
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag van de stichting Z.V.C.L.  
Zorg/Vakanties voor Jong Senioren 

 
 Ria Lammers voorzitster van de Z.VC.L. en coördinator van de vakanties. Zij regelt de 

vakanties, heeft contacten met  reisorganisaties en met de vrijwilligsters die als begeleiding 
meegaan met de vakanties.  Indien nodig regelt zij, soms i.s.m. de andere vrijwilligers tijdens 
de vakanties de activiteiten, zoals excursies , bingo e.d. Zij onderhoudt contacten met de 
vakantiegangers. 

 Verder neemt Stichting ZVCL afscheid van  Ans van Rijs als penningmeester. Erik Brockman 
neemt het penningmeesterschap over. De secretariële werkzaamheden, P.R. en dergelijke 
worden gezamenlijk gedaan.  

 De stichting heeft momenteel 12 vrijwilligers waarvan 2 bestuursleden. Een van de 
vrijwilligers verzorgt de website.  Er is een functie als bestuurslid vacant.  

  
 Onze stichting wil zoveel mogelijk mensen bereiken en hen een vakantie aanbieden waarbij 

hij/zij zich gelukkig  bij zal voelen. Ieder heeft zijn eigen wensen wat betreft het 
vakantiegevoel. 

 “Voor elk wat wils”.  
 Ondanks de coronamaatregelen en de onzekerheden hieromtrent willen wij toch een aantal 

vakanties aanbieden. Wij gaan ervan uit dat er in 2022 gewoon gereisd wordt  zowel in 
binnenland als buitenland. 

 Daarom  hebben wij voor 2022 een grotere diversiteit aan vakanties aan te bieden. 
 

• Vliegreis Spanje - 4 mei tot met 18 Mei Een vliegvakantie naar zonnige oorden  
U gaat deze  15 daagse vakantie naar een  Costa del Sol. Voor deze vakantie hebben 
zich inmiddels enkele personen opgegeven. 

-  

• Prachtig Zuid -Limburg. Valkenburg- 6 juni tot 12 juni. Busreis naar het zuiden van 
ons land. 6-daagse reis met meerdere excursies. Ook voor deze reis hebben zich al 
gasten opgegeven 

-  

• Busreis Wenen 12 september tot met 21 september Nog even van de nazomer 
genieten, dan is er een 10 daagse busreis naar Wenen en het Wienerwal in 
Oostenrijk van 12 tot 21 september,  Zowel de heen als de terugreis is er een 
overnachting in Duitsland. Deze reis hebben zich al gasten opgegeven 

-  

• Vliegreis Malta 1 september tot met 8 september Een vliegvakantie naar zonnige 
klein land,U gaat deze  12 daagse vakantie naar een klein eiland.  Voor deze vakantie 
hebben zich inmiddels enkele personen opgegeven. 



-  

• Vliegreis Cyprus: 8 oktober tot met 20 oktober Een vliegvakantie naar zonnige 
oorden  
U gaat deze  12 daagse vakantie naar een mooi stuk van Griekenland zien.  Voor deze 
vakantie hebben zich inmiddels enkele personen opgegeven 

-  
Er is grote variatie in reizen zodat er voor alle gasten een keuze kan zijn, niet alle reizen zijn 
geschikt voor mindervaliden. 
Indien nodig regelt de stichting het transfer naar de vertrekplaats en vanaf de 
aankomstplaats voor u.  

 
Om de stichting te promoten staat een aantal vrijwilligers enkele keren per jaar op beurzen 
en jaarmarkten. 

 Verder komt er 1x per jaar een brochure uit die naar alle donateurs wordt gestuurd en in de 
regio Friesland en Drenthe wordt verspreid bij huisartsen, zorgcentra, apotheken, wijkteams,  
M.F.C.’s  etc. 

 Bovendien zijn wij via google bereikbaar onder: 
 zvcl.nl 

zorgvakantiereizen.nl  
 
 
Financieel verslag van de stichting Z.V.C.L. 1 november 2020 31 oktober 2021 
In 2021  zijn 2 vakanties gerealiseerd .  
Een binnenlandse reis naar Scheveningen, een vliegreis naar Gran Canaria  
Voor de binnenlands reis was veel belangstelling ook van nieuw gasten 
Inclusief de begeleiding  zijn er 14 mensen mee geweest. 
 
We hebben afgelopen jaar een fantastische vakantie gehad naar Scheveningen, een hele 
week in deze badplaats doorgebracht met een leuke en gezellige groep en prachtig weer. 
We hebben leuke excursies gedaan, Madurodam, rondvaart Den Haag, Pier Scheveningen, 
als afsluiting Musical ( Sound of Music) daarna een laatste maaltijd en toen naar huis. 
   
De zonvakantie in Gran Canaria was een klein groepje van 6 personen 
De zonreis naar Gran Canaria was een fantastische reis met een kleine naar gezellige groep 
we hebben weer meerdere wensen van gasten kunnen invullen. Excursies waren leuk en 
leerzaam, Jeepsafari met kameelrit, boottocht en heel veel dolfijnen, panorama tocht over 
het eiland.   
 
 
 
 
Door CORONA zijn bij alle vakanties  helaas verschillende annuleringen geweest. 
 
De kosten van de vakanties zijn inclusief de totale reiskosten van de begeleiders, attenties en 
diversen,  excursies en vervoer visa versa Schiphol en visa versa vakantieadres en 
opstapplaats van de deelnemers . 

https://www.zvcl.nl/
https://www.zvcl.nl/


De baten van de vakanties zijn bijdragen voor de excursies en vervoerskosten van de 
deelnemers, zorgkosten en kortingen reisorganisaties.  
Verdere baten zijn declaraties aan zorgorganisaties voor de verzorging van hun cliënten 
tijdens de vakanties. 
De huishoudelijke uitgaven zijn  administratiekosten, reiskosten, promotiekosten  
 
De inkomsten zijn de jaarlijkse donaties, extra giften van donateurs en vakantiegangers . 
Mede doordat de stichting alleen vakanties organiseert, ontvangt deze veel minder donaties 
Spijtig genoeg zijn het alleen de vakantiegangers die de jaarlijkse donatie doen en zijn er 
helaas weinigen die een extra gift doen voor onze stichting. Vele vrijwilligers zetten zich voor 
de stichting belangeloos in, leveren hun eigen vakantiedagen in om als begeleider mee te 
gaan om alle hulp te bieden die vele van onze vakantiegangers nodig hebben.  
Verder gaan er jaarlijks steeds minder mensen  op vakantie met de stichting Z.V.C.L. 
Hierdoor worden de kosten van de vrijwilligers, die als begeleiding meegaan, veel hoger en 
de  excursies in verhouding duurder. Door het kleiner aantal vakantiegangers  is er minder 
ruimte om kortingen te bedingen op excursies en hotelkamers. 
 
We sluiten  de vakanties met een nadelig saldo af. 
De kosten van deze vakanties komen totaal op   €  3996,90 
De baten van deze vakanties komen  totaal op    €   2140,00       
Alle huishoudelijke uitgaven komen  totaal op     €     782,58                          
 
Gezien de inkomsten en uitgaven hebben we dit jaar een verlies gedraaid van €  1074,32 

 
Voorzitter:    Ria Lammers 
Penningmeester:   Ans van Rijs en Erik Brockman. 

 
 
 

 
 

 
 
 


