Vakantieweken 2022
VAKANTIES VOOR OUDER(S)
MET KIND(EREN)

VAKANTIES
VOOR VROUWEN

VAKANTIES VOOR
VOLWASSENEN

VAKANTIES
VOOR KINDEREN
(6 T/M 11 JAAR)

VAKANTIES
VOOR TIENERS
(12 T/M 17 JAAR)

Geen geld, en toch
op vakantie? Dat kan!

W

Als jij er graag even tussenuit wilt, maar

e willen er allemaal wel eens even lekker tussenuit.
Helemaal tot rust komen, genieten van de natuur, liefst
in een omgeving van luxe en comfort. Maar dat is helaas niet
voor iedereen weggelegd, want vakantie vieren is vaak duur.
Het Leger des Heils in Nederland biedt daarom vakanties
aan voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een
minimum inkomen. Zo kan iedereen genieten van een mooie
vakantie! Met partner of gezin even geen alledaagse zorgen,
maar samen mooie herinneringen maken.

dat financieel gezien niet kunt, biedt het
50|50 Hotel Belmont & congres
centrum is een 3-sterren superior
hotel op de Veluwe, middenin de
bossen bij Ede. Een prachtige
plek, waar je heerlijk tot rust kunt
komen maar ook allerlei activiteiten
kunt doen; van een heerlijke (bos)
wandeling of fietstocht door
de bosrijke omgeving tot een
potje voetbal of volleybal op de
sportvelden bij het hotel.

Leger des Heils je de mogelijkheid om tegen
een kleine bijdrage toch een keer lekker
met vakantie te gaan in 50|50 hotel &
congrescentrum Belmont in Lunteren (Ede).

50|50 hotel & congrescentrum
Belmont is onderdeel van het
Leger des Heils en toegankelijk
voor iedereen. Bij ons geldt:
‘voor elk wat wils’! Daarom zijn
er naast de hotelfaciliteiten ook
tenten beschikbaar voor het echte
kampeergevoel. Bij 50|50 hotel &
congrescentrum Belmont verbinden
we mensen aan elkaar: er ontstaan
unieke ontmoetingen tussen mensen
die elkaar in het dagelijkse leven
niet snel tegen komen.
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Wat we te
bieden hebben

(Bijna) Alles
inbegrepen

50|50 hotel & congrescentrum
Belmont beschikt over
50 tweepersoonskamers met
badkamer voorzien van douche
en toilet. Van deze kamers zijn er
10 geschikt voor mindervaliden;
rolstoeltoegankelijk en hebben een
aangepaste badkamer. Alle kamers
zijn voorzien van televisie, een
bureau en een zitje.

De vakanties in deze gids zijn
op basis van het gebruik van
een tweepersoonskamer met
tweepersoonsbezetting, inclusief
maaltijden, op vaste tijden koffie
en thee en ’s avonds frisdrank
met een hapje.
In 50|50 hotel & congres
centrum Belmont wordt geen
alcohol geschonken, wel (tegen
betaling) koffiespecials bij
50|50 Bean, diverse alcoholvrije
cocktails en smoothies. De door
ons georganiseerde gezamenlijke activiteiten, zowel binnen
als buiten, zijn bij de prijs inbegrepen. De vakanties worden
geleid door enthousiaste en ervaren vrijwilligers. Tijdens jouw
verblijf is er ook ruimte voor
zingeving, dit kan bijvoorbeeld
in de vorm van een dagopening
of dagsluiting of in persoonlijke gesprekken.

50|50 hotel & congres
centrum Belmont heeft twee
restaurants, drie terrassen en
er zijn faciliteiten als:
• Midgetgolfbaan
• Volleybalvelden
• Streetsoccer
• Basketbalveldjes
• Kindvriendelijk speelterrein
• Fietsenverhuur
• Gratis WIFI
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Verschillende
soorten vakanties
Het Leger des Heils biedt
verschillende mogelijkheden.
Van vakanties voor ouder(s) met
kind(eren), tot vakanties voor jeugd,
tieners, vrouwen en volwassenen.

VAKANTIES
VOOR OUDER(S)
MET KIND(EREN)
Deze vakanties zijn
bedoeld voor ouder(s)
met kind(eren) t/m 17
jaar die nog thuis wonen.
Tijdens het verblijf
worden er gezellige
en leuke activiteiten
georganiseerd. Afhankelijk
van de samenstelling
van de groep en de
weersomstandigheden is
er van alles te doen. Van
een buitenactiviteit op het
terrein of een dagje naar de
stad om te shoppen, tot een
bezoek aan een attractie in
de buurt, fietsen, wandelen
of spelletjes op het
hotelterrein.

Er zijn vakanties met een uitgebreid
activiteitenprogramma waar je per
programmaonderdeel kunt bepalen
wel of geen deel aan kunt nemen.
Daarnaast zijn er vakantieweken met
een beperkt activiteitenprogramma
waarbij je als vakantieganger alle
ruimte krijgt om er zelf op uit te gaan
en je eigen dagprogramma te maken.
Tijdens iedere week is er ook een
gezamenlijke uitgaansdag als vast
onderdeel van de vakantie. Een bus
komt ons ophalen en brengt ons
bijvoorbeeld naar een pretpark,
dierentuin of we maken een boottocht.

EENPERSOONSKAMER
Tijdens onze vakantieweken is een
beperkt aantal eenpersoonskamer
beschikbaar als de omstandigheid
daarom vraagt. Deze kamer is als
voorkeur aan te vragen.

KINDER- EN
TIENERVAKANTIES
Een heerlijke week buiten spelen,
spelletjes doen, knutselen en
plezier maken, op het Scouting
kampeerterrein Belmont kan
het allemaal. Samen in het bos
spelen en in tenten slapen, wie
wil dat nou niet! Dit kinderkamp
is voor kinderen die in groep
3 t/m 8 (6 t/m 11 jaar) van de
basisschool zitten. De kinderen
worden ingedeeld naar leeftijd
en samen met hun groepsleider
en de andere kinderen doen zij
allerlei activiteiten. Daarnaast
is er, eveneens op het Scouting
Kampeerterrein, een tiener
vakantie voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar.
PRIJS PER PERSOON € 40,op basis van verblijf in een tent.

PRIJS PER PERSOON € 125,(volwassenen)
Kind(eren) t/m 17 jaar € 40,-

PRIJS € 175,voor een eenpersoonskamer
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VAKANTIES VOOR
VOLWASSENEN
Deze vakanties zijn bestemd
voor mensen die zelfstandig aan
het programma kunnen meedoen. Het programma bestaat
uit diverse (spel)activiteiten,
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zowel in groepsverband
als individueel. Ook deze
vakantie is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Als je
gebruik maakt van thuiszorg
dan is het belangrijk dat jouw
thuiszorgorganisatie contact
opneemt met de thuiszorg in
Ede/Lunteren zodat dit ook
in 50|50 hotel & congres
centrum Belmont goed
geregeld kan worden.
PRIJS PER PERSOON € 125,op basis van een tweepersoons
kamer met tweepersoonsbezetting.

VROUWENVAKANTIES
Voor vrouwen die met elkaar,
zonder kind(eren) op een re
creatieve manier een gezellige
week doorbrengen. Een
geheel verzorgde vakantie
met o.a. creatieve momenten en een uitstapje. Deze
vakantie is ook toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Als je
gebruikmaakt van thuiszorg
dan is het belangrijk dat jouw
thuiszorgorganisatie contact
opneemt met de thuiszorg in
Ede / Lunteren zodat dit ook
in 50|50 hotel & congres
centrum Belmont goed
geregeld kan worden.
PRIJS PER PERSOON € 125,op basis van een tweepersoons
kamer met tweepersoonsbezetting.

Medische
zorg nodig?
Wij gaan er tijdens onze vakantie
weken vanuit dat onze gasten
zelfredzaam zijn. 50|50 hotel &
congrescentrum Belmont kan
vanwege de algemene (brand)
veiligheid slechts een beperkt
aantal (2) scootmobielen toe
laten. Scootmobielen kunnen om
die reden helaas niet geparkeerd
worden op de kamer of gang.
Hiervoor is slechts beperkte
mogelijkheid in de ruimte naast
de Lobby. Maak je gebruik van
een scootmobiel dan dient u dit
bij de reservering aan te vragen.
Tijdens de vakantieweken is er geen
medische zorg aanwezig. Wij kiezen
ervoor om medische handelingen
nooit door een vrijwilliger te laten
verrichten, ook niet als dit in de
thuissituatie wel gebeurt. Heb je
medische zorg nodig dan moet je
dat bij de reservering melden en
dit voor de aankomstdatum zelf via
je zorgorganisatie regelen. Denk
daarbij aan b.v thuiszorg. Als je
gebruik maakt van thuiszorg dan
is het belangrijk dat jouw thuis
zorgorganisatie contact opneemt
met de thuiszorg in Ede/Lunteren
zodat dit ook in 50|50 hotel &
congrescentrum Belmont goed
geregeld kan worden.

Enthousiaste en goed
getrainde vrijwilligers
Onze vakantieweken worden
verzorgd en begeleid door
een team van enthousiaste en
getrainde vrijwilligers.
Zij beschikken allen over een
Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Een vrijwilligersteam
bestaat uit een teamleider en
een mix van een aantal ervaren
en minder ervaren vrijwilligers.
Samen hebben zij de vakantieweek voorbereid en met hun
enthousiaste houding en inzet
maken zij de week tot een
unieke en bijzondere ervaring.
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Kom jij in
aanmerking
voor een van
onze vakanties?
Onze vakanties zijn bedoeld
voor mensen die vaak langdurig
moeten rondkomen van een
minimum inkomen: personen/
gezinnen/huishoudens/
jongeren die om wat voor
reden dan ook een inkomen
hebben op of onder het sociaal
minimum. Het gaat bijvoorbeeld
om mensen met een
bijstandsuitkering, AOW (al dan
niet met een klein aanvullend
pensioen), maar ook om mensen
die weliswaar inkomen uit
arbeid of een uitkering hebben
maar toch gebruikmaken van de
voedselbank, budgettering of
aan een schuldsaneringstraject
deelnemen. De vraag naar onze
vakanties is erg groot. Wanneer
je binnen 2 weken voor je
verblijf je vakantie annuleert
zijn wij genoodzaakt om de
kosten van deze week alsnog bij
je in rekening te brengen.

Voorwaarden
Het Leger des Heils hanteert wel
een aantal voorwaarden als je
je wilt aanmelden voor één van
onze vakantieweken. Zo weten
we zeker dat de vakanties die
aangeboden worden ook echt bij
de juiste kinderen, gezinnen of
volwassenen terechtkomen.
• Om in aanmerking te komen
voor een vakantieweek is
jouw motivatie en die van je
hulpverlener, voorganger of
korpsofficier een belangrijk
criterium. Als je niet voldoet aan
de gestelde criteria ontvang je
hierover van ons een e-mail.
• Je komt maximaal één keer per
jaar in aanmerking voor deelname
aan één van onze vakantieweken.
• Deelnemers kunnen in drie
jaar tijd, maximaal twee
achtereenvolgende jaren een
vakantieweek aanvragen.
• Je komt op eigen gelegenheid
naar het hotel toe.
• Houdt er rekening mee dat de
kosten voor vervoer naar en van
het Hotel voor eigen rekening zijn.
• Het activiteitenprogramma
tijdens de vakantieweken is
niet verplicht. Dit kan per week
verschillen. Op die manier kun je
als deelnemer grotendeels je eigen
dagprogramma samenstellen of
activiteiten ondernemen.

• De kosten voor eventuele
extra activiteiten die je
op en rond het terrein van
het Hotel organiseert zijn
voor jezelf.
• De prijzen in deze
vakantiegids betreffen de
vastgestelde eigen bijdrage
en zijn op basis van een
tweepersoonskamer.
• De geplande vakanties
gaan alleen door bij
voldoende aanmeldingen en
voldoende gekwalificeerde
vrijwillige leiding.
• Huisdieren zijn in het hotel
niet toegestaan.

MEER INFORMATIE
Op dit moment is, in verband
met de coronamaatregelen,
helaas niet voor 100% te
garanderen dat onze vakantie
weken in 2022 ook daad
werkelijk door kunnen gaan.
Mochten de maatregelen en
adviezen rond het Covid-19
virus aanleiding geven om
onze weken te annuleren,
dan zijn ook wij genoodzaakt
ons daaraan te houden. Kijk
voor actuele informatie hier
over op onze webpagina:
www.legerdesheils.nl/sociale
vakanties. Hier vind je ook
onze aanmeldformulieren.
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Vakantieweken 2022
VOOR WIE?
Volwassenen
Volwassenen
Gezinnen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Vrouwen
Volwassenen

WANNEER?
16 t/m 23 april 2022
24 t/m 30 april 2022
30 april t/m 06 mei 2022
14 t/m 21 mei 2022
21 t/m 28 mei 2022
28 mei t/m 04 juni 2022
04 t/m 11 juni 2022
11 t/m 18 juni 2022
18 t/m 25 juni 2022
25 juni t/m 02 juli 2022

Gezinnen
Gezinnen
Gezinnen
Gezinnen
Kindervakantie
Tienervakantie
Vrouwen

16 t/m 22 juli 2022
30 juli t/m 05 augustus 2022
06 t/m 12 augustus 2022
13 t/m 19 augustus 2022
13 t/m 20 augustus 2022
13 t/m 20 augustus 2022
20 t/m 27 augustus 2022

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Gezinnen
Gezinnen

17 t/m 24 september 2022
24 september t/m 01 oktober 2022
01 t/m 08 oktober 2022
08 t/m 15 oktober 2022
15 t/m 21 oktober 2022
22 t/m 28 oktober 2022

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

29 oktober t/m 05 november 2022
10 t/m 17 december 2022
23 t/m 27 december 2022
30 december 2022 t/m 03 januari 2023
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Aanmelden
Het ingevulde aanmeldformulier, voorzien van
een handtekening van uzelf, uw partner en
hulpverlener, voorganger of korpsofficier kunt
u sturen naar:

Aanmeldformulieren
zonder motivatie
en handtekeningen
worden niet in
behandeling ge

Leger des Heils
Vakantiebureau
Postbus 3006
1300 EH Almere

nomen. Je ontvangt
een ontvangst
bevestiging en
meteen de informatie
over de beschikbaar

of mailen naar vakantiebureau@legerdesheils.nl.

heid van de week
waarvoor je je hebt

Voor kinderen die aangemeld worden voor
onze kinder- of tienervakanties vragen
we om de handtekening van de wettelijke
vertegenwoordigers, ouder(s) of voogd.

aangemeld. Zodra
de eigen bijdrage is
betaald, is de in
schrijving definitief.

MEER INFORMATIE
(036) 53 98 227

www.legerdesheils.nl/sociale-vakanties

