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Inleiding

Langer dan tien jaar organiseert Rita’s Reisbureau vakanties voor mensen met een krappe beurs. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers bemiddelt Rita in vakantieaccommodaties. De ervaring en kennis 
opgedaan bij het organiseren van deze bijzondere vakanties zijn in dit handboek gebundeld. 

In het eerste hoofdstuk wordt het ontstaan en de betekenis van Rita’s Reisbureau geschetst.  
Het volgende gaat nader in op het organiseren van de vakanties. Het derde hoofdstuk laat zien  
waar aan gedacht moet worden om een project als Rita’s Reisbureau te organiseren. Dit handboek 
werd geschreven om de formule en de kennis van Rita’s Reisbureau beschikbaar te maken voor 
landelijke verspreiding. Overwegingen hieromtrent staan in hoofdstuk 4. De laatste twee hoofdstuk-
ken zijn meer praktisch van aard. In hoofdstuk 5 wordt het opzetten van een project in zeven stappen 
beschreven. Het laatste hoofdstuk biedt een jaarkalender, nuttige tips en adressen. 

De naam van Rita’s Reisbureau heeft in de loop van de jaren verschillende vormen aangenomen. Het 
werkgebied van het oorspronkelijke Rotterdams Initiatief Toerisme Anders (RITA) is ondertussen ver-
breed en de afkorting is meer en meer als eigennaam ingeburgerd geraakt. In dit handboek gebrui-
ken we Rita’s Reisbureau, of simpelweg de ‘roepnaam’ (Rita). Om de leesbaarheid te vergroten wordt 
de mannelijke vorm gehanteerd, waar zowel vrouwen als mannen bedoeld zijn.
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Hoofdstuk 1
Rita’s Reisbureau

Ontstaan

Betekenis van vakantie

Specifieke kenmerken van Rita’s Reisbureau



Dit eerste hoofdstuk opent met een korte schets van de geschiedenis van Rita’s Reisbureau. De ‘betekenis 
van vakantie’ laat zien waarom er behoefte is aan dit bijzondere reisbureau. Rita’s Reisbureau is anders 
dan andere reisorganisaties door zijn werkwijze. 

1.1 Ontstaan

Met iets minder bescheidenheid had Rita’s Reisbureau Corrie’s reisbureau geheten. In 1996 kon Cor-
rie van Haasteren, lid van de werkgroep Vrouw & Bijstand in Rotterdam-Zuid, een week lang gratis 
gebruik maken van een fraaie caravan in Limburg. Dit bijzondere vakantieaanbod deed haar zo goed, 
dat zij het plan opvatte om voor meer stadgenoten een vakantie mogelijk te maken. Onder meer in 
samenspraak met de Stichting Mara (toen nog het  Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging, 
KCW Rotterdam) dacht zij na over een structureel aanbod aan Rotterdammers die zelden of nooit op 
vakantie kunnen. Maar om haar eigen naam nu met dit initiatief te verbinden was Corrie te veel eer: 
ze koos voor een naam die voor in de mond en gemakkelijk in het geheugen ligt. Ze koos voor Rita’s 
Reisbureau, een naam die inmiddels ergens voor staat. 

In 1997 ging dit initiatief van start volgens het simpele recept: "huisjes vragen van mensen die een 
vakantiehuisje hebben" en "diezelfde huisjes aanbieden aan mensen die graag op vakantie willen, 
maar dat niet kunnen betalen". 

Rita staat ook voor Rotterdams Initiatief Toerisme Anders. Dit “Anders” heeft betrekking op (het ont-
breken van) de prijs. Het gaat namelijk om het koppelen van mensen die hun (tweede) huisje of cara-
van ter beschikking stellen èn mensen die voor een vakantie hiervan gebruik maken en onvoldoende 
financiële middelen hebben. Deze mensen van beide kanten staan centraal, niet de huurprijs. 

Rita’s Reisbureau heeft zich onder leiding van de Stichting Mara van een persoonlijk initiatief ontwik-
keld tot een alternatieve recreatievoorziening, waarbij vele vrijwilligers betrokken zijn. Wat in 1997 
begon met een aanbod van 2 vakanties voor Rotterdammers is in 2009 uitgegroeid tot 90 vakanties 
voor mensen in heel de provincie Zuid-Holland.
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1.2 Betekenis van vakantie

Vele Nederlanders zien vakantie als iets dat er gewoon bij hoort, dat normaal is, liefst twee of drie 
keer per jaar. Stedentripjes zijn een geliefd onderwerp op verjaardagsfeestjes. Er zijn echter ook 
mensen in ons land voor wie een vakantie onmogelijk is. Mensen die moeten rondkomen van een 
sociaal minimum hebben absoluut geen geld over en al helemaal niet voor een vakantie. Daarom was 
er grote behoefte aan een reisbureau dat vakanties mogelijk maakt voor hen die leven van een mini-
muminkomen. Nederland kent 200.000 gezinnen die beneden het bestaansminimum leven en meer 
dan twee miljoen mensen die om financiële redenen nooit op vakantie kunnen gaan.

Vakantie begint met de voorpret van het kiezen van een bestemming en het uitbroeden van reisplan-
nen. Het reisaanbod is tegenwoordig eindeloos, de hele wereld bereikbaar. Er is voor elk wat wils en 
je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Maar alleen zolang je ervoor betaalt. Dus zij die 
niets te makken hebben, vallen buiten de boot, blijven thuis op het eigen balkonnetje.

Voor wie een inkomen heeft op of onder het sociaal minimum is een eenvoudig weekje vakantie  al 
onbetaalbaar. Het vakantiegeld is meestal al op nog vóór het op de rekening staat. Maar juist mensen 
die voortdurend bezig zijn de eindjes aan elkaar te knopen, hebben behoefte aan vakantie. Rondko-
men van een minimuminkomen of uitkering staat immers gelijk aan een leven onder permanente 
druk. Toch worden deze mensen geacht om jaar in jaar uit thuis de moed te verzamelen om ook in het 
nieuwe seizoen de eindjes aan elkaar te blijven knopen. Vakantie helpt hen afstand te nemen van die 
beslommeringen zodat ze er later weer met hernieuwde energie tegenaan kunnen. Rita's Reisbureau 
biedt deze mensen die mogelijkheid.

Vakantie  is afgeleid van het Latijnse “vacare”: “leeg zijn”, “vrij zijn”, “vrije tijd hebben”, “vrij zijn van 
verplichtingen jegens werkgever, uitkeringsinstantie, school of huishouden”. Door vrij te zijn van 
deze verplichtingen kan thuis maar toch vooral in een geheel andere omgeving ruimte ontstaan om 
de accu op te laden, om te herademen. Bovendien nodigt een andere omgeving uit nieuwe ervaringen 
op te doen, het ‘vreemde’ te verkennen, iets te ontdekken.

“Even niets aan je hoofd, geen zorgen, geen gedoe”: het biedt in de stress van het dagelijks leven 
waar van alles ‘moet’ de mogelijkheid je evenwicht te hervinden. Daarom is vakantie in het Neder-
land van de 21ste-eeuwse nauwelijks nog een luxe-artikel, maar eerder een zaak van sociale recht-
vaardigheid. Vakantie draagt bij aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en doorbreekt 
het sociale isolement van hen die hiertoe geen mogelijkheden hebben. Hoe zal het schoolkind zich 
voelen dat ieder jaar bij het begin van het schooljaar de vakantieverhalen van zijn klasgenootjes mag 
aanhoren, maar zelf nooit eens een duit in het zakje mag doen?
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1.3 Specifieke kenmerken van Rita’s Reisbureau

Een eerste bijzonder kenmerk van het reisbureau is het gegeven dat het 
gerund wordt door vrijwilligers. Dit heeft zijn eigen dynamiek. Vrouwen 
en mannen maken gebruik van hun eigen kennissenkring en sociale 
netwerken en benaderen eigenaren van caravans of vakantiehuisjes om 
deze één of meerdere weken per jaar gratis ter beschikking te stellen 
aan het project. De vakantiegangers  worden aangemeld door contact-
personen, vaak maatschappelijk of pastoraal werkers. Ook zij kunnen 
er belang bij hebben. Dankzij Rita’s Reisbureau kan nu ieder jaar een 
aantal van hun cliënten als gast worden uitgenodigd om op vakantie te 
gaan. Zo slaagt Rita erin de armoedeproblematiek eenvoudig en onthullend aan de orde te stellen. 
Niet door obligate groepsreizen te organiseren om de kosten maar zo laag mogelijk te houden, maar 
door gewone vakanties in gewone vakantiehuisjes aan te bieden. Gewone vakanties, maar daarom 
juist anders dan anders. En dat tot groot genoegen. Een vakantieganger: “Je kunt gewoon op reis 
zonder dat iemand zegt: ‘En dat met een uitkering…’ Je wordt in je waarde gelaten.” Voor veel men-
sen is het de eerste vakantie in jaren: “De rust die je hebt. Daar heb ik van genoten. Na veertien jaar.” 

Zo bemiddelt Rita’s Reisbureau tussen vraag en aanbod. Beter gezegd: door de behoefte aan vakantie 
te kennen schept Rita door de betrokkenheid van mensen op elkaar ook de mogelijkheid om aan deze 
behoefte tegemoet te komen. Hoe meer huisjes of caravans Rita in de aanbieding heeft, hoe meer 
mensen met een krappe beurs op vakantie kunnen. Het is een sympathieke manier van delen. Naast 
armoedebestrijding is het ook deze betrokkenheid op elkaar, de één-op-één relatie tussen gever en 
ontvanger. Wie een vakantiewoning ter beschikking stelt, wil er geen geld mee verdienen. Je komt 
elkaar tegen, soms leer je elkaar ook beter kennen omdat er tijd en belangstelling voor elkaar is.  
Zo ontstaat het gedeelde belang en de wederkerigheid, het van elkaar willen weten. 

Rita’s Reisbureau bemiddelt. Om alles goed te organiseren komt er het een en ander bij kijken. De 
huisjes krijgt Rita vooral via mond-op-mond reclame. Mensen bieden hun tweede huisje of caravan 
aan. Ook het Belmonthotel van het Leger des Heils heeft een aantal arrangementen via het reisbu-
reau. Het werk van de organisatie wordt verricht door vrijwilligers zoals sleuteldragers, klusjesmen-
sen, chauffeurs en administratieve medewerkers. Voor de kosten van de organisatie wordt van dege-
nen, die gebruik maken van een vakantieadres een kleine bijdrage gevraagd. Een gezin bestaande uit 
twee volwassenen en twee of meer kinderen betaalt maximaal 50 euro per week. Is deze bijdrage in 
de kosten echter een belemmering, dan wordt er samen met de gasten naar een oplossing gezocht. 

Bijstandsmoeders of –vaders, alleenstaanden of ouderen: al deze cliënten worden exclusief voor-
gedragen via hun contactpersonen. Gasten kunnen zich dus niet rechtstreeks bij het reisbureau 
aanmelden. Juist omdat de vraag naar een vakantie het aanbod vele malen overstijgt, werkt Rita met 
voornoemde contactpersonen. Zij kennen de mensen en zijn, ook tijdens de vakantieperiode, be-
reikbaar. Om moeilijkheden te voorkomen en ter verzekering van degenen die hun vakantiehuisje of 
caravan afstaan, worden de afspraken met de gasten in een huishoudelijk reglement vastgelegd en 
moeten de vakantiegangers verzekerd (reis- of WA-) zijn.
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Hoofdstuk 2
De organisatie van vakanties

Gasten en contactpersonen   

Vakantiehuisjes en eigenaren  

Het organiseren van vakanties 

Zwarte zaterdag 



2 De organisatie van vakanties

Bij het organiseren van de vakanties heeft Rita’s Reisbureau te maken met een vraag- en een aan-
bodkant. Je zou zeggen dat  bijna iedereen wel voor een appel en een ei op vakantie wil. Daarom 
komt in de eerste paragraaf de vraag aan de orde hoe Rita’s Reisbureau aan haar gasten komt en hoe 
ze geselecteerd worden. 

Omdat er geen vakantie gevierd kan worden zonder huisje of caravan, wordt in de tweede paragraaf  
nader ingegaan op de vraag hoe Rita aan haar accommodaties komt. Welke huisjes komen in aan-
merking? Wat betekent dit voor de aanbieders, de accommodatie-eigenaren? Welke afspraken en 
garanties zijn in het geding?

De slotparagraaf geeft antwoord op de vraag hoe Rita’s Reisbureau organisatorisch de brug slaat 
tussen vraag en aanbod. Hoe wordt de vakantie georganiseerd? Wat regelt het reisbureau? Welke 
mensen spelen hierbij een rol?

 

2.1 Gasten en contactpersonen

Tien procent buitenspel
Voor Rita’s Reisbureau is iedere gast uniek. Stram of jong, zwart of wit, alleen of samen, met kees-
hond of kinderen, nieuwe of oude Nederlanders. Hoewel het ons allemaal kan overkomen, lopen 
sommige groepen niettemin structureel meer kans in de armoede terecht te komen dan anderen: 
alleenstaande ouders, ouderen, migranten, chronisch zieken en gehandicapten, (ex-)psychiatrische 
patiënten, daklozen, vluchtelingen en verslaafden. 

Eén op de tien Nederlanders leeft onder de armoedegrens en veel van de mensen die met armoede 
te kampen hebben, worden geconfronteerd met multiproblematiek. Vanuit die positie kunnen zij in 
contact komen met (jeugd)hulpverlening, voedselbanken of diaconale organisaties. Juist op deze 
plaatsen werft Rita’s Reisbureau haar steeds breder wordend netwerk van contactpersonen, aan wie 
zij haar aanbod bekend maakt. 

Wat zijn contactpersonen?
De aanmelding van de gasten verloopt uitsluitend via contactpersonen. Dit zijn professionele 
krachten of vrijwilligers die beschikken over mensenkennis en over kennis van armoede en 
armoedestrategieën. Ze worden door Rita’s Reisbureau gericht geworven op plekken waar 
potentiële gasten met een hulpvraag kunnen komen aankloppen. Daarnaast komen ze op 
diverse wijzen aangewaaid, bijvoorbeeld via klanten of collega’s. 
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Waarom werkt Rita met contactpersonen?
Rita’s belang om met contactpersonen te werken is meerledig. Om te beginnen is het zowel voor 
Rita als voor de gast van belang dat laatstgenoemde niet voor de zoveelste keer met de billen bloot 
moet om te bewijzen dat hij daadwerkelijk onder de armoedegrens leeft. De contactpersoon kent zijn 
cliënten: daarom hoeft Rita geen intake te doen en de gast geen verhaal te houden. Bovendien is de 
verwijzing via contactpersonen van belang voor de accommodatie-eigenaren: de gasten zijn immers 
geen wildvreemden meer, maar bekenden van de contactpersoon. Ook de contactpersoon zelf ten 
slotte plukt hier de vruchten van, omdat hij zijn clientèle nog eens een leuk aanbod kan doen. 

Taken van de contactpersonen: selectie, aanmelding en begeleiding
Rita vraagt de contactpersonen haar gasten te selecteren, aan te melden en te begeleiden (zie 
bijlage). Selectie geschiedt op grond van het inkomenscriterium, op grond van de vraag of cliënten 
daadwerkelijk zelfstandig op reis kunnen, en op grond van de afweging of cliënten respectvol met 
een aangeboden accommodatie om zullen gaan. 

De begeleiding kan arbeidsintensief zijn, zeker als een contactpersoon meer cliënten aanmeldt. 
Naast het selectie- en aanmeldingstraject staat de contactpersoon namelijk open voor velerlei vra-
gen van gasten: “Hoeveel bagage kunnen we meenemen?”, “Kan ons neefje Jeffrey ook nog mee?”, 
“En zijn papegaai?”. De hoeveelheid werk is daarmee afhankelijk van de “bewerkelijkheid” van de 
klant. Contactpersonen zijn tijdens de vakantie van de gasten idealiter ook bereikbaar in noodgeval-
len. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat gasten niet op komen dagen of hun vakantieadres eerder 
willen verlaten. 

Buiten de boot: de inzet van oproepkrachten
Natuurlijk zijn er ook potentiële gasten die, gewild of ongewild, of omdat ze er geen prijs op stel-
len, geen contacten onderhouden met hulpverleningsnetwerken. Als mensen zich willen aanmelden 
buiten contactpersonen om, vraagt Rita hen of zij mogelijk een maatschappelijk werker kennen die 
hen (telefonisch) zou kunnen aanmelden. Hoewel in de praktijk zo heel veel nieuwe contactpersonen 
worden geworven, beschikt Rita altijd nog over vrijwillige oproepkrachten die dan eenmalig bij deze 
potentiële gasten op huisbezoek gaan en hen daarna kunnen aanmelden. 

Begeleiding van contactpersonen
Rita’s Reisbureau organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst voor contactpersonen. Hier wor-
den zij bijgepraat over de organisatie, nieuwe accommodaties, en zaken rondom verzekeringen en 
transport. Als verwijzers jarenlang geen cliënten aandragen, schoont Rita haar contactpersonen-
bestand op.

10



11

2.2 Vakantiehuisjes en eigenaren

Hoe komt Rita aan haar huisjes?
Duizenden Nederlanders bezitten een tweede huis, dat ze vaak deels zelf bewonen en deels verhu-
ren. Deze eigenaren van vakantie-accommodaties zijn niet onder één noemer te vangen. De een heeft 
een riant buitenhuis geërfd of met zakenkapitaal laten bouwen, terwijl de ander met noest bijeenge-
spaard vakantiegeld een kleine caravan op de kop heeft weten te tikken. Sommigen bewonen hun va-
kantiewoning gedurende de vakantiemaanden juli en augustus hooguit twee weken, terwijl anderen 
overal huurders trachten te werven om de tophypotheek op hun eerste woning versneld af te lossen. 
Onder al deze accommodatie-eigenaren van diverse pluimage zijn er steeds weer mensen bereid hun 
bezit voor één of meerdere weken aan Rita’s Reisbureau af te staan en daarmee aan al die mensen 
die eenvoudigweg niet over de middelen beschikken om een vakantie te bekostigen. 

Hoe komt Rita aan haar accommodaties? Er zijn diverse wegen die naar Rita leiden, maar mond-op-
mond-reclame werkt het meest effectief. Vrijwilligers van het reisbureau of mensen uit aanverwante 
netwerken spreken huiseigenaren aan op Rita’s initiatief. Sommige eigenaren hebben, bijvoorbeeld 
in de krant of op televisie, van Rita gehoord en bieden spontaan hun tweede stulp aan. Belangrijk zijn 
ook diaconieën die bijvoorbeeld een caravan ter beschikking stellen aan Rita’s doelgroep.

Reisbureau Rita of Rita’s Reisbureau? 

Eind 2005 was er naar aanleiding van de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost grote kritiek op de 
toenmalige minister van vreemdelingenzaken Rita Verdonk. Bij die gelegenheid publiceerde een ac-
tiegroep een poster waarop de minister verantwoordelijk werd gehouden voor de ramp. Deze poster 
kreeg het opschrift “Reisbureau Rita: Adequaat Tot Het Bittere Einde”. Reden voor een medewerker 
van Rita’s reisbureau om zich in een open brief bedroefd tot de Volkskrant te wenden: 

“Met groot leedwezen sla ik de ontwikkelingen rond de gewraakte poster van Reisbureau Rita gade. 
Zeven jaar geleden bracht Corrie van H. een vakantie door in het Limburgse Epen. Die werd haar 
aangeboden door onbekenden uit kerkelijke netwerken, die daar een caravan hadden. Een gratis 
vakantieweek voor iemand die nooit op vakantie kon, was de gedachte. Vrijwilligers uit kerken in Rot-
terdam begonnen daarom in 1998 een reisbureau voor mensen met een smalle beurs. De naam werd 
niet Corrie’s Reisbureau, maar het beter bekkende Rita’s Reisbureau. Rita - waar later de afkorting 
Rotterdams Initiatief Toerisme Anders voor werd gevonden - koppelt mensen die wat over hebben 
aan mensen die minder hebben. Particulieren stellen hun vakantiehuisje of caravan een week ter 
beschikking. Er ligt een wereld van verschil tussen Rita’s Reisbureau en Reisbureau Rita. Maar leg 
dat maar eens uit aan een vreemde”. 

Deze brief leverde niet alleen een sympathieke reactie van Rita Verdonk op, maar ook drie vakantie-
huisjes, want evenzovele accommodatie-eigenaren wisten zich aangesproken.



Mi casa es su casa
De eigenaren van vakantiewoningen die besluiten om via Rita’s Reisbureau anderen gedurende één 
of meerdere weken in hun rijkdom te laten delen, vormen een heterogene groep, maar ze hebben één 
ding gemeen: ze hebben iets over voor anderen. Ze willen iets geven, niet in de vorm van een onper-
soonlijk gift of overschrijving, maar door aan vreemden iets af te staan wat hen zeer nauw aan het 
hart ligt: eigen huis en haard. Mi casa es su casa is de gevleugelde Spaanse uitdrukking die hierop 
van toepassing is: mijn huis is jouw huis, om aan te geven dat privé-bezit en eigendomsrechten niet 
wegnemen dat we deze aarde en al het goede dat haar tooit met elkaar mogen delen.  

“Al het goede op deze aarde” geeft aan dat Rita’s Reisbureau graag wil bemiddelen in kwaliteitsac-
commodaties. Zij is niet op zoek naar lekkende caravans of huizen waar de muizen op tafel dansen. 
Het ontbreken van televisie of asbak hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, maar de standaard is wel 
dat er goede bedden aanwezig zijn, kookgerei, een eettafel, een functionerende ijskast, voldoende 
kastruimte, en liefst fietsen om de omgeving mee te verkennen. Het ene huisje is het andere niet. 
Ze kunnen aan de kust liggen, in het bos of op een stille heuvel. Het is Rita’s ervaring dat er veel 
losstaande en soms afgelegen accommodaties worden aangeboden, terwijl het aanbod aan grotere 
huizen achterblijft bij de vraag (doorgaans van grotere allochtone gezinnen die het leuk vinden met 
meerdere families tegelijk op stap te gaan). 

Rita’s initiatief hoeft niet noodzakelijkerwijs op te houden bij onze landsgrenzen. Zo is er een caravan 
aan de Belgische kust in de aanbieding, terwijl voor gasten die eigen vervoer kunnen regelen een 
huisje in Noord-Frankrijk tot de mogelijkheden behoort. En een vakantiewoning in het voormalige 
Oost-Duitsland lijkt misschien ver weg, maar kan door in de provincie Groningen woonachtige gasten 
in 4 uur bereisd worden. Zo was er ook het aanbod van twee in Spanje woonachtige pensionado’s die 
hun woning met door henzelf verzorgd vol pension aan gasten wilden aanbieden. Zij konden deze 
mooie geste gestalte geven omdat Rita de vliegtickets bekostigde.

Zou ik het wel doen…
Natuurlijk vragen veel eigenaren zich af of het wel verstandig is hun vakantiehuis voor nop ter be-
schikking te stellen aan wildvreemden waarvan je moet hopen dat ze de tent niet afbreken. Daarom 
is het goed te weten dat Rita door haar samenwerking met vertrouwde contactpersonen in kan staan 
voor haar gasten. En als er onverhoopt toch schade ontstaat, wordt deze gedekt door de WA- of 
reisverzekering van de gasten of door Rita zelf. Overigens hebben honderden geslaagde vakanties in 
al die jaren tot op heden slechts twee schadegevallen opgeleverd: in het ene geval was er een ruitje 
ingeslagen omdat de sleutel aan de binnenkant in het slot zat en in het andere geval was er een ma-
tras gemolesteerd.

“Gratis” huisjes
Als iemand een caravan zonder staplaats in de aanbieding heeft, is Rita bereid de huur van die sta-
plaats te betalen, als het dan maar wel op een camping met een zwembad is, want als het dan toch 
een mooie zomer is, zijn de kinderen hopelijk alleen ’s nachts in de caravan te vinden...

Sommige huisjes krijgen we gratis, maar Rita betaalt dan wel gas, water en licht. Of de schoonmaak-
kosten. We schieten de borg voor. Dit geeft al aan dat Rita het niet zonder financiële middelen kan 
stellen, al was het alleen maar om eigenaren tegemoet te komen die hun accommodaties tegen 
gereduceerd tarief aanbieden. Ook de “joy-vakanties” die het hotel en outdoorcentrum Belmont in 
Lunteren organiseert voor mensen met weinig geld brengen voor Rita - weliswaar beperkte - kosten 
met zich mee. Niettemin worden er ook geheel belangeloos ware paleisjes aangeboden, prachtige 
accommodaties die langs informele weg worden aangeboden via contactpersonen om er zeker van te 
zijn dat de juiste gasten op de juiste vakantieplek terechtkomen.
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2.3 Het organiseren van de vakanties

Administratie en boekhouding
Het bureau van Rita’s Reisbureau ziet zich voor de taak gesteld haar werkzaamheden zo te plannen 
dat de mensen die over hebben en de mensen die minder hebben zo optimaal mogelijk bij elkaar ge-
bracht worden. Dit hele traject vindt zijn zwaartepunt in de maanden maart tot en met augustus. Dan 
bestaat het werk voor 95 procent uit administratie, boekhouding en een hoop telefonades. Dit komt 
neer op een heel geregel waarbij tal van partijen geïnformeerd moeten worden en waarbij heel veel 
informatie ongelijktijdig binnenkomt. 

Om te beginnen wordt het aanbod bekendgemaakt door de update en publicatie van de nieuwe vakan-
tiegids. Deze gidsen worden bezorgd bij de contactpersonen. Vervolgens worden de gasten digitaal 
aangemeld. Na toewijzing van een vakantie kunnen de contracten de deur uit, die, eenmaal terug-
gestuurd, geadministreerd worden. Betalingen worden verwerkt, verzekeringen afgesloten1 en het 
transport2 geregeld. Al deze gegevens worden per gast geregistreerd op het besloten gedeelte van de 
website. Als alles rond is en de aanbiedende, bemiddelende en vragende parijen zijn geïnformeerd, 
kan de “prettige-vakantie-brief” voor de gasten op de post en kan er een kaarsje worden aangesto-
ken voor mooi weer. En als de gasten na een hopelijk geslaagde vakantie weer thuis komen, vinden 
zij een briefje op de mat waarin ze welkom worden geheten met de uitnodiging hun vakantieverhalen 
op Rita’s website te zetten. In de bijlagen zijn verschillende genoemde formulieren opgenomen.

Dankzij de inzet van vrijwilligers
Alle bureaufuncties, ook die van coördinator3, administratief medewerker, financiën of PR, kunnen 
door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor de chauffeurstaken en de diverse werkzaam-
heden die op de vakantielocaties worden uitgevoerd door klusjesmensen, schoonmakers en sleutel-
dragers. Zo vormen vrijwilligers het kloppende hart van Rita’s organisatie. 

Sleuteldragers, chauffeurs en andere vrijwilligers
Sleuteldragers zoekt Rita in de buurt van een vakantie-accommodatie, waar zij bij absentie van de 
eigenaren Rita’s Reisbureau vertegenwoordigen door de gasten welkom te heten en hen de sleutel te 
overhandigen. Zij verstrekken de gasten informatie over het huisje en de omgeving. Sommige sleu-
teldragers gaan daarin heel ver en houden mappen bij over goedkope supermarkten in de buurt, de 
openingstijden van zwembaden en de vertrektijden van het streekvervoer. Of ze laten een telefoon-
nummer achter om op die manier vraagbaak te zijn. Aan het eind van de vakantie controleren zij ten 
slotte de accommodatie aan de hand van de inventaris- en schoonmaaklijsten. 

Chauffeurs stellen voor Rita’s gasten hun auto en tijd ter beschikking. Soms is dat een grote BMW 
waar veel kinderen en koffers in kunnen, maar ook een Suzuki Alto voor twee gasten met niet te veel 
handbagage  is welkom. De chauffeurs ontvangen de routebeschrijving van de administratief mede-
werker van Rita, alsmede een declaratieformulier waarmee zij € 0,19 per verreden kilometer terug 
kunnen ontvangen. Overigens dienen lang niet alle chauffeurs dit declaratieformulier in. 

Naast sleuteldragers en chauffeurs zijn er nog tal van andere uitvoerende vrijwilligers betrokken 
bij de realisatie van Rita’s vakanties. Mensen die reparaties uitvoeren, mensen die schoonmaken en 
mensen die fietsen repareren en wegbrengen naar de verschillende huisjes. Idealiter worden in de 
buurt van elke accommodatie vrijwilligers voor al deze activiteiten gevonden. In de praktijk zijn zij er 
niet overal, en wordt door de actieve vrijwilligers naar de accommodaties gereisd.  

1 De verzekering vormt een garantie voor de accomodatie-eigenaren. De meeste WA- en reisverzekeringen dekken eventuele calamiteiten. 
Bedenk dat een hoop potentiële gasten geen WA-verzekering hebben! Het afsluiten van een reisverzekering is voor een korte vakantieperiode 
makkelijker en goedkoper: voor een gezin dat één week vakantie in Nederland doorbrengt komen de kosten op ongeveer  € 15,-.
2 Tegen een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer kunnen de transportkosten voor een vakantie in Venray vanuit Den Haag aardig oplo-
pen. Met vier ritjes van zo’n 200 kilometer kom je dan op € 160,- , terwijl de eigen bijdrage van een gezin voor een vakantieweek € 25,- bedraagt!  
Daarom wordt er bij het toenemend aantal vakanties eerst naar andere vervoersoplossingen gezocht. Als de rit verder is dan 100 kilometer 
(chauffeurskosten tweemaal heen en terug bedragen dan € 76,-) wordt er eerst gekeken of er binnen het sociale netwerk van de gast of con-
tactpersoon iemand bereid is de ritten te maken. Ook het openbaar vervoer, een fondsaanvraag, of Rita’s “vervoerspotje” kunnen hier soelaas 
bieden. Dat spaart Rita geld en de chauffeur is niet zijn hele zaterdag kwijt. 
3 Zo heeft Rita’s bureau 3 jaar kunnen functioneren met een full-time coördinator op vrijwillige basis met behoud van uitkering.



2.4 Zwarte zaterdag
 dag in het leven van een crisismanager

9.59 uur: Dhr K. belt. Hij wordt opgehaald door een chauffeur van RR. Maar de auto is er nog niet. 
 Ik zeg hem dat hij over een uur wordt opgehaald.

10.08 uur: Telefoon. Fam. Simons is het contract kwijt. Ze weten het vakantieadres niet precies. 
 Via internetsite RR zoek ik de gegevens.

10.15 uur: Dhr. K belt opnieuw. Auto is er nog niet. Wat voor auto is het?
 Ik leg hem uit dat hij om 12 uur op het vakantieadres wordt verwacht en dat hij om 
 11 uur wordt opgehaald.

10.30 uur: Dhr. K weer. “Ik bel elk kwartier”. Goed meneer K.

10.31 uur: Bel voor de zekerheid chauffeur van dhr. K. Hij is onderweg.

10.42 uur: Truus, eigenaar Zeehuisje belt: haar gaste (LdB) is verdwenen. Sinds twee dagen 
 niet meer gezien, fiets weg, labiele indruk. Ze heeft politie gewaarschuwd.

10.45 uur: Ik probeer tevergeefs contactpersoon van LdB te bereiken (thuis, werkplekken).

10.46 uur: Dhr. K heeft ingesproken.

11.20 uur: Loes, sleuteldrager in C, belt. De familie hier staat te wachten op de chauffeur om naar  
 huis gebracht te worden. En de nieuwe gasten zijn al gearriveerd. Ik zoek in de computer. 
 Géén chauffeur gepland!! Ik bel Theo. Heb jij tijd? Bedankt, Theo. Oh ja, het zijn 5 mensen,  
 dus let even op de politie.

11.41 uur: Sandra, sleuteldrager in P: familie (7 pers) gearriveerd ZONDER kussens en dekbedden. 
 Zij heeft doorgegeven aan het bureau RR dat de gasten dit zelf moeten meenemen. 
 “Dit is al jaren zo”. Ik vraag of zij deze zaken misschien kan kopen. Ze kan dit nu niet 
 oplossen, want ze heeft afspraken. Misschien kan haar dochter iets uitlenen?

11.48 uur: Sandra belt opnieuw. Zij is bereid om 6 x kussen/dekbed aan te schaffen. 

12.14 uur: Er staan gasten bij de Molen, die er niet in kunnen. Ik bel sleuteldrager Jaap. 
 Niet te bereiken. 

12.15 uur: Ik bel allerlei mensen van de Ignatiusparochie, eigenaar van de molen. Weet iemand het 
 06 nummer van Jaap? Krijg niemand te pakken, die een oplossing weet.

12.20 uur: Krijg contactpersoon LdB nog steeds niet te pakken. Ik besluit LdB op huisadres te bellen. 
 Ze is thuis. Ja, eerder weggegaan. Ze had de eigenaar nog willen bellen. 

12.22 uur: Ik bel Truus om te zeggen dat LdB gevonden is.

12.35 uur: Campingeigenaar D. belt. Er zijn mensen aangekomen, die pas volgende week zouden 
 komen. 3-p caravan staat leeg. Ik check de internetsite: ze kunnen blijven.

12.56 uur: Frans (Ignatiusparochie) belt terug: sleutel van de molen is te halen op nr 11. 
 Overigens is dit per brief aan RR laten weten.

13.13 uur: Fam. P. belt. Er zijn (nog) geen fietsen in O. Komen pas donderdag. Kunnen op kosten 
 Rita twee fietsen huren. Bon opsturen.

13.22 uur: Contactpersoon LdB belt terug. Ik leg uit wat er gebeurd is en vraag haar even met de 
 betrokkenen te bellen. 

13.50 uur: Sandra belt om te zeggen, dat de spullen gekocht zijn. Ik maak direct geld over.

14.24 uur: Nogmaals Fam. P. Is er nog een potje voor ‘extraatjes’? Nee. Vandaag even niet.
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3 De organisatie van Rita’s Reisbureau 

Dit derde hoofdstuk handelt over een drietal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het 
functioneren van een organisatie als Rita’s Reisbureau te kunnen garanderen. Op de eerste plaats 
gaat het hier om de werving en begeleiding van vrijwilligers, op de tweede plaats om de werving van 
financiën en op de derde plaats om geschikte PR.

3.1 Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het hart van Rita’s Reisbureau. Dankzij hun inzet worden de vakanties daadwer-
kelijk gerealiseerd en kunnen de kosten zo laag blijven. De mogelijkheden voor vrijwillige inzet zijn 
legio. Ten burele van Rita is er behoefte aan een coördinator, een achterwacht bij diens absentie, een 
PR-functionaris, mensen die iets leuks voor de nieuwsbrief schrijven, een administratief medewer-
ker en/of iemand die de boekhouding verzorgt. Om de vakanties in de praktijk te laten slagen zijn 
er chauffeurs nodig, sleuteldragers, klusjesmensen, fietsenmakers, schoonmakers of mensen die 
plaatselijke horeca - en recreatievoorzieningen benaderen om de gasten lucratieve aanbiedingen te 
kunnen doen. Deze laatste groep vrijwilligers, waarvan de taken al dan niet gebundeld kunnen wor-
den in de persoon van een sleuteldrager, kan uiteraard het best geworven worden in de buurt van de 
vakantie-accommodaties. 

Het werven van vrijwilligers voor een project kan op verschillende wijzen geschieden. Aandacht aan 
het project in de lokale media, op bijeenkomsten vertellen over het project en het benaderen van 
belangrijke netwerken en sleutelfiguren. Direct aanspreken van mogelijke vrijwilligers en mond-op-
mond reclame werken in de praktijk vaak het beste. Als mensen zich hebben aangemeld als vrijwil-
liger, bespreek dan samen de mogelijkheden en wensen van de vrijwilliger. Bekijk vervolgens of dit 
aansluit op de organisatie van het project. Besteedt ook aandacht aan de praktische zaken (werk-
tijden en –plek, bereikbaarheid) en zaken in de voorwaardelijke sfeer (vrijwilligersverzekering en 
vergoedingen). 

Rita’s Reisbureau wil goed voor haar vrijwilligers zorgen. Dit krijgt vorm in waardering, aandacht 
schenken en op de hoogte houden en ‘leuke dingen’. In al haar media-uitingen spreekt Rita haar 
dank uit voor de belangeloze inzet van haar vrijwilligers, omdat die juist de goedkope vakanties 
mogelijk maken. Hoewel zij niet op Rita’s loonlijst staan, worden zij wel degelijk betrokken bij Rita’s 
beleid door de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten. Verder worden zij van nieuwe ontwikkelingen op de 
hoogte gesteld in de halfjaarlijkse nieuwsbrief. Jaarlijks organiseert RR bovendien een uitje voor de 
vrijwilligers.

3.2 Financiën

Bij de organisatie van de vakanties speelt geld op verschillende manieren een rol. Achtereenvolgens 
wordt aandacht besteed aan de eigen bijdrage voor vakanties, aan de verschillende kosten die ver-
bonden zijn aan de organisatie en aan mogelijkheden om deze kosten gedekt te krijgen. In de bijlagen 
zijn enkele voorbeeldbegrotingen bijgevoegd.

Eigen bijdrage
Uitgangspunt bij Rita’s Reisbureau is de vakantiegasten mee te laten betalen aan hun 
vakantie. We leven in een samenleving waarin de dingen die iets kosten méér waard zijn, 
dan wat je gratis krijgt. Bovendien zijn mensen zuiniger op zaken waarvoor betaald is. Het 
meebetalen aan de vakantie is ook belangrijk voor de waardigheid van de vakantiegasten. 
Tenslotte wordt medeverantwoordelijkheid hogelijk gewaardeerd door de verschillende sub-
sidiënten (zoals overheid en fondsen). 
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Dit neemt niet weg dat Rita’s doelgroep gevormd wordt door mensen die nu juist geen geld hebben 
om op vakantie te gaan. Daarom wordt de eigen bijdrage ‘zo laag mogelijk’ gehouden. Voor 2009 
geldt er een ‘inschrijfgeld’ van € 25,- per persoon per week. Kinderen mogen voor de helft van het 
geld mee en voor een gezin geldt een maximumbedrag van € 50,-. Voor een aantal potentiële vakan-
tiegasten is ook deze drempel te hoog. Rita’s Reisbureau  probeert dan in samenspraak met de con-
tactpersoon naar een oplossing te zoeken. Deze kan bijvoorbeeld liggen in een extra subsidieverzoek, 
in fondswerving of in een gift van een diaconie of particulier. Rita heeft ook zelf een klein budget om 
mensen over deze drempel te helpen.

Organisatie- en activiteitenkosten 
De kosten die worden gemaakt zijn te onderscheiden in organisatie- en activiteitenkosten. Orga-
nisatiekosten worden hoofdzakelijk gevormd door personeelskosten (vrijwilligers, eventueel de 
ondersteuning van een professional) en bureaukosten (waaronder huur, computer, telefoon, PR). De 
activiteitenkosten zijn veelal bijdragen die nodig zijn om een vakantie daadwerkelijk te realiseren. Zo 
wordt er vaak bijdragen aan de reiskosten of aan de huur van fietsen gevraagd. Soms moeten er op 
locatie zaken gerepareerd of vervangen worden. In de beginfase van het project is er bij gebrek aan 
vakantieaccommodaties geld uitgegeven om deze tegen gereduceerd tarief te kunnen verwerven. 
Ook de wijze waarop de vakanties worden aangeboden, kan kosten met zich meebrengen. Rita produ-
ceert bijvoorbeeld een vakantiegids met kleurendruk vanwege de ‘voorpret’.

Kostendekking
Er zijn verschillende manieren en wegen om voornoemde kosten gedekt te krijgen. De eerder ge-
noemde eigen bijdrage kan hiervan een aanzienlijk deel vormen. Andere mogelijke geldstromen 
kunnen worden aangeboord bij de overheid, door giften van particulieren, kerken en/of bedrijven, en 
door fondswerving. Deze fondswerving zal in de eerste jaren een grotere rol spelen, terwijl de andere 
vormen van inkomsten dan ontwikkeld moeten worden. De fondsen steunen een project immers niet 
voor altijd, maar geven wel de kans om te laten zien dat het project werkt.

De lokale overheid daarentegen kan juist worden aangesproken, als blijkt dat een deel van haar 
inwoners ‘gratis’ op vakantie kan. Vaak is het tegengaan van armoede en sociaal isolement onderdeel 
van het beleid. Hiervoor zijn allerlei potjes gecreëerd.

Vijf geldstromen 
Rita’s Reisbureau heeft in de loop der jaren vijf geldstromen ontwikkeld, die het hele project dekken. 
Deze stromen, allemaal min of meer van dezelfde omvang, worden hier in kort bestek opgesomd en 
waar nodig voorzien van commentaar.

• Eigen bijdragen van vakantiegasten;
• De overheid. De gemeenten Den Haag en Rotterdam dragen beide bij aan de financiering van Rita’s    
   Reisbureau en staan in voor ongeveer 75 procent van het deel dat van de overheid wordt gevraagd. 
   Het laatste kwart is afkomstig uit incidentele subsidies van middelgrote steden in Zuid Holland;
• De ‘Vrienden van Rita’ zijn mensen die Rita een warm hart toedragen. Zij leveren jaarlijks een 
   bijdrage, ieder naar goeddunken en mogelijkheden. Samen zijn zij goed voor een groeiend deel van    
   de totale kosten.  De Vrienden van Rita ontvangen twee maal per jaar de Nieuwsbrief “Rita’s Reis-    
   avonturen” en krijgen “leuke dingen” aangeboden;
• Giften en collectes. Deze geldstroom is variabel. Er worden bijdragen geworven bij kerken en 
   diaconieën en bij serviceclubs. Ook bedrijven kunnen Rita ondersteunen. Een voorbeeld hiervoor   
   zijn café’s en restaurants in de plaatsen waar de vakanties plaats vinden. Door acquisitie ter plaatse 
   stellen inmiddels verschillende lokale horecabedrijven gratis consumpties ter beschikking aan  
   Rita’s gasten;
• De Stichting Mara ondersteunt Rita’s Reisbureau voor een aantal uur per week. Deze ondersteu-
   ning komt uit de reguliere subsidie voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk. De kosten voor de 
   ondersteuning van Rita’s Reisbureau vormen een p.m. post op de begroting van Rita’s Reisbureau.



3.3 PR

Naamsbekendheid en imago
Uiteraard is naamsbekendheid belangrijk voor Rita wil zij huisjes, geld, vrijwilligers en goederen1

werven. Daarom is Rita’s PR-beleid erop gericht haar naam en de betekenis van die naam te promo-
ten. Dat gebeurt via interviews (krant, radio en TV), de halfjaarlijkse nieuwsbrief, foldermateriaal,  
gerichte bezoeken aan kerken en serviceclubs als de Rotary, en last but not least de website. Ook via 
de “Vrienden van Rita” creëert het reisbureau een breed draagvlak. 

Rita’s Reisbureau wil rekening houden met de verschillende doelgroepen waarmee gewerkt wordt. 
Eigenaars willen graag een professionele organisatie, die dicht bij de mensen staat. Fondsen en over-
heid willen een sobere, goed werkende en transparante organisatie. Vakantiegasten willen mooie 
plaatjes. Rita’s Reisbureau heeft haar eigen lijn ontwikkeld, die zichtbaar is op de folders, de website 
en het briefpapier. De uitstraling is vrolijk, kleurig, informeel en simpel. Er is ooit enige twijfel gere-
zen over de naam ‘Rita’, zeker in de tijd dat de posters ‘Reisbureau Rita’ verschenen (zie ook blz. 11). 
Toch is er besloten verder de huidige naam te blijven voeren. De naam is voor velen in Zuid Holland 
ingeburgerd en de alliteratie kan gerust ronkend worden genoemd. Bovendien waren wij er het eerst, 
en laten ons de naam niet afpakken.

Rita’s Reisavonturen
Een goede bron om reclame te maken voor het project vormen de ervaringen van de vakantiegasten. 
Hierdoor weten de mensen die voor Rita actief zijn, dat hun inzet de moeite waard is. Hierdoor weten 
de fondsen en de overheid, dat hun geld daadwerkelijk bij de mensen terecht komt voor wie het be-
doeld is. Hierdoor worden eigenaren van een vakantiehuisje op het idee gebracht, dat ook zij kunnen 
delen. Tweemaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief Rita’s Reisavonturen. Dit medium is bedoeld voor 
de velen die Rita mogelijk maken als vrijwilliger of als donateur. In deze nieuwsbrief staan foto’s, 
artikelen en interviews. Men kan er lezen over de wederwaardigheden van gasten en bijvoorbeeld 
op welke wijze een diaconie met Rita in zee is gegaan. Verder biedt het nieuws over het aanbod van 
huisjes en informatie over de organisatie.

Rita’s Reisavonturen wordt ook gebruikt als algemeen informatiemateriaal bij de werving van huisjes 
en financiën.

1 Zoals fietsen op de vakantielocatie of consumptiebonnen voor een plaatselijk restaurant.
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• Daar bij die molen

• De vakantie van...

• Gaat u mee op expeditie

• Interview Saskia de Swart

• Paspoort 

• Gratis consumpties

Lees deze keer in  
Rita’s Reisavonturen:

De volgende organisaties en bedrijven steunen Rita’s 
reisbureau: 

Rita’s Reisbureau wordt gerealiseerd door de bijdragen vele vrijwilligers en 
giften van particulieren en Skanfonds, Cordaid, PIN.

Colofon
Redactie: Corrie van Haasteren, Ron van Leeuwen, Jeroen van Es
Bijdragen: Petra Mensink, Fatima Talbi
Ontwerp: Reclamebureau Sprékend, www.sprekend.com

Meer weten? 
Als u meer informatie wenst of als u wilt dat wij bij u een 
presentatie over Rita’s Reisbureau komen geven, kunt u 
contact opnemen met:

Rita’s Reisbureau
Hang 14, 3011 GG Rotterdam 
Tel. 06 – 13 24 06 40 
E-mail: rita@maraprojecten.nl 

Bank:  281 5885
T.n.v.:  Mara Rotterdam
O.v.v.:  Rita

Ook kunt u onze website bezoeken: 
www.ritasreisbureau.nl

Rita’s Reisbureau  
is een project van:

Gaat U mee op expeditie?

Is het leven voor U een spannend avontuur op weg naar 
morgen, of een ontdekkingsreis met telkens nieuwe 
ervaringen of ervaart U het eerder als een speurtocht 
naar volwassenheid, naar waarheid, of –zo U wilt, naar 
u zelve? De reis als metafoor voor het leven. Voor de 
één is het leven als een pelgrimage, voor de ander een 
queeste, of een gang naar Canossa, of een kruistocht. 

Spreken we over reizen, dan worden de spirituele en 
existentiële thema’s vanzelf aangereikt. De jarenlange 
omzwervingen van Odysseus, de Reis naar het Middel-
punt van de Aarde (Jules Verne) of die naar het Einde 
van de Nacht (Celine).

Rita gaat binnenkort ook op zoek. Misschien hebt U  
zin om mee te zoeken, om mee te gaan.

Houdt U dan gereed en weest alert! En vergeet Uw 
schelp niet….

Wat is Rita’s Reis-
bureau?
Rita’s Reisbureau bemiddelt tussen mensen 
die ‘wat over hebben’ en mensen die ‘wat 
minder hebben’. Wij vragen aan eigenaren 
van vakantiehuisjes en caravans of zij deze 
voor één of meerdere weken gratis aan Rita’s 
Reisbureau ter beschikking willen stellen. 
De kosten voor de vakantiegasten worden zo 
laag mogelijk gehouden. Hoe meer huisjes en  
caravans wij hebben, hoe meer mensen met 
een krappe beurs op vakantie kunnen.

De gasten die via Rita’s Reisbureau op va-
kantie gaan zijn mensen uit de provincie Zuid 
Holland, die (te) weinig geld hebben om op 
vakantie te gaan. Zij worden aangemeld via 
contactpersonen. Dit zijn o.m. maatschap-
pelijk- en pastoraal werk(st)ers, mensen 
die actief zijn in de diaconie of bijvoorbeeld 
bij voedselbanken. Voor alle duidelijkheid: 
gasten kunnen zich dus niet direct melden bij 
Rita’s Reisbureau. De aanmeldingen geschie-
den altijd via contactpersonen. Zij kennen de 
mensen. Zij doen de selectie en zijn, ook  
tijdens de vakantieperiode, bereikbaar.

Gratis consumpties voor  
gasten van Rita!!
In augustus 2008 begon ik met vrijwilligerswerk voor Rita’s 
Reisbureau en we hadden het idee opgevat om de horeca 
te vragen consumpties te sponsoren. Want wat zou het 
mooi zijn dat de vakantiegasten van Rita’s Reisbureau op 
een terrasje in de buurt van de vakantieaccommodatie wat 
zouden kunnen drinken zonder er voor hoeven te betalen. 
Juist voor die groep mensen, die hun geld vaak niet kun-
nen besteden aan horeca, geeft het extra vakantieplezier. 
‘Goed plan,’  hoor ik me zelf zeggen. Maar ik dacht: dat 
lukt nooit, want de horeca heeft het in deze tijden moei-
lijk. Met knikkende knieën ging ik de cafés en restaurants 
binnen. Ik legde uit waar ik voor kwam en waar Rita’s 
Reisbureau voor staat. 

En...niet gedacht, maar wat heerst er een enthousiasme 
onder de horecaondernemers. Zoveel positieve reacties. 
Veel ondernemers ondersteunen Rita’s Reisbureau nu 
met een aantal consumpties. Een café eigenaar  beloofde 
zelfs het dubbele van waar ik om vroeg. En een restau-
ranthouder vertelde me: 
‘Ik vind jullie initiatief 
hartverwarmend. Zelfs  
als Wendy van Dijk hier 
zou staan, dan zou ik ook 
gelijk mee doen.’  Een 
pannenkoekhuis gaf een 
fikse korting op een pan-
nenkoek naar keuze en 
zond prachtige tegoed-
bonnen. Een lunchroom 
gaf koffie, thee, met een 
broodje. Weer een andere 
lunchroom gaf koffie met gebak van de dag. Een ijssalon 
gaf tegoedbonnen voor een ijsje naar keuze. Vrijwel elke 
bezochte horecaondernemer deed mee. Grandioos!

Petra Mensink

   Vakantie in Nice…. 
   Very Nice!!!

Ik ben nu al weer een poosje terug van vakantie! Ik heb 10 heer-
lijke dagen doorgebracht in heerlijk Nice. Het doel was om uit te 
rusten van een heel drukke periode. Het werken in combinatie met 
het moederschap blijkt toch soms een ‘helse’ klus te zijn. 

Ik heb 2 hele lieve dochters, Oumnia en Amina van 3 jaar en 10 
maanden. En achteraf is van het uitrusten niet echt veel van te-
recht gekomen. Het was namelijk de eerste keer dat ik alleen met 
de kids op vakantie ging zonder Mostafa, mijn man. Nou, dat heb 
ik geweten. Ik had het geluk dat er een speelplek in de buurt was, 
waar ik heel afgepeigerd op het bankje ‘enthousiast’ mijn dochter-
tje kon aanmoedigen als ze weer helemaal alleen de glijbaan af-
roetjsde. Dit terwijl ik de babyhapjes in het overvolle mondje stopte 
van mijn andere dochter. Maar goed, al met al was het heerlijk 
hoor. Op vakantie gaan is gewoon fijn! Heel vanzelfsprekend ei-
genlijk. Wanneer het weer begint te kriebelen, even het internet op 
om te boeken en daarna 1 of 2 weken helemaal weg. Weg van de 
dagelijkse beslommeringen en routineachtige bezigheden. 

In mijn werk als jeugdhulpverlener, kom ik vaak in aanraking met 
jongeren, kinderen en gezinnen die nooit op vakantie gaan. Hetzij 
vanwege geldgebrek, hetzij vanwege andere oorzaken. En dat 
besef, dat je nooit op vakantie kan gaan, nooit kan uitrusten en 
even uitblazen, nooit even uit de hectiek van het dagelijks leven 
kan stappen, laat mij niet los. De mogelijkheid om van tijd tot tijd 
je koffers te pakken en op reis te gaan is volgens mij allang geen 
luxe meer, maar essentieel voor de persoonlijke gemoedstoe-
stand. Dat heeft de mens ook echt nodig lijkt mij. 

Een initiatief als Rita’s reisbureau is mij ook dan uit het hart 
gegrepen. Het mogelijk maken van iets wat voor veel mensen een 
onmogelijkheid blijkt te zijn. Fantastisch!! Wat ik ook heel hart-
verwarmend vind is dat er kennelijk (gelukkig) nog steeds mensen 
zijn die zich op vrijwillige basis inzetten voor deze groep mensen. 
Veel mensen verspreid over het hele land en zelfs daar buiten 
stellen hun vakantiehuizen beschikbaar zodat mensen voor een 
minimaal bedrag de broodnodige rust kunnen opzoeken. 

De vakantie van... 
Fatima Talbi
Gemeenteraadslid PvdA Rotterdam

Website Rita's Reisbureau. Nieuwsbrief Rita's Reisbureau.
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Vrienden (v/m) van Rita
De club van Vrienden van Rita is in opbouw. Deze club dient drie doelen. Ten eerste wordt 
een deel van de begroting door de Vrienden van Rita bij elkaar gebracht. Er wordt een 
jaarlijkse bijdrage gevraagd, die varieert van € 10,- tot € 50,-. Voorts is het ook van belang 
om het draagvlak van Rita’s Reisbureau zichtbaar te maken. Bij de werving van vrijwilli-
gers, huisjes en geld strekt een grote club Vrienden zeker tot aanbeveling. Ten slotte zullen 
de Vrienden zich betrokken voelen en zich in hun eigen netwerken ambassadeur van Rita 
weten. 

Er wordt gestreefd naar een club van ongeveer betalende 200 leden. Hierbij wordt ook  
gezocht naar enkele bekende namen.
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4 Rita’s Reisbureau: good practice

‘Good practice’ omvat een project of onderdeel van een project dat als een geslaagde oplossing wordt 
gezien en een inspiratie voor anderen kan zijn. Zonder dat dit hoeft te betekenen dat Rita’s project 
in zijn geheel, en daarmee op alle fronten, het ideale voorbeeld zou zijn, wil dit hoofdstuk niettemin 
nadenken over een landelijke verspreiding van de projectopzet. Daarnaast wil het de contouren van 
een landelijk netwerk schetsen. 

4.1 Good practice

De wieg van Rita’s Reisbureau stond in Rotterdam. Na enkele jaren was het project flink 
gegroeid en werd het aanbod – in aansluiting op het werkterrein van de ondersteunings- 
organisatie Mara - uitgebreid tot inwoners van Den Haag en later tot inwoners van heel 
Zuid Holland. Deze groei was tevens een gedeeltelijk antwoord op de aanhoudende vraag 
van mensen buiten de stad Rotterdam om ook met Rita op stap te mogen. Nog ieder jaar 
groeit het aantal verzoeken van mensen die van Rita’s Reisbureau hebben gehoord of  
erover hebben gelezen in de Gids Betaalbare Vakanties (zie nuttige adressen, hfst 6).  
Deze vragen komen uit het hele land.

In de ruim 10 jaar dat Rita bestaat is er veel in het project geïnvesteerd. Tal van vrijwilligers hebben 
hun vrije tijd gestoken in de ontwikkeling van aanbod, vraag en organisatie en in het  uitvoeren van 
de vakanties. De Stichting Mara heeft jaarlijks een consulent voor een aantal uren aangesteld, die de 
vrijwilligers ondersteunt, de voorwaarden schept en voor de continuïteit zorgt. In de praktijk van de 
eerste jaren was deze consulent vaak de uitvoerder.

De laatste jaren is er ook financieel geïnvesteerd in Rita’s Reisbureau. Een aantal fondsen heeft in 
samenwerking met Mara een driejarige pilot gefinancierd om de projectopzet te optimaliseren en de 
organisatie te versterken. Hierdoor is er de laatste jaren extra aandacht geweest voor standaardise-
ring en is er een gebruiksvriendelijk administratiesysteem opgebouwd. Bovendien zijn er aantrek-
kelijke producten ontwikkeld, zoals een website, een halfjaarlijkse nieuwsbrief (Rita’s Reisavonturen) 
en divers PR-materiaal.

De pilot is er mede op gericht geweest de sinds 1997 opgedane ervaringen en opgebouwde des-
kundigheid ter beschikking van anderen te stellen. Dit werd ingegeven door de genoemde gestage 
stroom van vragen uit het land om met Rita op vakantie te kunnen. Een tweede reden is gelegen in 
het feit dat er vanuit heel Nederland vakantieaccommodaties worden aangeboden. Soms zijn die ac-
comodaties “te ver van huis” om er gebruik van te kunnen maken. 

En tenslotte, wellicht de belangrijkste reden. Het project rond Rita’s Reisbureau kan als een ‘good-
practice’ gelden. Zowel eigenaars als vakantiegangers zijn enthousiast. Er worden steevast vrijwil-
ligers gevonden die zich voor korte of langere tijd willen inzetten. De overheid en donateurs bieden 
financiële ondersteuning. Rita kan op veel affiniteit rekenen. Met name de particuliere verbintenis 
tussen mensen die wat over hebben en mensen die wat tekort hebben, spreekt aan. Er wordt op een 
sympathieke, niet zielige manier iets concreets gedaan aan het probleem van armoede en sociale 
uitsluiting. En iedereen kan wat doen. Als je geen huisje hebt, heb je wellicht een auto. Of je kunt je 
als vrijwilliger inzetten, of vriend(in) van Rita (zie hfst 3) worden.
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4.2 Landelijke verspreiding

De landelijke verspreiding van de projectopzet van Rita’s Reisbureau kan op verschillende manieren 
geschieden. Variërend van het idee droppen en loslaten tot het opzetten van plaatselijke vestigingen 
van Rita’s Reisbureau. In het hele gebied tussen beide uitersten is echter steeds opnieuw de vraag 
naar de doelstelling van de verbreiding aan de orde. 

Het doel van dit handboek is tweeledig. Ten eerste wordt kennis en ervaring ter beschikking gesteld. 
Het is een aantrekkelijke gedachte als er overal in het land vergelijkbare initiatieven zullen ontstaan, 
aangezien zo meer mensen met een krappe beurs op vakantie kunnen. Het tweede doel is (een uit-
nodiging tot) het vormen van een landelijk netwerk van eigenstandige initiatieven, dat samenwerkt 
waar het nodig en handig is. Hierbij kunnen nieuwe initiatieven gebruik maken van de opgebouwde 
deskundigheid en van de producten die ontwikkeld zijn. Desgewenst kunnen zij zelfs aansluiten bij 
het aanbod. 

De genoemde opties hebben elk voor- en nadelen, kansen en uitdagingen. Zo zullen lokale zelfstan-
dige initiatieven over het algemeen beter aansluiting vinden bij lokale vrijwilligers, organisaties, 
gemeenten en fondsen. Ook blijft het vakantieproject op die manier dichter bij zowel vakantiegasten 
als vrijwilligers. Hierdoor kan er eerder maatwerk geleverd worden. Het belang van het kennen van 
je ‘pappenheimers’ wordt aangetoond in Zwarte zaterdag (blz. 14).

Bij landelijke samenwerking daarentegen kunnen aanbod en vraag beter op elkaar worden afge-
stemd en kan er gebruik gemaakt worden van dezelfde producten (zoals een administratiesysteem, 
materialen en PR). Er is een bredere bekendheid, waardoor een gezamenlijke werving van huisjes, 
vrijwilligers en financiering beter zal verlopen.
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4.3 Schets van een landelijk netwerk

Aansluiting bij of samenwerking met Rita kan leiden tot een landelijk netwerk met een centrale 
projectcoördinatie en administratie. De vakanties worden gebundeld en in een gezamenlijke brochure 
aan alle aangesloten organisaties/projecten aangeboden. Er worden afspraken gemaakt over de aan-
tallen vakanties waarop minimaal een beroep kan worden gedaan. De aanmeldingen worden centraal 
geadministreerd.

Verantwoordelijkheden voor de centrale organisatie liggen dan op het vlak van:
• Administratie, boekhouding en (deels) organisatie van vakanties;
• Reisgids, website en nieuwsbrief;
• Landelijke wervingsacties (huisjes, vrijwilligers, financiën);
• Contacten met de eigenaars van vakantieaccommodaties;
• Ondersteuning van lokale initiatieven.

Aangesloten of samenwerkende projecten zijn in deze constructie verantwoordelijk voor:
• Opzet en onderhoud van een netwerk van contactpersonen;
• Werving en begeleiding van vrijwilligers (chauffeurs, sleuteldragers, klussers en schoonmakers);
• Werving lokale fondsen (waaronder overheid);
• Deels organisatie vakanties (noot);
• Deelname en bijdrage aan landelijke PR-activiteiten.

De werkelijkheid zal “werkenderweg” telkens nieuwe informatie opleveren over de mogelijke en 
wenselijke opzet van een landelijk netwerk. 
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5 Doe-het-zelf pakket: vakantieproject in 7 stappen

1 Initiatiefgroep

De start van een op Rita’s leest geschoeid initiatief of project – al dan niet in de vorm van een stich-
ting - vraagt tijd, vaardigheden en kennis. De eerste stap is het formeren van een initiatiefgroep, 
waarin deze zaken voor handen zijn. Een evenwichtige en slagvaardige initiatiefgroep bestaat uit  
4 à 5 mensen. 

1.1 Tijd
In eerste aanzet zit de tijdsinvestering vooral in het bij elkaar zoeken en vragen van de leden van de 
initiatiefgroep in spe en in de verkennende besprekingen. De initiatiefgroep kan hierbij zelf het tempo 
bepalen. De leden van de initiatiefgroep spreken met elkaar af hoeveel tijd een ieder wil investeren 
en leggen een tijdspad vast waarbinnen zij resultaat willen bereiken. 

Voor het vervolg is een aanzienlijke tijdsinvestering nodig. Voor de start van Rita’s Reisbureau in 
Rotterdam was een professional 1 dag per week aangesteld. Daarnaast waren 4 vrijwilligers op  
diverse fronten actief.

1.2 Vaardigheden
Van de initiatiefnemer(s) wordt organisatietalent gevraagd en communicatieve vaardigheden. Het 
eerste laat zich vertalen in besluitvaardigheid, oplossingsgerichtheid, het creëren van draagvlak, het 
kunnen omgaan met weerstanden, en het vermogen te anticiperen en delegeren. Communicatieve 
vaardigheden zijn onontbeerlijk bij het zoeken van huisjes, het werven en enthousiasmeren van vrij-
willigers en het opzetten van netwerken.

1.3 Kennis
Zinvolle besprekingen kunnen niet zonder kennis van de volgende onderwerpen:
• armoede;
• de sociale kaart van de stad/regio, waar het initiatief wordt georganiseerd;
• de toeristische kaart van de (wijde) omgeving;
• vrijwilligerswerk.

Verder is het goed om kennis van en ervaring met projectmatig werken en financiën in huis te heb-
ben. Hiervoor kan in bepaalde gevallen een beroep gedaan worden op professionele ondersteuning 
bij organisaties voor bij voorbeeld opbouwwerk of vrijwilligersondersteuning (waak er hierbij voor 
dat deze niet zelf op de loop gaan met het initiatief).

De genoemde kennis kan in één of meerdere personen verzameld zijn. Informatie over armoede 
kan gedeeltelijk worden opgedaan uit publicaties van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, 
maar echte kennis van de doelgroep kan niet eenvoudig bij elkaar gelezen worden. Voor het werken 
met mensen die langdurig arm zijn is een open houding van groot belang. Er kan sprake zijn van een 
andere cultuur, er zijn andere codes ontwikkeld. Vrijwilligers moeten ingesteld zijn op verrassingen 
en deze niet direct niet als onaangepast afdoen. 
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2 Bedenk en formuleer een plan

2.1 Brainstormen 
Met de leden van de initiatiefgroep wordt vervolgens het idee of het plan besproken. Dit kan op een 
informele wijze, waarbij er uitbundig gebrainstormd wordt. Ook kan er planmatig worden gewerkt 
aan de hand van een concreet voorstel of dit handboek.

Bij de besprekingen komen diverse onderwerpen aan bod. Hieronder volgt een lijst met belangrijke 
keuzes/aandachtspunten, die voor de eerste bespreking(en) geagendeerd worden.

• wat is de precieze doelstelling? (zie ook hieronder)
• voor wie is het bedoeld, wie komt in aanmerking?
• wie selecteert?
• bieden we meer dan een accommodatie (zoals vervoer of een vakantiepakket)?
• hoe verloopt de aanmelding?
• is er sprake van een eigen bijdrage, hoe hoog is deze, zijn er uitzonderingen of speciale regelingen?
• wat te doen bij calamiteiten?

• wie is de eigenaar van het initiatief?
• aan welke omvang denken we?
• zoeken we professionele ondersteuning?
• sluiten we ons aan bij een landelijk netwerk van Rita’s Reisbureau?

2.2 Formuleren van de doelstelling
Het ligt voor de hand, maar een duidelijke doelstelling komt goed van pas, wanneer er dilemma’s of 
principiële discussies ontstaan. Verschillende initiatiefnemers kunnen immers verschillende doel-
stellingen nastreven. Zo kun je ervoor kiezen om zoveel mogelijk mensen op vakantie te sturen, of 
om zo goedkoop mogelijke vakanties te organiseren, of  juist om “arm en rijk” met elkaar te laten 
delen, enzovoorts. 
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De volgende stappen hangen mede af van de keuzes die gemaakt zijn in stap 2. De volgorde van 
de stappen is niet noodzakelijk chronologisch en kunnen in sommige gevallen gelijktijdig gezet 
worden.

3 Schrijf een (project)plan en werf financiën.

3.1. Schrijf een (project)plan
De volgende stap is de plannen op papier te zetten. Dit wordt gebruikt om de afspraken vast te hou-
den, het geheel te blijven overzien en om te zorgen dat alle stappen ook daadwerkelijk  worden gezet. 
Indien er is gekozen voor een opzet waar geld voor nodig is en/of waarin professionele ondersteuning 
is voorzien, krijgt de formulering van het idee de vorm van een projectplan.

Voor het organiseren van de vakanties en voor de organisatie van het reisbureau moeten - ook indien 
er geen projectplan wordt geschreven - een aantal zaken helder geformuleerd worden:

Opstellen van spelregels waarin omlijnd wordt wie er in aanmerking komen voor het vakantieaanbod 
en onder welke voorwaarden (zoals inkomensgrens en eigen bijdrage). Wie beslist er uiteindelijk 
over de toewijzing van accommodaties? Ook zal duidelijk moeten zijn gedurende welke periode(s) 
men vakanties wil aanbieden en hoe lang of hoe vaak gasten daarbinnen maximaal gebruik kunnen 
maken van een accommodatie. 

Beleid ten aanzien van overige randvoorwaarden, zoals het vervoer van en naar de vakantieaccom-
modaties, het afsluiten van (de voordeligste, mogelijk collectieve) reisverzekeringen, en het in kaart 
brengen en beteugelen van de overige kosten. 

Formuleren en scheiden van taken en functies, waarna de rollen verdeeld kunnen worden en de 
vacatureteksten voor de vrijwilligerswerving opgesteld. Zo moet worden geformuleerd wat van een 
contactpersoon of chauffeur of sleuteldrager of willekeurige andere (betaalde/onbetaalde)  mede-
werkers verwacht wordt.

Formuleren van een stappenplan om de doelstelling te bereiken. Bedenk welke stappen er gezet 
moeten worden en wanneer, om te kunnen starten met het reisbureau. Een gedegen bezinning op de 
vraag welke resultaten men op welke termijn wil behalen en op de vraag hoelang men het project wil 
laten voortduren is belangrijk. Dit kan verkeerde verwachtingen en frustraties voorkomen. Ook het 
formuleren van een ‘stop-regel’ hoort hierbij. Wanneer zeggen we dat het niet is gelukt en we er een 
punt achter moeten zetten? Indien bepaalde resultaten niet gehaald worden, maar andere factoren 
hoopgevend zijn, kan altijd nog besloten worden het tijdspad te verlengen. 

Opstellen van de begroting. De omvang van de begroting is afhankelijk van verschillende factoren 
(zo kan professionele ondersteuning een aanzienlijke post vormen). In de bijlagen en in de paragraaf 
‘Financiën’ (blz 16-17) worden verdere aanknopingspunten geboden. Indien men een stichting in het 
leven wil roepen, moet in ieder geval ongeveer € 600,-  gereserveerd worden om het initiatief bij een 
notaris te formaliseren en vast te leggen in een stichtingsakte.
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Projectplan
Er zijn verschillende formats voor het schrijven van een projectplan te vinden. Onderstaand wordt 
een korte opsomming gegeven van essentiële onderwerpen:
• Situatieschets (bijv. Er zijn mensen die niet op vakantie kunnen. Sociale uitsluiting);
• Doelstelling (bijv. Mensen met een krappe beurs op vakantie laten gaan);
• Doelgroep (bijv. Mensen met een krappe beurs);
• Werkwijze (bijv. Koppelen van ‘rijk aan arm’);
• Samenwerkingspartners (bijv. Maatschappelijk Werk, kerken);
• Stappenplan;
• Resultaten (bijv. over één jaar: twee huisjes, vier vakanties, acht vrijwilligers);
• Financiën.

3.2 Werving financiën
Op enig moment is er een begroting opgesteld en wordt hiervoor de dekking gezocht. Het is een goed 
advies eerst de financiën op orde te hebben, voor daadwerkelijk met de plannen van start te gaan. 
Indien met professionele ondersteuning wordt gewerkt, is financiële dekking zelfs een voorwaarde.

Als het gaat om de kosten voor de organisatie van het project is er in de beginfase nog niet veel geld 
nodig. Wellicht dat er uitgaven zijn voor de PR (bijvoorbeeld folders voor de werving van huisjes, con-
tactpersonen en vrijwilligers). Op het moment dat de vakanties daadwerkelijk plaats vinden, is met 
diverse uitgaven rekening te houden (bijvoorbeeld transportkosten en huur fietsen).

Voor de dekking van de begroting kan in eigen huis worden gezocht en extern worden geworven.  
Rita heeft in het verleden geld geworven bij verschillende fondsen, giften ontvangen van particulie-
ren, diaconieën en serviceclubs, en dekking gevonden vanuit het eigen budget van de Stichting Mara. 

4 Werf huisjes, zet een netwerk van contactpersonen op en werf vrijwilligers

4.1 Werving huisjes 
Zonder huisjes kunnen er natuurlijk geen vakanties worden georganiseerd. Dus om reclame te 
maken voor een reisbureau à la Rita moeten er natuurlijk op de eerste plaats enkele accommodaties 
worden geworven onder accommodatie-eigenaren én er moeten enkele vakantieweken op de kalen-
der worden geprikt om het spel op de wagen te kunnen zetten. Zo kan een eerste huisje of caravan 
het begin van een prachtig avontuur blijken te zijn: de start van een eigen reisbureau! Vrijwilligers,  
organisaties en fondsen zullen natuurlijk veel toeschietelijker zijn als hun hulp niet wordt gevraagd 
voor een papieren tijger, maar voor mensen van vlees en bloed die eindelijk eens op vakantie kunnen.

4.2 Werving contactpersonen
Eigenlijk kan pas met de opbouw van een netwerk van contactpersonen begonnen worden als er 
zicht is op eventuele vakanties. De leden van de initiatiefgroep worden verondersteld kennis van de 
sociale kaart te hebben en aanknopingspunten te hebben of te kunnen vinden bij sleutelfiguren in het 
armoedenetwerk, zodat er snel toegang bestaat tot potentiële contactpersonen. De ervaring leert dat 
contactpersonen vrij eenvoudig gevonden kunnen worden, maar dat het soms even kan duren voor de 
eerste vakantiegast daadwerkelijk wordt aangemeld. 
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4.3 Werving vrijwilligers
Het hele project staat of valt als gezegd met de inzet van vrijwilligers. Niet alleen omdat de kosten zo 
drastisch gedrukt worden, maar omdat het hele reisbureau juist dankzij die inzet gerund kan worden. 
De vacatures zijn legio. Ten burele van Rita is er plaats voor een coördinator, een achterwacht bij 
diens absentie, een PR-functionaris, mensen die iets leuks voor de nieuwsbrief schrijven, een admi-
nistratief medewerker en/of iemand die de boekhouding verzorgt. Om de vakanties in de praktijk te 
laten slagen zijn er chauffeurs nodig, sleuteldragers, klusjesmensen, fietsenmakers, schoonmakers 
en mensen die plaatselijke horeca - en recreatievoorzieningen benaderen om de gasten lucratieve 
aanbiedingen te kunnen doen. Deze laatste groep vrijwilligers, waarvan de taken al dan niet gebun-
deld kunnen worden in de persoon van een sleuteldrager, kan uiteraard het best geworven worden  
in de buurt van de vakantiehuisjes. 

5 Ontwikkel een administratiesysteem met standaardformulieren

5.1 Opzetten van een administratie en een boekhouding
Een vakantie organiseren is op zichzelf niet zo ingewikkeld, maar in de praktijk van Rita’s Reisbureau 
komt er een hoop administratieve rompslomp bij kijken. Dit komt in de eerste plaats omdat er vaak 
meerdere partijen bij één vakantie betrokken zijn. Niet alleen vakantiegast, reisagent en vakantie-
adres, maar ook contactpersoon en soms chauffeur en sleuteldrager. Al deze mensen dienen geïn-
formeerd te worden, en niet iedereen krijgt dezelfde informatie op hetzelfde moment.

Een tweede complicerende factor is het feit dat informatie niet vanaf het moment van aanmelding 
voorhanden is. De gasten worden voor drie vakantiemogelijkheden  aangemeld, vaak moet er later 
nog een reisverzekering afgesloten worden, en pas een paar weken voor vertrek wordt het transport 
geregeld.

En ten slotte gebeurt het geregeld, dat er sprake is van (late) afzeggingen en het organiseren van een 
last-minute-vakantie.

Het is dus zaak een overzichtelijk administratiesysteem te ontwikkelen, dat flexibel genoeg is om met 
al deze zaken rekening te houden. Hierbij is het van belang dat in één oogopslag zichtbaar is hoe de 
stand van zaken rond de afzonderlijke vakanties is, of alles geregeld is, alle informatie binnen is en 
iedereen geïnformeerd is. Ook een overzicht van ‘alle’ vakanties is handig, om snel te kunnen zien of 
er nog plaats is.

De boekhouding van de vakanties hoeft niet erg ingewikkeld te zijn. Wel zijn er mogelijk enkele 
complicerende factoren: vertraging in de betaling, iemand anders dan de gast doet de betaling en bij 
afzegging wordt betaling geretourneerd. 

Het werken met vakantienummers (bijv. 2009-1) helpt zowel de administratie, als de boekhouding.

5.2 Ontwikkel standaard formulieren
Onderdeel van de administratie wordt gevormd door een aantal formulieren. Een aanmeldformulier, 
een contract, brieven naar verschillende partijen, declaratieformulieren. Het is praktisch om vóór de 
organisatie van start gaat hiervoor standaardformulieren te ontwikkelen (zie ook bijlagen). Ook op 
ander gebied kan gebruik gemaakt worden van standaardformulieren: reglementen, inventarislijs-
ten, routebeschrijvingen
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6 Verzamel informatie over de accommodaties, routebeschrijvingen, 
 NS-verbindingen, etc (acquisitie)

6.1 Bezoeken van de vakantieaccommodatie
Als de eerste vakantiehuisjes worden gevonden is het zaak hierover informatie te verkrijgen. Vaak 
zal de eigenaar een beschrijving geven, maar een bezoek aan de accommodatie en de omgeving is 
raadzaam. Voor de bemiddeling is het erg handig, als men de situatie ter plekke kent. Kan er nog een 
kinderbedje bij? Wordt er op gas of elektrisch gekookt? Zijn er winkels in de buurt? 

Het bezoeken van de vakantieplek kan vele doelen dienen:
• Maak een goede beschrijving van het huisje, van de ligging en van de omgeving;
• Neem de inventaris van het huisje door;
• Schiet actuele foto’s van het huisje of caravan;
• Probeer contact te leggen met iemand die sleuteldrager wil zijn, of die iemand anders zal zoeken;
• Kijk waar en hoe laat de relevante verbindingen zijn voor het OV;
• Breng de winkels in kaart (evt. fietsverhuur);
• Verzamel folders van de recreatiemogelijkheden, die in de vakantieaccommodatie gelegd  
   kunnen worden.

6.2 Acquisitie
De gasten die via Rita’s Reisbureau op vakantie gaan, hebben vaak niet het geld om ‘een terrasje te 
pikken’ of om andere typische vakantieactiviteiten te bekostigen. Sinds enige tijd bezoeken vrijwil-
ligers van Rita de horeca en de recreatiemogelijkheden in de buurt van de vakantiehuisjes met de be-
doeling vrijkaartjes en kortingen te bemachtigen. Een café kan gratis koffie aanbieden, een zwembad 
gratis zwemmen en een dierentuin entree tegen gereduceerd tarief. 

De ervaringen hiermee zijn relatief nieuw. Rita’s Reisbureau is bij de meeste bedrijven niet bekend. 
Tot nu toe is er sprake van een relatief grote bereidheid deel te nemen. In samenspraak met de deel-
nemende ondernemingen worden vrijkaartjes of consumptiebonnen ontwikkeld, die – voorzien van 
een stempel van Rita’s Reisbureau - misbruik moeten voorkomen.

6.3 Routebeschrijvingen
De vakantiegasten kunnen op verschillende wijzen naar het vakantieadres gaan. Zij kunnen zelf 
reizen met auto of openbaar vervoer, of ze worden mogelijk gebracht door buren, familie of door 
Rita’s vrijwilligers. Het is een goede service indien het reisbureau de gasten en de vervoerders goed 
informeert.

Het ligt voor de hand dat de reisinformatie telkens opnieuw verstrekt dient te  
worden. Indien een route eenmaal gevonden en uitgeprint is, bewaar deze dan in  
een aparte map. Informatie over routes en verbindingen is veelal eenvoudig  
verkrijgbaar via internet. Verbindingen: www.ns.nl of www.9292ov.nl.
Routebeschrijvingen: www.routenet.nl of www.route.anwb.nl.
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En op de zevende dag... nam God vakantie



Hoofdstuk 6
Praktische informatie

Jaarkalender

Waar gaat het mis

Nuttige adressen 



6 Praktische Informatie

6.1 Jaarkalender

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de activiteiten van Rita’s Reisbureau door het jaar 
heen. De volgorde is ontstaan in Rita’s praktijk en is niet willekeurig, maar kan naar behoeften, situa-
ties en actualiteit worden aangepast.

Het werven van huisjes en vrijwilligers zijn niet opgenomen in de kalender, omdat deze activiteiten 
het hele jaar door plaats (kunnen) vinden.

Januari:

• Vakantiehuisjes vastleggen en (update van) vakantiegids maken;
• Inhoudelijk en financieel jaarverslag afgelopen seizoen.

Hiervoor moet tijdig contact worden opgenomen met de eigenaar en –in sommige gevallen- de sleu-
teldrager. Denk naast actuele beschrijvingen van huisje en omgeving  aan foto’s. Maak tijdig afspra-
ken met een ontwerper en drukker van de vakantiegids.

In januari zijn de kosten van het afgelopen jaar duidelijk. Maak een inhoudelijk en financieel verslag 
voor de geldschieters.

Februari:

• Verspreiden vakantiegids onder contactpersonen;
• Routebeschrijvingen actualiseren/aanmaken.

Rita organiseert elk voorjaar een bijeenkomst voor contactpersonen. Bij deze gelegenheid wordt het 
aanbod voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt alsmede de spelregels en voorwaarden waaronder 
de reizen georganiseerd worden. Goed geïnformeerde contactpersonen kunnen veel beter inschatten 
welke mensen naar welke vakantieaccommodaties te sturen. Op deze bijeenkomsten vindt ook uitge-
breid uitwisseling plaats tussen contactpersonen over mogelijkheden van transport, verzekering, etc.

Als alle vakantieadressen bekend zijn, kunnen de OV-verbindingen en routebeschrijvingen worden 
uitgezocht. Deze informatie wordt in documenten vastgelegd.

Maart en april:

• Verwerking eerste aanmeldingen en indeling vakanties;
• Administratie van de vakanties;
• Chauffeurs aanschrijven.
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Bij de indeling van de vakanties hanteert Rita een aantal spelregels. Vakantiegasten geven drie 
voorkeuren aan voor een vakantie, zodat met enig schuiven ‘iedereen’ een vakantie naar wens krijgt. 
Mensen die eerder via Rita met vakantie zijn geweest, komen onder aan de aanmeldlijst. Verder geldt 
het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Als de vakanties zijn ingedeeld, worden de aanmeldformulieren omgezet in contracten. Op dit 
contract staat ook de eigen bijdrage vermeld, die de vakantiegasten binnen twee weken dienen te 
voldoen.

De chauffeurs worden allen aangeschreven met de vraag of zij (opnieuw) willen rijden, en op welke 
zaterdagen in juli en augustus zij eventueel kunnen. Indien nodig, dienen er nieuwe vrijwilligers te 
worden gezocht, om als chauffeur actief te worden.

Mei:

• Actief invullen van resterende vakanties;
• Indelen chauffeurs;
• Informeren van alle betrokkenen.

Het is Rita’s ervaring dat na de eerste aanmeldingen  een aantal vakanties oningevuld zijn. Hiervoor 
zijn diverse redenen aan te wijzen. De periode valt bijvoorbeeld buiten de schoolvakantie. Een kleine 
caravan is niet voor iedereen aantrekkelijk. Of er is een vakantie afgezegd. In deze tijd worden de 
contactpersonen actief benaderd met de openstaande mogelijkheden.

Op dit moment zal ook duidelijk zijn welke chauffeurs willen rijden in de zomer. De beschikbaarheid 
moet worden gematched  met de vragen om transport. Er wordt een schema gemaakt waarin al het 
door Rita geregelde vervoer is opgenomen. De chauffeurs worden geïnformeerd.

Als ook het vervoer geregeld is, is nu voor elke geboekte vakanties alle informatie bekend. Nu krijgen 
alle betrokkenen (behalve de vakantieganger) van een bepaalde vakantie een overzicht toegestuurd, 
waarop de gegevens van de vakantie zijn vermeld, inclusief naam, functie, telefoon en email van alle 
betrokkenen.

Juni:

• Voorbereiden van ‘Prettige-vakantie’ brieven;
• Gereedmaken huisjes.

De gasten die met Rita op vakantie gaan, zijn soms jaren niet op vakantie geweest. Dikwijls zitten zij 
met allerlei vragen. Ruim twee weken voor het vertrek stuurt Rita een “Prettige-vakantie-brief” , 
waar nog eens alle gegevens op een rijtje bijeen staan. In deze brief staat ook informatie over trans-
port, bagage en schoonmaak. 

De vakantie staat voor de deur. De accommodaties moeten in gereedheid worden gebracht. In som-
mige gevallen kan dit voor Rita tot activiteiten leiden. Het ene huisje moet schoongemaakt worden na 
de winter, bij een ander ontbreekt iets van de inventaris. Let op: eventuele reparaties dienen op tijd 
te worden ingepland.

Juli en augustus:

• Crisismanagement (zie blz. 14);
• Kaarsjes branden voor Christoffel.
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De zaterdagen in de zomervakantie staat de telefoon bij Rita aan. Dit is de dag waarop gereisd wordt 
en alle gemaakte afspraken er voor moeten zorgen dat alles gesmeerd loopt.In de praktijk blijkt er 
regelmatig gebeld te worden. Een chauffeur die het adres vergeten is. Een sleuteldrager die te laat 
is. Een vakantieganger, die de afspraken niet meer precies weet. Een huisje dat dubbel geboekt is. De 
mensen die deze vragen en kwesties behandelen, moeten een overzicht hebben van de verschillende 
vakanties én van de namen en telefoonnummers van de direct betrokkenen.

Het is elke zomer weer spannend of het weer wil meewerken. In Nederland kan het alle kanten op. 
Christoffel wordt vaak aangeroepen.

Een hele week regen is natuurlijk een teleurstelling. In nogal wat accommodaties is niet veel te doen 
voor mensen die niet gewend zijn zichzelf te vermaken (soms geen TV). Rita vraagt de contactperso-
nen om de vakantiegasten te informeren hiermee rekening te houden (bijvoorbeeld door spelletjes 
mee te nemen).

September:

• Bijeenkomst plannen voor vrijwilligers;
• Reacties inventariseren en vastleggen;
• Bellen eigenaars;
• Bedankbrieven.

Als het vakantieseizoen voorbij is, is er tijd voor terug- en vooruitkijken. Terugkijken gebeurt om te 
evalueren, te leren van de fouten en de organisatie te verbeteren. Rita plant daarvoor in het najaar 
een bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen (behalve de vakantiegasten) worden uitgenodigd (zie 
oktober). Ook worden alle eigenaren gebeld om hun evaluatie te geven.

Rita wil de vrijwilligers en de eigenaren nu ook bedanken voor hun inzet. Dit geschiedt op verschil-
lende wijzen (brief, attentie, bijeenkomst).

Met het verzamelen van ervaringen van gasten en andere betrokkenen (liefst op papier) wordt muni-
tie vergaard voor de toekomst. Fondsen, overheid en andere geldschieters willen graag weten waar-
aan zij geld geven. Een verslag waarin concrete ervaringen staan, wint aan geloofwaardigheid. Om de 
ervaringen te verkrijgen worden gasten en contactpersonen actief benaderd.

Oktober:

• Vrijwilligers bijeenkomst (evalueren en bedanken);
• Financiën nieuwe seizoen.

Op de eerder genoemde najaarsbijeenkomst wordt iedereen uitgenodigd, die heeft meegeholpen om 
de vakanties te organiseren. Contactpersonen, chauffeurs, eigenaren, sleuteldragers, mensen die de 
administratie, de PR en de organisatie doen. Op deze bijeenkomst draait het om ontmoeten, uitwis-
selen en bedanken. Deze bijeenkomsten leveren vaak veel goede feedback op om de organisatie van 
vakanties te verbeteren en om de diverse betrokkenen goede raad te geven. De uitgaven van het 
afgelopen vakantieseizoen zijn nu ongeveer in beeld en er kan een goede begroting worden opgesteld 
voor het nieuwe seizoen. Het werven van dekking dient uiterlijk in oktober te beginnen. Sommige 
besturen van fondsen vergaderen eenmaal per kwartaal.

November en december:

• Evaluatie seizoen en maken werkplan nieuwe seizoen.

Alle relevante informatie is nu verzameld. Nu kan er een interne evaluatie plaats vinden rond de doe-
len en de organisatie van het afgelopen seizoen. Er wordt een werkplan opgesteld voor het nieuwe 
seizoen, waarin verbeterpunten zijn opgenomen, acties voor de werving van huisjes en vrijwilligers, 
activiteiten rond de PR en de nieuwe jaarkalender.



6.2 Waar gaat het mis?

Hoe goed het allemaal bedoeld en bedacht is, natuurlijk loopt het in de praktijk vaak anders. 
Hieronder een aantal voorbeelden van hoe het mis kan lopen, en hoe dit te voorkomen of op 
te lossen.

Gasten vinden de vakantieaccommodatie niks
Het komt vaak voor dat vakantiegasten verkeerde verwachtingen hebben. Zij denken aan de reclame 
op TV en denken in een recreatiepark à la Center Parcs te komen. 

Rita informeert de contactpersonen zo adequaat mogelijk over de verschillende accommodaties. Voor 
wie is het geschikt? Wat is er te doen? Is er een TV? Het is daarbij van groot belang dat de contactper-
sonen ‘hun’ gasten goed adviseren en bij de aanmelding rekening houden met de mogelijkheden.

Gasten willen eerder naar huis
Dit kan verschillende redenen hebben. Men vindt het niks, er is te weinig te doen of er waren te hoge 
verwachtingen. Ook kan het gebeuren dat er sprake is van heimwee, (lichamelijk) ongemak of ge-
beurtenissen in de sociale omgeving van de gasten.

Verschillende betrokkenen dienen te worden geïnformeerd (eigenaar/sleuteldrager/contactpersoon). 
Indien zij niet op eigen houtje thuis kunnen komen, is het zaak een van de chauffeurs bereid te vinden 
hen op te halen.

Gasten passen niet in het geregelde vervoer
Het is natuurlijk een aandachtspunt om chauffeurs met een grote auto te koppelen aan grote gezin-
nen. Hierbij moet ook in acht worden genomen, dat er in veel auto’s maximaal 5 personen mogen 
reizen. Het komt voor dat vakantiegasten (te) veel bagage bij zich hebben. In de Prettige Vakantie-
brief staat overigens vermeld, dat mensen slechts één koffer mogen meenemen. Soms wordt ook het 
huisdier meegenomen. 

Gemaakte afspraken blijken niet te kloppen
Fouten worden gemaakt, ook binnen de eigen organisatie. Houd er rekening mee, dat sommige 
afspraken wel gemaakt zijn, maar niet (goed) gecommuniceerd. Dat er vakanties maar half georgani-
seerd blijken te zijn. Dat er (worst case) ineens twee gezinnen op de stoep van hetzelfde huisje staan.

Veel problemen blijken opgelost te kunnen worden, omdat betrokkenen vaak van goede wil zijn.  
Een goed geïnformeerde en altijd bereikbare crisismanager is hierbij essentieel (zie ook Zwarte 
zaterdag, blz.14).

Het is een goede tip om een vast tijdstip van aankomst en vertrek te gebruiken (bijvoorbeeld 12.00 
uur). Dit biedt houvast voor de chauffeur, de sleuteldrager en de eigen organisatie.
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Mensen komen niet opdagen
Het gebeurt dat mensen niet komen opdagen. Dit kunnen de gasten zijn, maar ook de chauffeur of 
een sleuteldrager. 

Hierbij helpen de overzichten, waarop alle informatie van één vakantie vermeld staat. De gehele 
reisadministratie van Rita’s Reisbureau staat op een internetsite, die door enkele betrokkenen te 
raadplegen is.

De betaling is niet binnen
Rita heeft tot op heden goede ervaringen met de betaling van de vakanties. Soms kan het wat lan-
ger duren, maar de betaling vindt bijna altijd plaats. Het beleid is hier ruimhartig op afgestemd. Na 
de zomervakantie worden de contactpersonen benaderd wier mensen wél op vakantie zijn geweest, 
maar nog niet betaald hebben.

Gasten kunnen niet betalen
Gasten worden aangemeld door een contactpersoon, die aangeeft dat de eigen bijdrage een te hoge 
drempel is. Samen met de contactpersoon wordt gezocht naar andere vormen van financiering 
(fonds, potje overheid, eigen organisatie).

Borg en/of schoonmaakkosten
Bij sommige huisjes kan sprake zijn van een borgsom of kosten voor de schoonmaak. Het probleem is 
dan vaak, dat de vakantiegast op de dag van aankomst hiermee geconfronteerd wordt. In de praktijk 
schiet Rita deze kosten vaak voor.

Een van de vrijwilligers wordt ziek
Meestal is deze kwestie goed op te lossen. Rita heeft echter meegemaakt, dat vlak voor de start van 
het vakantieseizoen de vrijwillige coördinator uitviel. Er moest een beroepskracht inspringen, daar 
de activiteiten in het hoogseizoen zeker 20 uur per week belopen.

Aantal vakanties neemt toe, maar project komt niet van de grond
De eerste jaren van Rita’s Reisbureau had de professionele ondersteuner alle tijd nodig voor het 
organiseren van de vakanties. Dat ging ten koste van activiteiten als reclame maken en vrijwilligers 
werven. Bekende valkuil. Kies voor een geleidelijke groei en zorg voor een evenwichtige inzet tussen 
uitvoerend (vakanties) en voorwaardenscheppend (het project).
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6.3 Nuttige adressen

Rita’s Reisbureau
Hang 14
3011 GG Rotterdam
06 – 13240640
rita@maraprojecten.nl
www.ritasreisbureau.nl

Stichting Mara
Hang 14
3011 GG Rotterdam
010 – 4116085
info@maraprojecten.nl
www.maraprojecten.nl

Armoede:
Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA
Luijbenstraat 17
5211 BR ’s GHertogenbosch
073 – 6121939
info@armekant-eva.nl
www.armekant-eva.nl
(Voor Gids Betaalbare Vakanties)

Sociale Alliantie
p.a. Stichting CliP
Postbus 133
3500 AC Utrecht
06 – 50202921
Raf.janssen@stichtingclip.nl
www.socialealliantie.nl

Fondsen:
Cordaid
Postbus 16440
2500 BK Den Haag
070 – 3136600
www.cordaid.nl

Skanfonds
Utrechtseweg 40
1213 TV Hilversum
035 – 6294853
www.skanfonds.nl

Projecten In Nederland/KPR
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
073 – 6921321
www.knr.nl

Vervoer:
NS
0900 – 9292
www.ns.nl
www.9292ov.nl

Routenet
www.routenet.nl

Verzekeringen:
ANWB
www.anwb.nl

Andere vakantieprojecten:
Vincentiusvereniging caravanproject
Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk
tel: 070 – 380 00 11
secretariaat@vincentiusvereniging.nl
www.vincentiusvereniging.nl

Paasheuvelgroep
’t Frusselt 30
8076 RE Vierhouten
0577 – 411556
info@devoorpost.nl
www.devoorpost.nl

Hotel Belmont
Goorsteeg 66
6718 TB Ede
0318 – 482365
info@hcc-belmont.nl
www.hcc-belmont.nl
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Bijlagen



Contactpersoon

Organisatie 

Naam 

Adres 

Postcode + plaats 

Telefoon 

Mobiel 

E-mail 

Gasten

Naam 

Adres 

Postcode + plaats 

Telefoon 

Mobiel 

E-mail 

Verzekering bij 

Polisnummer 

Medereizigers

Aantal volwassenen 

Aantal kinderen  

Naam + leeftijd 
kinderen 
 

Extra gegevens/wensen

Vervoer  Regelt de gast zelf
  Regelt de contactpersoon
  Regelt Rita’s Reisbureau

Roken Wel / niet

Huisdieren Wel / niet

Dieet 

Allergie 

Mobiliteit 

Opmerkingen 

Vakantievoorkeur

 Naam accommodatie    Periode

1  

2  

3  

Aanmeldingsformulier



Vakantienummer 

Naar 

Op

Kosten

Binnen twee weken na ondertekening te voldoen op: 

Rekeningnummer 1234567

t.n.v. Mara, Rotterdam

o.v.v.   

Naam gast(en)      

Adres      

Postcode + plaats

Telefoon

Datum  Handtekening

 

  

         -          -  

Naam contactpersoon      Rita’s Reisbureau 

Adres       Hang 14

Postcode, stad       3011 GG Rotterdam

Telefoon       06 – 13240640

Datum  Handtekening    Datum                         Handtekening 

         -          -                -          -

         

Contract



Vakantienummer: 

Vakantiegasten                Medereizigers

Naam 

Adres

                     

Telefoon                 Dieet

Mobiel                 Allergie     

E-mail                 Mobiliteit

Accommodatie-periode            

Naam                 Periode

Adres

Contactpersoon           

Organisatie                                Telefoon

Naam                 Mobiel

Adres                 E-mail

Sleuteldrager           

Naam                 Telefoon

Adres                 Mobiel

                 E-mail

Vervoer           

Vervoer

Chauffeur heen                    Telefoon

Adres                 Mobiel

                 E-mail

Chauffeur terug                    Telefoon

Adres                 Mobiel

                 E-mail

Eigenaar           

Naam                                  Telefoon

Adres                 Mobiel                 

                 E-mail

Rita's Reisbureau                           

Naam                                  Telefoon

Adres                 Mobiel                 

                 E-mail

Overzicht



Aan:

Plaats, datum

Beste vakantieganger(s),

Hierbij de laatste informatie voor uw vakantie met Rita’s Reisbureau. U  wordt rond de klok van 12.00 uur in het huisje/ 
caravan verwacht. Voor noodgevallen belt u met uw contactpersoon. Neem in ieder geval uw contract mee, daar staan 
de belangrijkste gegevens op.

1.De reis
Eigen vervoer of op eigen gelegenheid: 
Gaat u met eigen vervoer zorg dan dat u op tijd vertrekt. U wordt om 12.00 uur op het vakantieadres verwacht.  
Daar wordt u de sleutel overhandigt.

Chauffeur van Rita:
De chauffeur neemt van te voren telefonisch contact met u op om af te spreken hoe laat hij/zij u afhaalt. Meestal wordt u 
ergens tussen 10 en 10.30 uur afgehaald. Zorg u dat u op tijd klaar staat met uw bagage. Het mag niet meer zijn dan één 
koffer en één stuks handbagage per persoon. Wordt u opgehaald op het vakantieadres, zorg dan dat u om 12 uur klaar 
staat met uw bagage zodat de chauffeur u weer thuis kan brengen.

Uw chauffeur is:                                                                               

2.De sleutel van het huisje/caravan
Bij aankomst wacht er iemand op u die u de sleutel zal overhandigen en u wegwijs maakt in de accommodatie en de 
omgeving. Bij vertrek is er ook weer iemand om de sleutel in ontvangst te nemen.

3.Fietsen
Bij de meeste huisjes zijn fietsen aanwezig. Als er geen fietsen zijn kunt u voor 5 dagen 2 fietsen huren. Bewaart u wel 
de huurrekening/bon. Wij betalen u de huurkosten terug maar alleen als u een huurbon inlevert.

4.Het huisje/de caravan
We gaan er van uit dat u met zorg met alle spullen en het huisje of de caravan omgaat zodat Rita’s Reisbureau hier ook 
het volgende jaar weer gebruik van mag maken. U maakt voor vertrek zelf het huisje schoon. Vergeet u daarbij niet de 
koelkast, de douche en het toilet. Wanneer u iets beschadigt of bijv. serviesgoed breekt, meldt dit dan even bij de sleu-
teldrager/ beheerder.  U hoeft dat (meestal) niet zelf te vergoeden.

5.Wat u mee moet nemen:
• Kleding voor warm en “fris” weer (zwemkleding, regenkleding, trui enz.);
• Lakens, slopen, handdoeken, theedoeken. Vergeet als u allergisch bent ook niet uw antiallergische hoezen mee 
    te nemen;
• Ziekenfondspasje en eventueel uw medicijnen;
• Uw legitimatiebewijs. Dit heeft u wellicht nodig voor het huren van fietsen of bij aankomst op de camping;
• Dingen waarmee u zich kunt vermaken als het een keer slecht weer is of ’s avonds, bijv. boeken, tijdschriften, 
    speelgoed of een spelletje etc.;
• De ruimte in de auto is natuurlijk beperkt, dus pak uw spullen goed in;
• En goed humeur.

Heeft u nog dringende vragen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

Wij wensen u een leuke vakantie met mooi weer en prachtige ervaringen.

Naam

Rita’s Reisbureau

Prettige vakantie!



De contactpersoon fungeert als tussenpersoon tussen Rita’s Reisbureau en de vakantiegasten.  
De contactpersoon kent de gasten. Rita’s Reisbureau kent de contactpersoon. Er wordt gestreefd  
naar beperkt direct contact tussen vakantiegasten en Rita.

Bovengenoemde contacten betreffen concreet: aanmelding, voorbereiding en vragen,  
correspondentie en financiën.

De contactpersoon heeft een taak in de selectie van gasten.
Hierbij dient te worden gelet op de volgende criteria en afwegingen:
a. De doelgroep van Rita zijn mensen die (meestal uit financiële redenen) niet op vakantie kunnen. 
b. De gasten kunnen zelfstandig op vakantie en gaan naar behoren om met de toebedeelde 
     accommodatie.
c. Maak een afweging of de gasten voor bepaalde huisjes wel/niet in aanmerking komen 
    (bijv. niet roken, geen TV).

De contactpersoon heeft een taak in de voorbereiding met de gasten. Bespreek met de vakantie-
gangers de volgende zaken:
a. wat betekent het om op vakantie gaan, wat moet je wel en niet meenemen, etc.
b. de specifieke situatie van het huisje en de vakantieplek die zij willen bezoeken.
c. huisje is van iemand anders, wees er zuinig op. Soms zijn er persoonlijke zaken.
d. de gang van zaken (correspondentie, betaling, chauffeurs, hoe laat klaar staan, sleuteloverdracht,    
    schoon achterlaten en opruimen).

De contactpersoon heeft een taak in het goede verloop/afwikkeling van de vakantie: 
a. zorg dragen voor de financiële afwikkeling.
b. controleer/regel een verzekering (reis- of WA-)
c. graag dag voor aanvang van de vakantie telefonisch contact met gast(en).
d. op (voor)laatste dag van de vakantie bellen over thuisreis, schoonmaak, e.d.
e. indien er schade is ontstaan (doorgeven van breuk), of anderszins problemen. 
    spreekt de contactpersoon de vakantiegast(en) er op aan.

Rita’s Reisbureau zal de contactpersonen vóór elk seizoen goed informeren over de vakantiehuisjes. 
Het gaat over zaken als: toestand van het huisje, inventaris, ligging, recreatiemogelijkheden, afstan-
den tot winkels en recreatie.

Mensen die zich direct aanmelden bij Rita worden doorverwezen naar de dichtstbijzijnde contact- 
persoon. Rita neemt alleen digitale aanvragen van contactpersonen in behandeling.

Functie en taken van contactpersoon bij Rita’s Reisbureau
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Begrotingen

Op de volgende pagina’s zijn vier conceptbegrotingen opgemaakt. 
Achtereen volgens treft u aan:

Voorbeeld 1a: Start, zonder professionele ondersteuning
Voorbeeld 1b: Start, met professionele ondersteuning
Voorbeeld 2a: Regulier, zonder professionele ondersteuning
Voorbeeld 2b: Regulier, met professionele ondersteuning

Toelichting
Een aantal posten is willekeurig ingevuld om een indruk te geven van de verscheidenheid. Bij de 
uitgaven zijn posten samen te voegen en/of uit te breiden. Bij het opstellen van de begroting is het 
raadzaam alle posten op te nemen, ook als sommige posten in natura worden verkregen. 

De inkomsten kunnen per project op verschillende wijzen worden verworven. De opgenomen posten 
willen niet suggereren, dat deze ook daadwerkelijk alle gebruikt zullen worden. Ook hier gaat het om 
een indruk van de mogelijkheden.

Bijdrage vrijwilligers
Voor een goed inzicht in een project, is het raadzaam om bij een vraag om financiële ondersteuning 
ook te vermelden hoeveel uur vrijwilligerswerk wordt bijgedragen. 

Het aantal uren vrijwilligerswerk bij Rita’s Reisbureau op jaarbasis (uit 2007, 65 vakanties):

Coördinatie  720
Contactpersonen 260
Sleuteldragers  130
Chauffeurs  180
Crisismanagement   30
Nieuwsbrief, PR   40

Totaal               1360 uur



      

Zonder professionele ondersteuning      
       

Uitgaven        

 Personeel     
 
 Reis-, onkosten vrijw.      
 Attenties       
        
 Organisatie      
 
 Huur        
 Telefoon      
 Papier-, kopieer- en portikosten    
        
 Activiteiten      
 
 Vakantiebrochure      
 Bijdrage vakanties, zoals:     
 *Huisjes (GWL) *Staplaats caravan *Hotel (volpension)      
 Schoonmaak en reparatie    
 Vervoerskosten      
 Fietshuur      
        
     

   
Inkomsten        
        
 Eigen bijdrage vakantiegasten         
 Giften, collecte  
 Fondswerving    
        
     

1.500

1.000
500

1.500
 

1.200
200 
100

3.000

500
1.000 

200 
1.000

300

Totaal  € 6.000,00 

   
    
  

300
1.000
4.700

Totaal € 6.000,00

Voorbeeld 1a: Start



      

Met professionele ondersteuning      
       

Uitgaven        

 Personeel      
 
 Projectcoördinatie (hbo, 0,2 fte)     
 Onkosten, attenties vrijwilligers       
        
 Organisatie       
 
 Huur        
 Telefoon       
 Papier-, kopieer- en portikosten    
        
 Activiteiten       
 
 Vakantiebrochure      
 Bijdrage vakanties, zoals:      
 *Huisjes (GWL) *Staplaats caravan *Hotel (volpension)      
 Schoonmaak en reparatie      
 Vervoerskosten        
 Fietshuur       
        
    

   
Inkomsten        
        
 Eigen bijdrage vakantiegasten          
 Giften, collecte       
 Fondswerving       
        
       

Voorbeeld 1b: Start

11.000

10.000
1.000

1.500
 

1.200
200 
100

3.000

500
1.000 

200 
1.000

300

Totaal   € 15.500,00 

   
    
  

300
3.000

12.200

Totaal   € 15.500,00 



      

Zonder professionele ondersteuning      
op basis van ca. 100 vakanties       

Uitgaven        

 Personeel      
 
 Reis-, onkosten vrijw.      
 Attenties           
        
 Organisatie       
 
 Huur         
 Telefoon       
 Papier-, kopieer- en portikosten  
 PR        
        
 Activiteiten       
 
 Drukwerk (o.a. brochures)     
 Bijdrage vakanties, zoals:     
 *Huisjes (GWL) *Staplaats caravan *Hotel (volpension)     
 Schoonmaak en reparatie     
 Vervoerskosten       
 Fietshuur         
        
      

   
Inkomsten        
        
 Eigen bijdrage vakantiegasten          
 Vrienden van Rita           
 Giften, collectes, e.d.     
 Overheid          

Voorbeeld 2a: Regulier

2.250

1.500
750

3.000
 

1.200
300 
300

1.200

9.750

1.500
4.000 

500 
3.000

750

Totaal   € 15.000,00 

   
    
  

3.000
4.000
4.000
4.000

Totaal   € 15.000,00 



      

Met professionele ondersteuning      
op basis van ca. 100 vakanties       

Uitgaven        

 Personeel      
 
 Projectcoördinatie (HBO, 0,3 fte)     
 Administratieve ondersteuning     
 Onkosten en attenties vrijwilligers        
        
 Organisatie       
 
 Huur         
 Telefoon       
 Papier-, kopieer- en portikosten  
 PR        
        
 Activiteiten       
 
 Drukwerk (o.a. brochures)     
 Bijdrage vakanties, zoals:     
 *Huisjes (GWL) *Staplaats caravan *Hotel (volpension)     
 Schoonmaak en reparatie     
 Vervoerskosten       
 Fietshuur          
        
      

   
Inkomsten        
        
 Eigen bijdrage vakantiegasten     
 Vrienden van Rita      
 Giften, collectes, e.d.      
 Overheid       
 Fondswerving       
        
       

Voorbeeld 2b: Regulier

17.250

15.000
1.500

750

3.000

1.200
300 
300

1.200

9.750

1.500
4.000 

500 
3.000

750

Totaal   € 30.000,00 

   
    
  

3.000
4.000
4.000
5.000

14.000

Totaal   € 30.000,00 



Aanmeldformulier
 
Aanmelding van gasten geschiedt door contactpersonen via een digitaal formulier.

Contactpersoon 
 
Selecteert gasten en meldt deze aan. Hij/zij werkt als vrijwilliger of beroepsmatig in de zorg, 
welzijn, kerken.

Contract 
 
Bij toekenning van vakantie krijgt de contactpersoon contract in tweevoud toegestuurd.  
Het wordt door de gast en de contactpersoon ondertekend.

Crisismanager 
 
Persoon die op tijdens de vakantieperiode gebeld kan worden door gasten, chauffeurs  
en sleuteldragers, in het geval er directe problemen zijn.

Overzicht
  
Het document met alle gegevens van één vakantie: nummer, gast(en), gegevens vakantie, 
namen, adressen, telefoonnummers en emailadres van alle betrokkenen.

Prettige Vakantie brief 

De brief die de gasten ongeveer twee weken voor vertrek naar het vakantieadres ontvangen 
met de belangrijkste gegevens over de vakantie, vervoer en tips over de bagage.

Rita’s Reisavonturen
 
Nieuwsbrief van Rita’s reisbureau. 

Sleuteldrager 
 
Ontvangt de gasten bij de vakantieaccommodatie en geeft de sleutel en informatie.  
Controleert bij vertrek.

Sleutelfiguur 
 
Persoon die veel relaties heeft en die goed kan netwerken.

Verklarende woordenlijst


