

weer 100 gezinnen op vakantie geweest. Het betreft gezinnen die moeten rondkomen 

van een bijstandsuitkering. Op voordracht van de diaconieën van de Protestantse Kerk 

zijn gezinnen aangemeld voor een vakantie in een van de bungalows op de verschillende 

RCN Parken in Nederland. Aan deze vakanties hebben ook verschillende gezinnen 

deelgenomen met een vluchtelingen achtergrond.  

De directie wil haar waardering uitspreken voor de collega’s van Het vakantiebureau.  

Met veel inzet en doorzettingsvermogen hebben ze er voor gezorgd dat er vakantieweken 

mogelijk waren. In het besef dat het voor hun niet altijd gemakkelijk was om gasten en 

vrijwilligers weer teleur te stellen, wanneer een geplande vakantieweek weer niet door 

kon gaan vanwege corona.  

De Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (Het vakantiebureau) heeft met de 

organisatie van vakanties een omzet gerealiseerd van € 1.052.726 (2020 € 156.794). In 

totaal is een bedrag van € 254.574 aan giften, legaat en bijdragen zorggelden 

ontvangen, waarvan € 150.000 van de Protestantse Kerk, als bijdrage aan het diaconale 

vakantiewerk.  

Het resultaat is uitgekomen op € 40.770. Naast de realisatie van omzet uit 

vakantieweken wordt dit mede sterk beïnvloed door de giften en NOW - subsidies en TVL 

- subsidies van de overheid. 

 

In december 2021 is weer de vakantiegids uitgebracht voor het aanbod van 74 

vakantieweken in 2022. Het was bij het uitbrengen van de gids onzeker wanneer er weer 

gestart kon worden met de vakantieweken. Gelukkig konden de creatieve en muziekweek 

eind februari en begin maart worden georganiseerd. Dit stemt iedereen hoopvol voor het 



vervolg, nu corona meer naar de achtergrond is verdwenen. De ervaring leert echter dat 

corona weer een spelbreker kan zijn.  

De aanmeldingen van gasten voor de verschillende weken komen weer binnen. Wel moet 

worden opgemerkt dat dit langzamer op gang komt dan in voorgaande jaren. In de 

afgelopen jaren zijn veel vakantieweken geannuleerd en hebben we gasten moeten 

teleurstellen. Dit heeft zijn sporen achter gelaten.  

De aanmelding van de vrijwilligers voor het vakantieseizoen 2022 is in december 2021 

gestart. Het is mooi om te kunnen constateren dat nog steeds vrijwilligers zich opgeven 

om een vakantieweek mogelijk te maken. De aanmeldingen zijn bemoedigend. Het is 

altijd een behoorlijke puzzel die door de collega’s van Het vakantiebureau gelegd moet 

worden om voldoende en gekwalificeerde zorg vrijwilligers te krijgen voor de ruim 

zeventig vakantieweken. Door corona heeft de werving van vrijwilligers op een laag pitje 

gestaan of zijn vrijwilligers zelf gestopt vanwege het ouder worden. Ondanks het feit dat 

de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers aan het stijgen is zijn er nog steeds mensen 

die zich met hart en ziel willen inzetten voor het diaconale vakantiewerk, in het besef dat 

de gastengroep het juist zo nodig heeft. In de maanden maart en april staan de 

vrijwilligers dagen weer gepland. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen deze dagen voor 

instructie en informatie weer in fysieke bijeenkomsten gehouden worden.  

De vakantieweken zullen met name worden gepland in de hotels die behoren tot de PSDV 

groep 


