
 

JAARVERSLAG 2020 
 

 
Het jaar 2020 is ook voor onze stichting een uitzonderlijk jaar geworden. Aanvankelijk zag het er nog 
naar uit dat we de gebruikelijke 4 vakantieweken voor totaal zo’n 100 - 120 gasten konden 
realiseren.  
 
De winterweek in januari (de zogenaamde Haardvuurwerk) in de accommodatie Nieuw Hydepark te 
Doorn voor 44 gasten kon nog gewoon doorgaan. Van de 3 zomerweken moesten er 2 geannuleerd 
worden. Voor deze 2 weken dachten we optimistisch aanvankelijk nog een alternatief te kunnen 
organiseren in de maand oktober, eveneens in Doorn. Maar gezien het beloop van de corona-
pandemie bleek dit niet realiseerbaar te zijn. De “Kleine week” in september (voor 5 à 6 gasten) in 
Lemele meenden we conform het corona-protocol van de Ned. Ver. Voor Gehandicaptenzorg wel te 
kunnen laten doorgaan. Echter enkele dagen voor aanvang van deze week kregen we bericht dat de 
accommodatie failliet verklaard en inmiddels gesloten was.  
Dankzij de creatieve inzet van het kader kon een nieuwe teleurstelling voorkomen worden. Het lukte 
alsnog om een volwaardig alternatief te vinden en te realiseren in Hoogeloon (accommodatie De 
Biestheuvel). Het werd een mooie en zonnige nazomer-vakantieweek. We kunnen trots zijn op de 
pragmatische slagvaardigheid die onze kleinschalige organisatie kenmerkt.  
 
Dit bijzondere jaar, getekend door annuleringen en afzeggingen, heeft natuurlijk gevolgen voor de 
Jaarrekening 2020, te vinden op www.stichting-siv.nl => Over SIV => Downloads.  Inmiddels is 
gebleken dat de financiële consequenties voor SIV beperkt zijn gebleven.    
 
Het behoeft geen betoog dat vanwege de pandemie en de dientengevolge noodzakelijke 
veranderingen in de planning er veel communicatie is geweest tussen bestuur, vakantie-coördinator, 
instellingen, kader, gasten en vrijwilligers. 
Omdat 2 zomer-vakantieweken uiteindelijk geen doorgang vonden, heeft de vakantie-coördinator 
zorggedragen voor de samenstelling van een “Zomerboekje”. Dit werd toegezonden aan alle bij SIV 
bekende gasten en vrijwilligers. Velen hebben een bijdrage geleverd aan de inhoud, waardoor de pijn 
vanwege het gemis van de vakantieweken werd verzacht. De contacten tussen gasten en vrijwilligers 
bleken overigens niet beperkt tot de gezamenlijk beleefde vakantieperiodes, er gaan nog altijd 
telefoontjes, kaartjes, mails en berichten anderszins over en weer. 
Ook ons vrijwilligersblad "Spraakmakend In Vakanties” is dit jaar nog 3 x verschenen. 
De bestuurlijke bijeenkomsten gingen, buiten de vaker dan gebruikelijke incidentele contacten, 
uiteraard gewoon door; 1x nog fysiek en 2x digitaal waarvan 1x gezamenlijk met de Raad van 
Toezicht.  
Bovendien was er nog 1x een kader-bijeenkomst.  
Al met al hebben we in dit jaar nog voor 49 gasten een vakantie kunnen realiseren. 
De geplande toerustingsdag met lezingen en workshops voor onze ongeveer 60 vrijwilligers, gegeven 
door professionals uit de zorgsector, moest helaas geannuleerd worden.  
Eveneens kon de jaarlijkse vrijwilligersdag, die een reünie-achtig en recreatief karakter heeft, dit jaar 
geen doorgang vinden. 
 
Elk jaar ontvangen we nieuwe gasten en trekken we nieuwe vrijwilligers aan, maar er ontvallen ons 
evenzeer vertrouwde gasten en vrijwilligers.  
Het onverwachte heengaan van één van onze geestelijk verzorgers, ds. Jan Eikelboom, betekent ook 
voor SIV een groot verlies. 
 
Het nieuwe jaar 2021 zijn we toch weer hoopvol in gegaan.  
Hoewel er deels nog beperkende maatregelen zullen gelden, zijn er  inmiddels plannen uitgewerkt 
om  (corona-proof)  voor  totaal 60 tot 80 gasten   nog 3 afzonderlijke vakantieweken te realiseren.  
SIV hoopt dat deze weken, net als in voorgaande jaren, weer succesvol en gewaardeerd zullen zijn.  
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