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Op Vakantie met De Klup
Een keuze voor ontspanning, gezelligheid en veel persoonlijke aandacht. Je
kunt in dit programma kiezen voor een rustige of meer actieve vakantie,
dichtbij of verder weg, in een bungalow of op een boot... veel is mogelijk!.
We maken een onderscheid in begeleide vakanties en zelfstandige vakanties.
De vakanties voor meer zelfstandige deelnemers dragen het embleem van
SamSam. Bij het lezen van de omschrijvingen en het zien van de symbolen
krijg je een indruk om welke soort vakantie het gaat. Daarbij helpen we je
graag in het maken van een keuze. Wij zullen zo goed mogelijk kijken welke
vakantie bij jou past en bij welke groep je aansluiting zult vinden.
De Klup zoekt en benadrukt graag de mogelijkheden om iedereen te kunnen
laten deelnemen aan activiteiten. Daar kun je van op aan! Dit maakt ook dat
we als organisatie heel goed moeten kijken of - en hoe - iemand meekan op
een bepaalde vakantiereis.
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de Vakanties van De Klup. Zij
proberen het iedereen naar de zin te maken. En de bedoeling is dat zij het
zelf ook naar hun zin hebben, samen met jou en de andere vrijwilligers.
Bijna alle vrijwilligers zijn ruim ervaren en al langer actief bij De Klup. We
houden rekening met hun wensen en mogelijkheden, om zo voor iedereen
de beste vakantie te kunnen bieden.
Bij enkele vakantiereizen gaat er een beroepskracht van De Klup mee. In
andere gevallen is de beroepskracht op de achtergrond nauw betrokken.
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Voorpret gewenst!

NA DE PAGINA’S MET DE REISBESCHRIJVINGEN VIND JE EEN AANTAL PAGINA’S MET VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN VAKANTIE-ACTIVITEITEN. LEES DEZE INFORMATIE GOED
DOOR.
HET VAKANTIEPROGRAMMA STAAT OOK OP INTERNET, MET EEN AANMELDINGSFORMULIER DAT JE KUNT DOWNLOADEN. KIJK OP WWW.DEKLUPGOUDA.NL
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Excursies inbegrepen

U

OP EEN ENKELE BESTEMMING HEBBEN WE EEN VAKANTIEWONING GEBOEKT DIE
INGERICHT IS VOOR ROLSTOELAFHANKELIJKE DEELNEMERS. IN DE REISBESCHRIJVINGEN
STAAN ZE AANGEDUID MET EEN GROEN ROLSTOEL-SYMBOOL. SOMMIGE BESTEMMINGEN
ZIJN JUIST NIET GESCHIKT VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS. DAN VIND JE EEN RODE STREEP
DOOR HET SYMBOOL BIJ DE BESCHRIJVINGEN.
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Eureka, Kreta!
Dit jaar wordt het prachtige
Griekse eiland Kreta bezocht.
Ga mee voor een reis naar
een all-in hotel met een heerlijk verkoelend zwembad.
Overdag gaan we op zoek naar
mooie strandjes, gezellige
haventjes, oude straatjes,
aparte winkeltjes en leuke
terrasjes. ‘s Avonds genieten
we van een echte Griekse
avond en een avondje karaoke
is natuurlijk ook mogelijk. De
natuur op Kreta is prachtig
met vulkanische bergen en
diepe kloven.
De begeleiding heeft er weer
heel veel zin in. Jullie ook?
DIT IS EEN REIS VOOR ZELFSTANDIGE
DEELNEMERS. VERBLIJF IS IN EEN
HOTEL OP BASIS VAN ALL-INCLUSIVE.
KOSTEN VOOR EXCURSIES ZIJN
NIET BIJ DE PRIJS INBEGREPEN.

Kreta, Griekenland
1 - 8 MEI 2020
KOSTEN: E 1195,00
BZV-1
4
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In de verste verten
Op de grens van Brabant en Limburg ligt het gezellige
bungalowpark De Vers. De Vers in Overloon is een sfeervol
bungalowpark en beschikt over eigen bowlingbanen, midgetgolf en een
lekker zwembad. Er is van alles te beleven op het park, maar ook buiten
het park is natuurlijk veel te zien. De natuur is hier prachtig en bosrijk.
En of we nu kiezen voor lekker winkelen in Venray, dieren spotten
in Dierenpark Zoo Overloon of een bezoek aan het oorlogsmuseum...
er is echt voor ieder wat te doen. Maar natuurlijk maken we tijdens deze
vakantie ook lekker tijd om te luieren.
Daar is het tenslotte ook vakantie voor.

De Vers, Overloon
1 - 8 MEI 2020
KOSTEN: E 960,00
OV-2
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Midweek
Als je een week vakantie net te lang vindt, kun je naar De Vers ook een midweek boeken. Net zoveel plezier, maar dan in vijf dagen, van maandag t/m vrijdag. Schuif aan in Overloon voor een aantal heerlijke en verzorgde dagen!

De Vers, overloon
MIDWEEK 4 - 8 MEI 2020
KOSTEN: E 615,00
OV-3
6
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SamSam wil meer Nieuwvliet
Strand Resort Nieuwvliet-Bad was heerlijk en we willen meer
en nog een keer! Meer dagjes uit naar Gent, Sluis, Brugge…
Meer zwembad, meer zon, meer winkelen en nog veel meer
gezelligheid met elkaar! Alleen de strandwandeling… daar kiezen we dit jaar wél de korte route voor.
Elke dag ondernemen we iets leuks. En natuurlijk gaan we ook weer BBQ-en of
gourmetten. Pak je Uno, Pimpampet of Rummycup maar alvast in, want het
worden weer veel gezellige avondjes.
Je kunt er ook voor kiezen
om een weekend of midweek
mee te gaan.

GEZELLIG MET VRIENDEN EN VRIENDINNEN AAN ZEE. DE BEGELEIDING VAN SAMSAM
GAAT OOK WEER MEE. HET IS EVENTUEEL MOGELIJK OM EEN AANLEUNVAKANTIE TE
BOEKEN, WAARBIJ JE ZONDER BEGELEIDING/VERZORGING VAN DE KLUP JE VAKANTIE
DOORBRENGT, MAAR DE LEIDING VAN SAMSAM WEL ALTIJD BEREIKBAAR IS.
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

Nieuwvliet-Bad
WEEK 8 - 15 MEI 2020 KOSTEN: E 960,00
WEEKEND 8 - 11 MEI 2020 KOSTEN: E 425,00
MIDWEEK 11 - 15 MEI 2020 KOSTEN: E 615,00
BZV-3
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Costa
Te kust en te keur in Spanje. Ook dit jaar reizen we weer af naar een fraaie
plek, direct aan de Middellandse Zee. Het lekkere weer, de gezelligheid van de
badplaats, de goede verzorging van het hotel... allemaal zaken om naar uit te
kijken. Jouw vakantie!
DEZE VAKANTIE IS VOOR ZELFSTANDIGE DEELNEMERS
DIE NET EEN BEETJE MEER BEGELEIDING NODIG HEBBEN.
WE VERBLIJVEN IN EEN MOOI HOTEL OP BASIS VAN ALL-INCLUSIVE.
KOSTEN VOOR EXCURSIES ZIJN NIET BIJ DE PRIJS INBEGREPEN.

Spaanse kust
2 - 9 JUNI 2020
KOSTEN: E 1195,00
BV-1/2
8
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Soos naar m’n zin!

Top!
DEELNEMERS VAN DE
VRIJDAGAVONDSOOS
HEBBEN VOORRANG OP
DEZE REIS. ALS DE
VAKANTIE NOG NIET IS
VOLGEBOEKT OP 15
JANUARI, KUNNEN
OOK ANDERE DEELNEMERS INGESCHREVEN
WORDEN.

Het kan haast niet anders of de Vrijdagavondsoos
gaat zich helemaal thuis voelen in het gezellige
Brabant. Lekker eten en drinken en natuurlijk de
gezellige plaatsen in de buurt bezoeken. Ook een
dagje op het park blijven is helemaal niet zo erg,
want de huisjes zijn luxe en er is een prachtig subtropisch zwemparadijs op het park. Heb jij al zin
gekregen? De Soos-vrijwilligers wel, ze hebben weer
waanzinnige plannen voor deze week en het wordt
weer een dolle boel in het altijd gezellige Brabant.

Het Vennenbos, Hapert
5 - 12 JUNI 2020
KOSTEN: E 960,00
VV-1
10
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Net als ik de film, ik wil het
Ben jij ook zo gek op Disneyfilms
en stripboeken? Dan is dit jouw
vakantie! Attractie in, gordels om
en gaan… het wordt lachen, gieren
en gillen.
Natuurlijk gaan we ook naar de
mooie Disney-parades kijken en
misschien kunnen we wel op de
foto met Mickey. Wat is jouw favoriete Disney-figuur?
Gelukkig kun je ‘s avonds weer een
beetje bijkomen in de luxe stacaravans. De begeleiding van deze
vakantie heeft al jaren ervaring en
weet precies hoe het werkt. En
sommige deelnemers ook… die
gaan ieder jaar weer mee, zo leuk
is het.
VAKANTIE NAAR DISNEYLAND
PARIJS, DAT IS EEN KLEINE WEEK
ACTIEF OP PAD OM VAN ALLES TE
DOEN. OM ALLES MEE TE KUNNEN
MAKEN, WORDT ER HEEL WAT
AFGELOPEN. DAARDOOR IS HET
AANTAL ROLSTOELGEBRUIKERS
VOOR DEZE VAKANTIE BEPERKT.
WE REIZEN MET PERSONENBUSJES
ER NAAR TOE.

Disneyland, Parijs
13 - 18 JUNI 2020
KOSTEN: E 895,00
TV-1
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Met zorg uitgekozen
Midden op de Veluwe, bij het plaatsje Eerbeek, ligt Landal Coldenhove. Alles
daaromheen is natuur. De bossen ruiken heerlijk en misschien spotten we nog
wel konijnen of herten! Er is zoveel te doen op de Veluwe, dat wordt nog moeilijk kiezen… Wordt het de hoogste waterval van Nederland? De Schaapskooi in
Loenen? Of toch een tochtje met de Veluwse stoomtrein?
Samen komen we er vast wel weer uit. Het wordt een week waarin je je niet
zult vervelen. Heerlijk bijkomen hoort daar natuurlijk ook bij.

Koekeloere, turelure

ÉÉN VAN DE DOOR ONS GEBOEKTE ACCOMMODATIES
IS GESCHIKT VOOR MINDER VALIDEN. DIT GEEFT
VOLDOENDE RUIMTE EN GOEDE FACILITEITEN.

Coldenhove, Eerbeek
19 - 26 JUNI 2020
KOSTEN: E 960,00
ZV-1
12
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Liever creatiever
.

Tijdens deze vakantie op de Veluwe gaan we niet
alleen van de prachtige natuur genieten, maar
gaan we de natuur ook gebruiken voor onze
kunstwerken. Laat je inspireren door de bossen
en alles wat je daarin tegenkomt en maak je
eigen kunstwerk. Met de Veluwe als inspiratie…
en met de hulp van de creatieve vrijwilligers die
meegaan komt dat natuurlijk helemaal goed.
Uiteraard is er tussen al die creativiteit door ook
gelegenheid om een stadje te bezoeken, op een
terrasje te zitten of een duik te nemen in het
zwembad.
Zoveel kleuren, zoveel wensen!
Deze vakantie gaan we eens goed uitpakken!

Coldenhove, Eerbeek
19 - 26 JUNI 2020
KOSTEN: E 960,00
TV-3

% a U  G *
13

Bijna België
Het kan haast niet
anders of iedereen
gaat zich helemaal
thuis voelen in het
gezellige Brabant.
Lekker eten en drinken
en natuurlijk gezellige
plaatsen in de buurt
bezoeken.
In Eindhoven kun je
heerlijk winkelen of
misschien bezoeken
we de kaasmakerij in
Hapert wel.
Ook een dagje op het
park blijven is natuurlijk helemaal niet erg,
want de huisjes zijn
luxe en er is een
prachtig subtropisch
zwemparadijs.
Heb jij al zin gekregen? Op naar Hapert
en de wijde omtrek!

Het Vennenbos, Hapert
26 JUNI - 3 JULI 2020
KOSTEN: E 960,00
ZV-2
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Bartje?
Ja… Bartje. Maar wij zijn helemaal niet in de bonen hoor, want het Land van
Bartje is een heel mooi bungalowpark midden in het natuurgebied de
Hondsrug. Daar gaan we natuurlijk graag naar toe op vakantie. In de Drentse
hoofdstad Assen is van alles te doen, maar misschien vind je het leuk om eens
een keer een bezoekje aan de Hunebedden te brengen of een ritje in de
Paardentram te maken. We beloven je dat het een fijne vakantie wordt. Alleen,
of we nog bruine bonen eten…? Tom mag het weten!

Land van Bartje, Ees
3 - 10 JULI 2020
KOSTEN: E 960,00
ZV-3
16
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Drentse Fiets4daagse
Hoe stoer is dit?
Overdag fietsen en
‘s avonds je tent in.
In deze week wordt er
serieus gefietst. Tijdens
de Drentse Fiets4daagse
fietsen we namelijk 40 tot 60
km per dag door het prachtige
Drentse landschap.

Na het fietsen is het heerlijk
genieten van de gezelligheid
op de camping en genieten
van je nachtrust in een tentje.
We gaan een hele week weg,
dus de andere dagen is er nog
genoeg ruimte voor andere
vormen van ontspanning.
ALS JE AAN DEZE VAKANTIE WIL DEELNEMEN MOET JE VAN KAMPEREN HOUDEN EN
GOED KUNNEN FIETSEN. IN DE DEELNEMERSBIJDRAGE ZIJN DE KOSTEN VAN VERVOER,
VERVOER VAN JE FIETS, VERBLIJF, MAALTIJDEN EN INSCHRIJFGELD VOOR DE
FIETS4DAAGSE INBEGREPEN.

Fiets4daagse, Drenthe
4 - 11 JULI 2020
KOSTEN: E 620,00
FV-2
18
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Vakantie voor de Jeugd
Ben je tussen de 12 en 24 jaar? Dan is deze week vast wat voor jou!
Het Waterparc Veluwemeer ligt natuurlijk aan het
water, maar er is ook een mooi binnen- en buitenbad.
Het park heeft een indoor speelplaats en een
klauterkasteel, alleen dát al is de moeite waard. Lekker
samen een potje voetballen hoort er natuurlijk ook bij
en verder worden er allerlei activiteiten georganiseerd
die jij superleuk vindt. Leuke uitstapjes en uiteraard ,
gezellig samen eten.
Wist je trouwens dat Walibi best dichtbij is?

BIJ DE INDELING
VAN DE VAKANTIEHUIZEN KIJKEN WE
GOED NAAR LEEFTIJD, INTERESSES, DE
COMBINATIE VAN
JONGEREN EN HOE
ACTIEF IEMAND
WIL ZIJN.

Waterparc Veluwemeer
24 - 31 JULI 2020
KOSTEN: E 870,00
JV

% a U  G F *
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Schuitje varen, theetje drinken
Je wandelt het dek op en begroet het personeel van de Rhine Prinses. Je krijgt
een hut toegewezen en kunt het schip gaan verkennen. Dit belooft een heerlijke week te worden waarin je veel meer gaat doen dan theedrinken alleen.
Vanaf het zonnedek zie je het afwisselende landschap met natuur, gezellige
dorpen en mooie stadjes aan je voorbijglijden. Bruggen gaan voor je open en
er wordt op mooie plaatsen aangemeerd voor een uitstapje. Er valt te kiezen
uit twee verschillende riviercruises.
Kies je voor Duitsland of ga je liever een kijkje nemen op het IJsselmeer en
Texel?

HET IS HELAAS NIET
MOGELIJK OM AAN BOORD
GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN
ROLSTOEL OF ROLLATOR. PER
AFVAART IS HET VOOR DE
KLUP MOGELIJK OM 1
OPKLAPBARE ROLSTOEL ÓF
ROLLATOR MEE TE NEMEN,
VOOR DE UITSTAPJES.

8 - 14 AUGUSTUS 2020
15 - 21 AUGUSTUS 2020

Riviercruises
OTV
20

RIJN EN MOEZEL (D)
IJSSELMEER, TEXEL, HANZESTEDEN
KOSTEN: E 1195,00
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Donderdagavondklup-weekend

DIT WEEKEND IS SPECIAAL VOOR DEELNEMERS VAN DE
DONDERDAGAVONDKLUP, DIE ELKAAR GEREGELD ZIEN, OF
DE LAATSTE JAREN DEEL HEBBEN UITGEMAAKT VAN DIE KLUP.
OF GEWOON, VOOR IEDEREEN DIE HET WIL MEEMAKEN!
WE VERTELLEN ER GRAAG MEER OVER.

Deze vakantie is uitermate geschikt voor de deelnemers van de
Donderdagavondklup. We gaan weer een lang weekend nazomeren in
Drenthe!
Mensen die al vaker mee geweest zijn naar deze plek, weten het: de
Steenbergerhoeve is een supergezellige groepsaccommodatie, van alle gemakken voorzien en liggend op een mooi terrein met allerlei voorzieningen. Er is
er bijvoorbeeld een voetbalveld, een trampoline, hot-tub en we hebben de
beschikking over de Jagershut om er een feestje te bouwen.

Steenbergerhoeve, Zuidwolde
18 - 21 SEPTEMBER 2020
KOSTEN: E 370,00
OV-1
22
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Pretparkdag Doedag Dierendag Cultuurdag Verrassingsdag

Diverse bestemmingen
17 - 21 AUGUSTUS 2020
EEN FOLDER VAN DE VAKANTIE-DAG-ACTIVITEITEN
VERSCHIJNT IN MEI

23

Voorwaarden
Elke vakantieweek wordt begeleid door een ervaren team van medewerkers. In veel
gevallen zijn het twee vrijwillige medewerkers die een groep van 4 tot 7 deelnemers
begeleiden.
Hoewel veel begeleiders over specifieke deskundigheden beschikken, mag dit niet
in zijn algemeenheid van hen verwacht worden.
De programma's worden zoveel mogelijk in overleg met deelnemers samengesteld.
Alle accommodaties voldoen aan de door ons gestelde hoge eisen en zijn in de
meeste gevallen door ons vooraf bezocht.
Behalve de kampeervakanties zijn alle accommodaties op basis van 2-persoonskamers. In een enkel geval is het mogelijk om op uitdrukkelijk verzoek, tegen meerprijs, een 1-persoonskamer te boeken.
Kort voor je vakantie ontvang je uitgebreide informatie met o.a. de vertrektijden.
Lees voordat je je aanmeldt de komende bladzijden met voorwaarden goed door.
Na aanmelden wordt er binnen twee weken een ontvangstbevestiging verstuurd,
met een uitgebreid inschrijfformulier. Wanneer we dit inschrijfformulier terugontvangen, wordt de procedure van selectie en acceptatie vervolgd. In een later stadium ontvang je bericht of je aanmelding geaccepteerd is.
Mocht je na aanmelden binnen twee weken geen ontvangstbevestiging ontvangen
hebben, neem dan contact op met De Klup.

AANMELDEN EN ACCEPTATIE
Men kan zich uitsluitend voor vakantie-activiteiten van De Klup aanmelden door
inzending van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De
datum van ontvangst is bepalend voor de volgorde van behandeling. Aanmeldingen
worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Je ontvangt na aanmelding een
inschrijfformulier. Nadat we dit formulier hebben terugontvangen, beoordelen wij of
je met de vakantie van je keuze mee kunt. We kijken daarbij naar...
- is het inschrijfformulier volledig ingevuld?
- past de soort vakantie/accommodatie bij jou; pas jij goed bij de groep?
- kan je gedrag storend worden voor anderen?
- zijn er beperkingen op medisch vlak?
- kunnen wij voldoende geschikte begeleiding inzetten?
- rolstoelgebruik, het aantal rolstoelgebruikers per groep is beperkt, maximaal 1
per groep op locaties die daarvoor geschikt zijn.
Wanneer we tot een positief oordeel komen, dan is de aanmelding geaccepteerd.
Als wij van mening zijn dat de vakantie niet bij je past, nemen we contact met je op
en kijken we, samen met jou, indien je dit wenst, naar andere mogelijkheden.
24

INBEGREPEN
In de reissom van de vakantieweken is het volgende inbegrepen:
- de reis van Gouda, meestal vanaf De Kluphoeve, naar de bestemming en terug
- accommodatie zoals omschreven
- ervaren reisleiding
- programma/excursies (gemoeide kosten bij riviercruises en vliegreizen niet inbegrepen)
- volledige verzorging: maaltijden, koffie, thee e.d.
- reis- en bagageverzekering + annuleringsverzekering
In sommige gevallen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht in verband met speciale eisen of wensen (bijv. een 1-persoonskamer, individuele verzorging of begeleiding) of
kosten van noodzakelijke voorzieningen en/of hulpmiddelen.

BETALING
Na acceptatie van de aanmelding is de vastgestelde reissom verschuldigd en wordt een nota
gestuurd voor de betaling van het inschrijfgeld, een aanbetaling. Het inschrijfgeld bedraagt
ca. 30% van de reissom. Dit inschrijfgeld dient binnen 15 dagen na ontvangst van de nota te
zijn betaald. Een inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld door De Klup ontvangen is.
Ook wordt een nota gestuurd voor het restant van de reissom.
Uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de betreffende vakantie-activiteit dient de volledige
reissom te zijn betaald. Bij aanmelding binnen de termijn van 8 weken dient de volledige
reissom in één keer te worden voldaan. Bij over-inschrijving geldt de boekingsdatum van
het inschrijf- cq deelnemersgeld voor de volgorde van toelating. Is de deelnemersbijdrage
niet op tijd ontvangen, dan kan de gereserveerde plaats door een andere kandidaat worden
ingenomen. In dat geval vervalt het recht op deelname onder verbeurdverklaring van het
reeds betaalde inschrijfgeld.
Als door weersomstandigheden, overmachtsituaties of onvoldoende aanmeldingen een
vakantie-activiteit niet door kan gaan, zal getracht worden een gelijkwaardig alternatief te
bieden. Als er geen alternatief is, wordt de betaalde deelnemersbijdrage terugbetaald.

VERZEKERINGEN EN TOESLAGEN
Wij gaan ervan uit dat elke deelnemer verzekerd is tegen ziektekosten. Daarnaast sluiten wij
altijd een reis- en bagageverzekering af. Het premiebedrag is bij de reissom inbegrepen. Als
deze verzekering wordt aangesproken, geldt er een eigen risico van E 60,00.
Door de annuleringsbijdrage (6%) wordt de reissom vergoed als bijvoorbeeld door ziekte of
ongeval niet aan de reis kan worden deelgenomen. De annuleringsbijdrage is in de reissom
opgenomen. Mochten er ons door een touroperator, reisorganisatie of overheid toeslagen
worden opgelegd als gevolg van niet te voorziene omstandigheden, dan zullen deze kosten
worden doorberekend.

ANNULERING
Om te voorkomen dat men bij annulering als gevolg van dringende omstandigheden (bijvoorbeeld ziekenhuisopname van de deelnemer, ernstige ziekte, ongeval of overlijden van
een naast familielid) toch de volle reissom moet betalen, is in de reissom een annuleringsbijdrage opgenomen. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Bij annulering wordt
geen deelnemersgeld gerestitueerd, tenzij de annuleringsbijdrage is betaald én overmacht
wordt aangetoond. In voorkomend geval kan een verklaring van een arts nodig zijn.
Als aan de voorwaarden v.w.b. annulering is voldaan, wordt de betaalde reissom terugbetaald, onder aftrek van de annuleringsbijdrage en administratiekosten. Deze kosten bedragen E 65,00. In alle overige gevallen blijft de deelnemersbijdrage verschuldigd.
Het onderling ruilen of verkopen van een vakantiereis is niet toegestaan.
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UITSLUITING EN AANWIJZINGEN
In een enkel geval kan het nodig zijn dat een deelnemer wordt geweigerd of vervroegd de
vakantiebestemming verlaat. De aanleiding kan zijn:
- er bestaat gerede twijfel of de gekozen reis, gezien de geestelijke of lichamelijke mogelijkheden, wel bij de deelnemer past. In dat geval zoeken wij in overleg naar alternatieven
- onaangepast gedrag, waardoor het vakantieplezier van andere reizigers wordt aangetast
- gedrag dat in strijd is met wetten en regels en waardoor de deelnemer of de groep in
aanraking kan komen met politie en justitie
- onvolledige informatie op het inschrijfformulier over gezondheid, handicaps, medische
informatie, waaronder informatie over medicatie en medicijngebruik
- het niet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen
- het niet beschikken over identiteitspapieren en/of de juiste grensdocumenten
Als wij om deze of andere redenen genoodzaakt zijn om de vakantie van de deelnemer voortijdig te beëindigen, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de deelnemer of diens
wettelijke vertegenwoordiger in rekening worden gebracht. Van de ouders of verantwoordelijke verzorgers wordt verwacht dat in voorkomend geval de deelnemer wordt opgehaald
van het vakantie-adres.
Deelnemers dienen hun bagage te vervoeren in 1 deugdelijke koffer of reistas. Daarnaast is
1 kleine schoudertas of rugzak als handbagage toegestaan (geen plastic of papieren tassen).
Bij vliegreizen en pakketreizen dienen de aanwijzingen van de touroperator en/of vliegtuigmaatschappij opgevolgd te worden.

ROLSTOELGEBRUIK
Enkele vakanties zijn geschikt voor deelnemers die permanent rolstoelafhankelijk zijn. In
andere gevallen is het - zij het beperkt - ook mogelijk als rolstoelgebruiker deel te nemen.
Voorwaarde is dat men zich ook zonder rolstoel kan verplaatsen, bijvoorbeeld in huis of tijdens het vervoer. Rolstoelgebruik of rolstoelafhankelijkheid dient direct bij aanmelding te
worden gemeld.
In alle gevallen geldt dat er per groep plaats is voor maximaal één rolstoelgebruiker, iemand
die in huis of buitenshuis, voor kortere of voor langere afstanden, een rolstoel nodig heeft
om zich te verplaatsen. Ook dient het vakantiehuis en de omgeving (bijvoorbeeld het bungalowpark) geschikt te zijn voor rolstoelgebruikers.

VERPLEGING/VERZORGING
Onze medewerkers verrichten in principe geen medische handelingen. Deelnemers dienen
een redelijk niveau van zelfredzaamheid te hebben, zoals bij toiletgebruik, douchen, eten
en kleden. Vanzelfsprekend kan hierbij wel op enige begeleiding van onze medewerkers
gerekend worden. Indien nodig bestaat de mogelijk om - na overleg met De Klup - zelf een
externe zorgverlenende instantie in te schakelen.

INFORMATIE
Informatie over dieet, medicijngebruik, e.d. zal ook vóór het vertrek nog worden opgevraagd via een nieuw formulier. Dit formulier is zeer belangrijk. Dit moet dan ook zorgvuldig worden ingevuld. Kort vóór vertrek zullen de reisbescheiden worden opgestuurd. Het
vertrek vindt plaats, indien niet anders vermeld, vanaf De Kluphoeve, Bloemendaalseweg
68 in Gouda. Dit is ook het moment voor begeleiders/ouders om een laatste overdracht te
hebben met de medewerkers die de vakantie begeleiden.
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Aanmelden vakanties 2020
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Geboortedatum:
Telefoon:

Ik meld mij aan voor de volgende vakantie(s):
[ ] 1 - 8 mei

Kreta, Griekenland

BZV-1

E 1195,00

[ ] 1 - 8 mei

De Vers, Overloon

OV-2

E 960,00

[ ] 4 - 8 mei

De Vers, Overloon midweek

OV-3

E 615,00

[ ] 8 - 15 mei

SamSam-week, Nieuwvliet-Bad

BZV-3

E 960,00

[ ] 8 - 11 mei

SamSam-weekend, Nieuwvliet-Bad

BZV-3W E 425,00

[ ] 11 - 15 mei

SamSam-midweek, Nieuwvliet-Bad

BZV-3M E 615,00

[ ] 2 - 9 juni

Spaanse Costa

BV-1/2 E 1195,00

[ ] 5 - 12 juni

Het Vennenbos, Hapert

VV-1

E 960,00

[ ] 13 - 18 juni

Disneyland, Parijs

TV-1

E 895,00

[ ] 19 - 26 juni

Coldenhove, Eerbeek miva

ZV-1

E 960,00

[ ] 19 - 26 juni

Coldenhove, Eerbeek creatief

TV-3

E 960,00

[ ] 26 juni - 3 juli Het Vennenbos, Hapert

ZV-2

E 960,00

[ ] 3 - 10 juli

Land van Bartje, Ees

ZV-3

E 960,00

[ ] 4 - 11 juli

Fiets4daagse, Drenthe

FV-2

E 620,00

[ ] 24 - 31 juli

Vakantie voor de Jeugd, Waterparc Veluwemeer JV

E 870,00

[ ] 8 - 14 aug

Riviercruise, Rijn en Moezel

OTV-1

E 1195,00

[ ] 15 - 21 aug

Riviercruise, Zeeland, IJsselmeer en Texel

OTV-2

E 1195,00

[ ] 18 - 21 sept

Donderdagavondklup-weekend, Zuidwolde

OV-1

E 370,00

Vul ook de achterzijde van dit formulier in.
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Mocht een vakantie volgeboekt zijn, dan kunnen we je wellicht een plaats aanbieden op de reis van je tweede keuze. Je kunt hieronder ook aangeven of je een
voorkeur hebt bij wie je in de groep of op de kamer wilt, of bij wie juist niet.

2e keuze:

Voorkeur, met wie...

Overige vragen en opmerkingen / interesses:

Lees de voorwaarden voor deelname aan de Vakanties s.v.p. nog goed door, zie
pagina 24 t/m 26.
Wij proberen zoveel mogelijk met jouw wensen rekening te houden. Mocht naar
ons inzicht een andere vakantie meer geschikt voor je zijn, dan nemen wij daarover
contact met je op.
Na aanmelding ontvang je nog een uitgebreid inschrijfformulier. Wanneer het
inschrijfformulier door ons in goede orde is terugontvangen, dit geen twijfel
oproept of betreffende vakantie geschikt is voor jou, sturen we je een definitieve
bevestiging, waarmee je aanmelding geaccepteerd is. Je ontvangt dan een nota
voor betaling van het inschrijfgeld en het restant van de reissom.

Ik ga akkoord met de gestelde voorwaarden
Datum:

Handtekening deelnemer en wettelijk vertegenwoordiger:
Naam ouder/persoonlijk begeleider:
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