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Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (Hetvakantiebureau)
Voor onze gasten was de impact groot. Voor hen was het onmogelijk om op vakantie te
gaan. Juist de doelgroep die een vakantieweek zo goed kon gebruiken, om veelal de
eenzaamheid te kunnen doorbreken, door er eens helemaal uit te zijn.
In de maanden januari en februari werden er door Hetvakantiebureau nog drie
vakantieweken georganiseerd. Dit waren een nieuwjaar week, muziekweek en creatieve
vakantieweek.
Halverwege maart hadden zich ruim 1400 gasten ingeschreven voor een vakantie van
Hetvakantiebureau. Toen nog in de verwachting dat op een later moment in het jaar de
activiteiten weer konden worden opgepakt als het virus onder controle was.
Op geleide van de overheidsmaatregelen werden de vakantieweken telkens geannuleerd
en verplaatst naar later in het jaar. Al snel bleek dat het organiseren van vakanties voor
kwetsbare mensen door het virus onmogelijk werd gemaakt. Zij werden het hardst
getroffen en moesten afgeschermd worden. Eind juni werd besloten om in 2020 geen
enkele vakantieweek meer te organiseren. Alle gasten die zich hadden aangemeld
werden allemaal persoonlijk door de medewerkers van Hetvakantiebureau gebeld om dit
mee delen en naar hun verhaal te kunnen luisteren. Regelmatig kregen zij
hartverscheurende verhalen te horen van gasten uit verpleeghuizen of vanuit een
thuissituatie die er zo graag eens uit zouden willen. Om het contact te onderhouden met
de gasten werden in samenwerking met de vrijwilligers van Hetvakantiebureau
verschillende mooie initiatieven ontplooid, zoals het sturen van een kaartje of een
telefoontje. Tevens was het voor de vrijwilligers een flinke domper dat het
vakantiewerk, wat zij met hart en ziel doen, onmogelijk was.
Door de medewerkers van het Hetvakantiebureau werden de vrijwilligers met enige
regelmaat een hart onder de riem gestoken door middel van een digitale nieuwsbrief,
bericht op facebook of kaartje. Dankzij het steunfonds Hetvakantiebureau hebben alle
vrijwilligers aan het einde van het jaar een kleine attentie en kaartje ontvangen om
daarmee de verbinding met elkaar te onderhouden.
Helaas zijn verschillende gasten van Hetvakantiebureau als gevolg van het coronavirus
overleden en zijn enkele vrijwilligers flink ziek geweest en soms nog herstellende.

Toen het virus in de zomer even op zijn retour leek te zijn, zijn er speciaal voor de
vrijwilligers van Hetvakantiebureau enkele coronaproof arrangementen georganiseerd in
de locaties onder beheer van PSDV cs. Hier werd goed gebruik van gemaakt en dit werd
zeer gewaardeerd. Ook werden in deze periode een paar vakantieweken georganiseerd,
volgens een protocol met richtlijnen van het RIVM, voor een kleine gastengroep die geen
zorg nodig had. Deze weken waren een succes, maar de 1,5 meter afstand bleek vaak
een moeilijke opgave te zijn. Uiteindelijk waren deze vakanties ook niet meer mogelijk.
De PSDV (Hetvakantiebureau/Bijzondere Vakanties) heeft met de organisatie van
vakanties een omzet gerealiseerd van € 156.794 (2019 € 1.879.451). In totaal is een
bedrag van € 324.787 aan giften en bijdragen zorggelden ontvangen, waarvan
€ 175.000 als de afgesproken bijdrage van de Protestantse Kerk aan het diaconale
vakantiewerk en € 133.650 van de Maatschappij van Welstand.
Het resultaat is uitgekomen op € 109.540. Dit wordt mede sterk beïnvloed door de giften
en loonsteun van de overheid, maar ook vanwege het feit dat het organiseren van
diaconale vakantieweken in de regel meer geld kost dan het opbrengt. Door Corona was
het organiseren niet mogelijk en hoefden er geen kosten gemaakt te worden voor de
inkoop van accommodaties, verblijfs- en reiskosten vrijwilligers.
Blik vooruit
Met een onzekere toekomst voor de boeg is toch besloten om een vakantiegids met
perspectief uit te brengen voor 2021, met een aanbod van 71 weken. Het voornemen is
om deze vakanties weer vanaf 1 juni te gaan organiseren. Of dit reëel is, is op dit
moment nog moeilijk te bepalen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus zal de
start mogelijk later in het jaar plaats gaan vinden. Veel zal afhangen van de snelheid
waarmee het vaccinatie proces zal plaatsvinden. Een voordeel hierbij is dat de gasten,
vanwege hun kwetsbaarheid en leeftijd, één van de eerste groepen zijn die gevaccineerd
worden. Dit geldt veelal ook voor de vrijwilligers vanwege hun leeftijd.
Eind maart hebben zich al ruim 800 gasten ingeschreven voor een vakantieweek en vele
vrijwilligers zich aangemeld. Natuurlijk zijn er ook gasten en vrijwilligers die vanwege
onzekerheid zich (nog) niet aanmelden.

