
  

Commissie vakantieweken voor 

mensen met een beperking 

 

 

Covid-19-voorwaarden bij inschrijving 

Algemeen 

De afgelopen twee jaar konden de vakantieweken niet doorgaan vanwege de corona pandemie. In de 

zomer van 2022 wil de Commissie Vakantieweken (CV) deze wel organiseren. Dit in lijn met andere 

gespecialiseerde organisaties die vakanties organiseren voor mensen met een beperking. De 

vakantieweken kunnen alleen dan doorgaan, als we op een verantwoorde, veilige wijze met elkaar 

vakantie kunnen houden, met behoud van een positief en ontspannen sfeer tijdens de weken. Een 

goede voorbereiding is essentieel.    

COVID-19 voorwaarden 

Bij inschrijving als gast of staflid, geeft u aan dat u dat u op de hoogte bent van de COVID-19 

voorwaarden van de CV en conformeert u zich aan de hieronder genoemde uitgangspunten: 

• Het al dan niet doorgaan van de vakantieweken is afhankelijk van de actuele situatie van de 

pandemie en de landelijk geldende maatregelen. De CV informeert gasten en stafleden tijdig over 

eventuele annuleringen. 

• Deelname aan de vakantieweken is op eigen verantwoordelijkheid van de gasten en stafleden. De 

CV is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsrisico’s. Wel levert CV maximaal inspanning om 

op een verantwoorde, veilige manier de vakantie te organiseren. 

• Vooraf wordt een gezondheidscheck gedaan. Deelnemers met klachten passend bij COVID-19 

kunnen niet deelnemen aan de vakantie. Een dag voor de start vindt een telefonische 

gezondheidscheck plaats. Bij aankomst vindt een persoonlijke gezondheidscheck plaats aan de 

hand van de ingevulde gezondheidsverklaring. Deze ontvangt u kort voor de vakantieweek begint. 

Er is geen QR-code vereist. 

• De groep wordt aangemerkt als één huishouden. Het handhaven van 1,5 meter afstand is niet 

haalbaar en niet nodig. Wel wordt terughoudend omgegaan met contactmomenten onderling en 

met derden. 

• De CV heeft een protocol (in ontwikkeling) waarin onze aanpak en maatregelen wat betreft COVID-

19 voor en tijdens de vakantieweek zijn beschreven. Hierin is ook het beleid bij een eventuele 

uitbraak in opgenomen Deelnemers conformeren zich hieraan. Begin 2022 zal deze worden 

gepubliceerd op de website. Nadien wordt zo nodig een update geplaatst. 

• Indien er onverhoopt sprake is van een uitbraak tijdens de vakantieweek, kan besloten worden de 

vakantieweek te beëindigen. Vooraf dient de deelnemer rekening te houden met dit scenario, 

zodat terugkeer naar thuis kan worden gerealiseerd. 

Verantwoordelijkheid 

De organisatie van vakantieweken vergt tijd en inspanning. Met bovengenoemde voorwaarden neemt 

de CV haar verantwoordelijkheid om te midden van alle onrust onze gasten toch een rustperiode te 

bieden. We realiseren ons dat dit alleen kan onder voorbehoud. Van harte hopen we dat de 

vakantieweken komend seizoen in alle rust kunnen doorgaan. Daarin zijn we afhankelijk van de zegen 

van de Heere. Bid en werk! 

Heeft u nog vragen? 

Als u nog vragen heeft over de COVID-19 voorwaarden, neem dan gerust contact op met de 

secretaresse van de CV. We helpen u graag. 
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