Commissie vakantieweken voor
mensen met een beperking
Contactpersoon
E.J. de Jonge-Kleppe
Whatsapp of SMS: 06-49498553

Mail: cvb.gasten.gb@vakantiewekenvbgg.nl
Gouda, januari 2022
Geachte jongere of ouder/verzorger,
Nadat 2 jaar onze weken zijn geannuleerd hopen we het komende jaar, 2022, weer vakantieweken
te kunnen organiseren. Ook jij bent van harte welkom.
De weken worden voorbereid en begeleid door een groep vrijwilligers onder wie twee
kernstafleden. Door de verhouding stafleden/deelnemers staat persoonlijk contact met en aandacht
voor jou op de voorgrond. 's Zondags gaat de hele groep twee keer naar de kerk en ook tijdens de
week zijn de stafleden met de deelnemers bezig rondom Gods Woord. Het programma tijdens de
week is vrij intensief: van 's morgens tot het naar bed gaan toe zijn jullie bezig. Op het programma
kunnen survival-, ontdekkings- of mooie fietstochten staan. Voor kinderen/jongeren die een
dergelijk intensief programma niet aankunnen kan er incidenteel een uitzondering worden gemaakt
zolang het mogelijk is binnen het groepsprogramma.
Het worden DV weer gezellige weken en de stafleden staan weer voor jullie klaar! Wanneer en
waar zijn de weken ingepland?
Vakantieweken 2022**
Week
J01

Van

Tot
vrijdag 22 juli 2022

J02

vrijdag 5 augustus 2022

J03

vrijdag 29 juli 2022

J04

vrijdag 5 augustus 2022

J05

vrijdag 12 augustus 2022

J06

zaterdag 6 augustus 2022

`waar
vrijdag 29 juli 2022 Rouveen

Prijs
Leeftijd
€ 425 t/m groep 8
(S)VO t/m 14
vrijdag 12 augustus 2022 Wemeldinge
€ 425
jaar
vrijdag 5 augustus 2022 Rouveen
€ 425 15 - 18 jaar *
vrijdag 12 augustus 2022 Rouveen

(S)VO t/m 18
€ 425 jaar één op één
begeleiding

vrijdag 19 augustus 2022 Mander

€ 535 19 - 29 jaar

zaterdag 13 augustus 2022 Marknesse

€ 535 30 - 49 jaar

* indien 1 op 1 begeleiding nodig is wordt je in J04 geplaatst
**Voor alle weken geldt: er kunnen geen jongeren mee met een IQ <70, voor hen zijn de V- weken
geschikter. Kinderen of jongeren met (ernstige) psychiatrische problematiek kunnen we helaas ook
niet in deze weken plaatsen.
Wil je mee?
Dan kan je (of bij <18 je ouders/verzorgers) het aanmeldingsformulier invullen en ondertekent
terugmailen, het liefst in één PDF-document (dus geen 3 losse documentjes inscannen).
Ingedeeld?
Ik probeer altijd even te laten weten dat ik je aanmelding heb ontvangen. Pas na ontvangst van de
officiële bevestiging met factuur (de eerste indeling is medio half maart 2022 bekend) weet je zeker
dat je mee kan met onze weken. Ga je dit jaar niet met een vakantieweek mee en stel je prijs op
een uitnodiging voor 2023, dan kan je mij mailen.
Betaling

Vakantieweken voor jongeren met gedragsbeperking
Uitgaande van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten

Het blijkt niet meer mogelijk om de vakantieweek vergoed te krijgen vanuit het PGB op basis van
onze PGB-brief. We ondertekenen géén zorgcontract. Mocht je toch een zorgcontract ter
ondertekening aan mij opsturen, dan kan ik dat niet in behandeling nemen. Als (volledige) betaling
op bezwaren stuit, schroom dan niet om contact op te nemen, bij voorkeur via bovenstaand emailadres. Ik neem dan zsm contact met je op.
Waar teken je voor?
De informatie kan je allemaal terugvinden op de website van de Vrouwenbond, maar voor je gemak
kan je ook op de volgende linkjes klikken:
algemene-voorwaarden-vakantieweken-cvb.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
Voorwaarden_corona.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
gedragscode-mediagebruik-cvb.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
privacyverklaring-vbgg.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
Contact?
Doordat we gaan verhuizen en nog geen duidelijkheid hebben over ons tussentijdse adres kan je het
beste mailen naar cvb.gasten.gb@vakantiewekenvbgg.nl of sms’en/appen naar 06-49498553. Ik
ben dan, indien nodig, terug op een moment dat het mij schikt.
We hopen en bidden dat we dit jaar weer alle weken volledig kunnen laten doorgaan. Ik zie uit naar
veel aanmeldingen.

Met vriendelijke groet,

Mw. E.J. (Els) de Jonge-Kleppe
Contactpersoon voor de gasten van de J-weken
Bijlage: Inschrijfformulier (ondertekent terugsturen als jij/uw kind mee wil als deelnemer)

De Commissie Vakantieweken behoort tot de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten KvK 40480436

Vakantieweken voor jongeren met gedragsbeperking
Uitgaande van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten

INSCHRIJFFORMULIER 2022
Gegevens deelnemer
Achternaam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Kerkgenootschap
Geboortedatum
Telefoon woonadres
Mobiel ouder/verzorger
Mobiel ouder/verzorger
Mobiel deelnemer

Bereikbaar tijdens vakantieweek
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel nummer
Gegevens Huisarts
Naam
Telefoon
Ziektekostenverzekering
Polisnummer

Mailadres voor correspondentie: ……………………………………..………………………………………………
Kan de factuur naar het bovenstaande e-mailadres?
O
Ja
O
Nee, naar emailadres: …………………………………………………………………………………………..
Aanmelding voor
0 J01 (S) BO
0 J02 (S) VO t/m 14 jaar
0 J03 (S) VO 15-18 jaar
0 J04 (13-18 jaar, één op één begeleiding)
0 J05 19 – 29 jaar
0 J06 30 jaar en ouder
Informatie over de deelnemer
Wat is nodig voor de staf om te
weten zodat deze goed kan
begeleiden?

Naam school of werk, functie
IQ (ongeveer)
Beperking(1)
Beperking(2) indien van
toepassing
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Bij voorkeur alleen slapen
Heeft één op één begeleiding
nodig
Onderstaande alleen invullen
als het van belang is voor de
(kern)staf ivm begeleiding
Slaapgedrag

Ja/nee (is niet altijd mogelijk om dit zo in te delen)
Ja/nee

Medicatie
Gehoor
Gezichtsvermogen
Mobiliteit
Bijzonderheden kerkgang?
Zijn er bijzonderheden met
betrekking tot het eten (evt.
dieet?)
Graag invullen
Kan helpen met: tafel dekken / eten koken / afwas / schoonmaken*
Kan zichzelf verzorgen/ er is hulp / controle nodig bij wassen / aankleden*
Kan eigen geld beheren / er is hulp / toezicht nodig bij geldbeheer*
Kan iets (voor)lezen / kan niet (voor) lezen*
Kan zwemmen (diploma A/B/C) / kan niet zwemmen*
Kan in groepsverband fietsen/ kan niet in groepsverband fietsen*
* doorhalen wat niet van toepassing is
Bij <18 moet dit worden ingevuld en ondertekend door de ouder/verzorger:

Vereist:
O
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor de vakantieweken zoals verwoord in het
document: algemene-voorwaarden-vakantieweken-cvb.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
O
Ik ga akkoord met de inhoud van het document waarin staat beschreven hoe wordt omgegaan met de
maatregelen en richtlijnen mbt Corona: Voorwaarden_corona.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
O
Hierbij ga ik akkoord met de Privacyverklaring van de VBGG en verklaar ik deze
gelezen te hebben: privacyverklaring-vbgg.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
O
Hiermee ga ik akkoord met de gedragscode mediagebruik: gedragscode-mediagebruikcvb.pdf (vakantiewekenvbgg.nl)
O
Wanneer er iets aan de hand is met mij tijdens de vakantieweek neemt de staf contact op met
degene die op het formulier als contactpersoon is genoemd. Op een crisismoment echter kan
het noodzakelijk zijn dat de staf een beslissing neemt zonder overleg met de contactpersoon
(ook als de deelnemer <18 jaar is). Hiermee ga ik akkoord.
Vrijwillig:
O
Ik heb geen bezwaar tegen het gebruik van foto's van mijzelf/mijn kind voor
doeleinden van de vakantieweken. Deze foto's worden alleen voor de Samen Uit
vakantieweken gebruikt en niet aan derden verstrekt
Naam

Datum

Handtekening
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