
     

 

 

 

 

Betreft: Omdat iedereen vakantie verdient!  

Gratis vakantie voor 100 bijstandsgezinnen 

Inschrijving van 1 tot en met 31 maart 2022. 

 

Wij zijn verheugd dat wij ook in 2022, door de voortgezette samenwerking met RCN 

Vakantieparken, 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een gratis vakantie op 

een RCN Vakantiepark mogen aanbieden.  

 

Om juist die gezinnen, die dit het hardst nodig hebben, een vakantie te kunnen bieden, willen 

we u vragen mee te zoeken naar gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. 

 

Gezinnen vieren vakantie in een bungalow, mobil-home of safaritent. De vakanties kunnen het 

hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland. Een mooie kans 

om onze diaconale opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland hier extra kracht bij te 

mogen zetten. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

 Wanneer u een gezin met jonge en/of schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) 

op bijstandsniveau kent, dat graag van dit aanbod gebruik wil maken, kunt u uw 

(plaatselijke) diaconie hierover benaderen. De diaconie kan samen met u en het 

betreffende gezin de aanvraag inclusief korte motivatie indienen.  

 De aanmeldingsperiode loopt t/m 31 maart 2022.  

 Om iedereen de kans te geven vakantie te vieren worden alleen aanvragen van 

gezinnen die nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt in behandeling 

genomen. 

 Het aanmeldingsformulier vindt u in de bijlage. Het ingevulde formulier kunt u mailen 

naar info@hetvakantiebureau.nl of per post opsturen naar Het vakantiebureau, Postbus 

264, 3940 AG te Doorn. 

 In de week van 11 april informeren we de gezinnen en de betrokken diaconieën over 

eventuele plaatsing. De (volledig ingevulde) aanvragen worden beoordeeld n.a.v. de 

motivatie (de urgentie) en in tweede instantie op volgorde van binnenkomst. Alle 

voorwaarden staan beschreven op het aanmeldingsformulier.  

 Het vakantiebureau vraagt een kleine bijdrage voor de bemiddeling (€ 75,- voor een 

verblijf van een week of € 35,- voor een weekend). 

Uiteraard geven we aan alle kanten ruchtbaarheid aan deze mooie aanbieding. Zo ontvangt 

onze kerkelijke achterban (o.a. middels de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk) ook een mail 

met informatie. Een kort filmpje over hoe een van de gezinnen het afgelopen jaar heeft 

ervaren, zie je hier. 

 

mailto:info@hetvakantiebureau.nl
https://youtu.be/qnfBIPSaKSk


RCN Vakantieparken 

RCN Vakantieparken biedt een bijzonder combinatie van kamperen en verblijfsaccommodaties 

op prachtige locaties in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Al 70 jaar is het de missie van RCN 

Vakantieparken om de vakantiebeleving die zij te bieden hebben met zoveel mogelijk mensen 

te delen, óók voor wie dit nu niet bereikbaar is. Want alleen als je deelt krijgt het waarde! Jij 

een glimlach, zij een glimlach.  

Voor meer informatie over deze mooie organisatie en hun vakantiemogelijkheden in Frankrijk 

en Nederland kijk ook eens op: rcn.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

namens Het vakantiebureau, 

 

Mijndert Blanken 

Manager 

 

 

 

http://www.rcn.nl/

