Programma vakantieopvang BeActive 2017+voorjaarsvakantie 2018
Goedendag,
Met trots presenteren wij u het vakantieprogramma van 2017. We hebben ook alvast het voorjaarsprogramma
van 2018 meegenomen. We merken dat steeds meer gemeenten graag een jaarplanning willen hebben. Hierbij
ons vakantieoverzicht van alle schoolvakanties tot en met de voorjaarsvakantie 2018. We sturen u nu het hele
overzicht, maar zullen ook steeds na elke vakantieperiode een reminder sturen over het programma. Ook kan
het zijn, dat er nog kleine wijzigingen of aanvullingen zullen komen voor de verschillende programma’s.
Doelstellingen vakantieopvang
BeActive biedt een uitdagend programma aan voor voornamelijk kinderen/jongeren met een aan autisme
verwante stoornis en/of met a.d.h.d.. Ook zijn kinderen met andere stoornissen welkom, mits zij plaatsbaar zijn
in een groep. Denk hierbij aan kinderen met een hechtingsproblematiek of kinderen met oppositioneel gedrag.
Vraagt u zich af of uw kind op zijn plek is bij ons, neem gerust contact met ons op. Zowel voor het actievere als
het wat rustigere kind zijn er geschikte activiteiten te vinden. Wij denken zo voor ieder een interessant
programma aan te bieden. Wij zijn van mening, dat doelen alleen gehaald kunnen worden als een deelnemer
het aangeboden programma voor zichzelf passend vindt. Vandaar dat sommige programma’s flink uitdagend
zijn. Ouders/verzorgers en eventuele indicatiestellers kunnen verschillende doelstellingen gesteld hebben om
te kiezen voor onze activiteiten. Ontlasting van de thuissituatie (respijtzorg) hoort daar vaak bij. Verder wordt
er ook gewerkt aan het zelfredzamer maken van de deelnemers, worden zij gestimuleerd om positiever naar
zichzelf kijken en oefenen zij op hun sociale vaardigheden in het omgaan met leeftijdgenoten. Al deze
doelstellingen proberen wij bewust niet op de voorgrond richting de deelnemers te benoemen. Zij moeten hun
deelname vooral als plezierig en leuk ervaren waardoor zij onbewust stappen vooruit kunnen zetten.
Op de volgende pagina’s kunt u het volgende vinden:
 Uitleg alle verschillende activiteiten.
 Programma mei en herfstvakantie + opdrachtformulier
 Programma zomervakantie + opdrachtformulier
 Programma kerstvakantie 2017 en voorjaarsvakantie 2018 + opdrachtformulier
 Programma Indonesië, Cambodja en Suriname 2017 + opdrachtformulier
Een aantal zaken uitgelicht:
 Nieuwe activiteit: 16+ stedentrip in de mei- en herfstvakantie.
 In Oostvoorne (zomervakantie) kunnen broers en zussen van kinderen, die aan een activiteit van
BeActive deelnemen in 2017, voor een aangepast bedrag mee. Dit is dus ook mogelijk als het kind met
problematiek bijvoorbeeld alleen deelneemt aan de weekendopvang en niet aan een vakantieweek.
 Activiteiten buiten Europa:
In juli Indonesië
In augustus Cambodja
In november Suriname
Vragen van indicatiestellers van gemeenten
Indien u een gesprek met uw gemeente heeft en de indicatiesteller of de persoon van het wijkteam heeft een
vraag, dan kunnen zij altijd contact opnemen met ons kantoor. Zo kan er gekeken worden hoe een indicatie
opgesteld moet worden of kan er gekeken worden of de te behalen doelstellingen die zij aan de activiteiten
willen koppelen haalbaar zijn.
Mocht u of uw kind naar aanleiding van deze informatie nog vragen en of suggesties hebben, dan horen of
lezen we dit graag. We zijn te bereiken op kantoor onder nummer 036-5305217 en per mail via
info@123beactive.nl. Op onze website www.123beactive.nl zijn ook veel foto’s van activiteiten te vinden.
We wensen u veel lees- en planplezier ,
Team BeActive
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Uitleg van alle verschillende activiteiten
Tussenweekenden
Tijdens elk weekend tussen verschillende vakantieweken in is er de mogelijkheid om uw kind extra te laten
logeren. Dit kan zijn als uw kind 2 aansluitende weken bij ons logeert, maar ook ter verlenging, dus voor of na
een week. Een weekend begint vrijdagmiddag en eindigt zondagmiddag. Voor vervoer naar een eventuele
andere locatie zorgt BeActive. Bij een tussenweekend (dus bij 2 weken achter elkaar) zorgt de begeleiding dat
de kleding van de deelnemers wordt gewassen.
De locatie van het tussenweekend wordt bepaald aan de hand van het aantal kinderen en de beschikbare
plaatsen. Meestal zijn de weekenden op Center Parcs “De Eemhof”, maar ze kunnen ook op Duinrell of
Oostvoorne plaatsvinden. BeActive zorgt dat de kinderen op de goede plek gebracht worden.
In het kort:
Start vrijdag 12.00 uur en einde zondag bij de start van de nieuwe activiteit (meestal 14.00 uur). Leeftijd van 6
tot en met 18 jaar (ouder mag, maar onder voorwaarden). De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. De kosten
bedragen €428,75

Programma’s op Center Parcs (VOORJAAR, MEI, ZOMER, HERFST, KERST)
In bijna elke week waarin BeActive vakantieopvang biedt is er altijd een keuze om deel te nemen aan een
activiteit die plaatsvindt op een park van Center Parcs. Meestal is dit “De Eemhof”, maar soms bieden we de
opvang ook aan andere parken. Dit doen we om te variëren. De manier waarop wij de opvang op Center Parcs
geregeld hebben (kleine groepen, overzichtelijke huisjes, herkenbare activiteiten) zorgt bij een gedeelte van
onze doelgroep voor rust door de zekerheid van een vertrouwde plek. Daarbij ondernemen we ook heel wat
leuke dingen. Het zwembad ligt centraal op het park en biedt met zijn glijbanen, wildwaterbaan en golfslagbad
voor menig kind voldoende uitdaging en vertier. Verder zijn op en rond het park veel andere activiteiten te
vinden. Zo is er de “Action Factory” met o.a. bowlingbanen, een binnenspeeltuin, tafeltennistafels en
pooltafels, zijn er activiteiten als boogschieten en klimmen en ligt het park aan het Veluwemeer met strandjes,
goede vismogelijkheden en een watersportcentrum. Met de groep wordt gekeken welke activiteiten
ondernomen gaan worden.
Voor kinderen die net een beetje extra variatie nodig hebben, is er het extra programma. Op dinsdag en
donderdag gaan zij van het park af. In de zomer gaan zij op dinsdag naar attractiepark Walibi Flevo en op
donderdag gaan de deelnemers met elkaar bepalen wat ze gaan doen op die dag. Dit kan lasergamen of karten
zijn, maar misschien komt er wel iemand met een veel beter idee. De praktijk leert, dat veel kinderen worden
aangemeld voor het Center Parcs met het extra programma.
In het kort:
Start zondag 16.00 uur (zomervakantie) of maandag 16.00 uur (overige vakanties). Einde vrijdag 12.00 uur.
Leeftijden 6 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar onder voorwaarden). De kinderen worden ingedeeld op
leeftijd. Meisjes worden waar mogelijk bij elkaar geplaatst. Groepsgrootte varieert tussen 2 en 5 deelnemers
met 1 of 2 begeleiders.
Opstapplekken in De Bilt, Eindhoven, Zwolle, Almere, Amsterdam en Rotterdam. Extra kosten hiervoor zijn 2
uur begeleiding  2 x €45,00 = €90,00. Vervoer vanaf huis is mogelijk, maar de kosten daarvan zijn fors hoger.
U kunt hierover contact opnemen met ons kantoor.
Kosten meivakantie:
€ 851,00 + €10,00 (*) Center Parcs ‘normaal’ programma
€ 910,80 + € 15,00 (*) Center Parcs ‘extra’ programma

Kosten zomervakantie:
€1.073,00 + € 10,00 (*) Center Parcs ‘normaal’ prog.
€1.148,40 + €15,00 (*)Center Parcs ‘extra’ programma

(*) Eigen bijdrage. Dit bedrag voorziet in kosten voor de week die niet direct met zorg verbonden zijn zoals
toegangskaarten e.d.
Park “Duinrell” in Wassenaar (ZOMER)
Tijdens de zomervakantie bieden wij 2 x een week aan op park “Duinrell”. Doordat dit park gekoppeld is aan
het gelijknamige attractiepark geeft dit veel mogelijkheden. Daarnaast zijn de kinderen zó bij het strand of
kunnen zij activiteiten ondernemen in de bossen rond het park. Het TIKI-bad is het bekende zwembad van het
park met allerlei spannende glijbanen. Op het park zelf zijn er attracties als ‘De Falcon’, ‘De Waterspin’ en een
hele lange rodelbaan.
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In het kort:
Start zondag 16.00 uur. Einde vrijdag 12.00 uur. Leeftijden 5 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar onder
voorwaarden). De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Meisjes worden waar mogelijk bij elkaar geplaatst.
Groepsgrootte varieert tussen 2 en 5 deelnemers met 1 of 2 begeleiders. Opstapplekken in De Bilt, Eindhoven,
Zwolle, Almere, Amsterdam en Rotterdam. Extra kosten hiervoor zijn 2 uur begeleiding  2 x €45,00 = €90,00.
Vervoer vanaf huis is mogelijk, maar de kosten daarvan zijn fors hoger. Neem hierover contact op met kantoor.
Kosten zomervakantie:
€ 1.148,40 + €15,00 eigen bijdrage

Survivalprogramma in de Belgische Ardennen (MEI, ZOMER en HERFST)
Een andere vaste waarde in het programma tijdens de mei, zomer en herfstvakantie is het survivalprogramma
in de Belgische Ardennen. Een actief en uitdagend programma dat voor iedereen haalbaar is. We ondernemen
‘echte’ survivalactiviteiten. Zo gaan we mountainbiken door de heuvels, maken we een tocht door grotten,
klimmen we langs een steile wand en trotseren we een hindernisparcours op grote hoogte. Verder mogen
kanoën over een rivier en een hike (word je heel vies van) niet ontbreken. Wij verblijven in Durbuy, ongeveer
een uur rijden van Luik. Kinderen ondernemen met elkaar allerlei verschillende activiteiten. De belangrijkste
afspraak is, dat kinderen zelf bepalen of ze een activiteit wel of niet willen/durven doen. De begeleiding
stimuleert, maar verplicht niet. Zo proberen wij het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten.
Het programma is actief, maar goed haalbaar voor elk kind. Ook zijn er voldoende rustmomenten in het
programma. Ter plekke delen we de groep in op leeftijd. Afhankelijk van de grootte van de groep reizen we met
een touringcar die de hele week bij ons blijft of met busjes van BeActive.
In het kort:
Start zondag in de zomervakantie en maandag in de mei en herfstvakantie +/- 10.00 uur afhankelijk van de
opstapplek. Einde vrijdag +/- 16.00 uur wederom afhankelijk van de opstapplek. Leeftijden 9 tot en met 20 jaar
(ouder mag, maar onder voorwaarden). De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en problematiek. Meisjes
worden waar mogelijk bij elkaar geplaatst. Groepsgrootte varieert tussen 6 en 20 deelnemers met 2 of 4
begeleiders. Opstapplekken in Almere, Zwolle, De Bilt, Eindhoven en Maastricht. Hiervoor worden geen extra
kosten in rekening gebracht. Let op: kinderen moeten een eigen identiteitskaart of paspoort hebben. Verder is
een reisverzekering met buitensportdekking verplicht.
Kosten meivakantie:
€ 960,30 + €15,00 eigen bijdrage

Kosten zomervakantie:
€1.148,40 + €15,00 eigen bijdrage

Surfprogramma in het Franse Carcanes (in de buurt van Bordeaux) (14+) (ZOMER)
Na een zeer succesvolle proef in 2016 hebben we voor de tweede keer golfsurfweken in ons zomerprogramma.
We hebben er maar liefst 3 ingepland. Het bijzondere hieraan is, dat de groep een stuk langer onderweg is (10
dagen) waarbij andere sociale vaardigheden nodig zijn. De groep vertrekt op vrijdagavond vanaf Utrecht met
een touringcar naar Carcanes. Dit ligt op ongeveer 1100 kilometer afstand vanaf Almere, in de buurt van
Bordeaux aan de Atlantische Oceaan. Ter plekke verblijven we in het kampement van Surflife. Dit is een
Nederlandse organisatie die al lang op deze plek zit. De begeleiders van BeActive draaien het programma en
kunnen indien nodig terug vallen op mensen van Surflife. De groep gaat met elkaar aan de slag om de golven te
bedwingen. Zij krijgen les van instructeurs en kunnen later nog met de begeleiders van BeActive verder
oefenen. Andere activiteiten tijdens deze week zullen zijn stand up peddelen, long boarden en mountainbiken.
Alle materialen zoals surfboards, wetsuits, bodyboards en skateboards worden geregeld door Surflife en
hoeven dus niet apart gehuurd te worden. Wil je weten hoe het er in 2016 uitzag? Kijk op de fotopagina van
www.123beactive.nl.
In het kort:
Start vrijdag om 17.00 uur in Utrecht. De bus komt op zondag rond 12.00 uur terug in Utrecht. Leeftijden 14 tot
en met 22 jaar (ouder mag, maar onder voorwaarden). De groepsgrootte zal variëren tussen de 4 en 16
deelnemers per week. Er wordt geslapen in tenten van Surflife. De kosten zijn zo hoog door de lengte van de
activiteit (10 dagen). Let op: kinderen/deelnemers moeten een eigen identiteitskaart of paspoort hebben.
Verder is een reisverzekering met buitensportdekking verplicht. Belangrijk: deelnemers moeten goed kunnen
zwemmen.
Kosten zomervakantie:
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€ 1.663,20 + €20,00 eigen bijdrage
Tentenkamp Oostvoorne actie, voetbal, watersport, computer en pretpark  ook voor broers en zussen
Niet iedereen weet het, maar BeActive is in Oostvoorne begonnen met tentenkampen. Op 3 verschillende
velden staan kampementen van BeActive. Op het grootste veld draait het kamp onder de naam Summercamp
Oostvoorne. Dit is een regulier kamp waar iedereen zich voor kan aanmelden. Dit kamp is niet ingericht in het
opvangen voor kinderen met stoornissen en kan ook niet betaald worden vanuit een PGB. Op de 2 andere
velden staan kleine kampementen. Deze zijn juist wel ingericht voor kinderen met aandachtspunten. In elk
kamp zitten 6 tot 10 kinderen, ingedeeld op leeftijd. Zij worden begeleid door 2 of 3 begeleiders. Elk kind is
ingeschreven voor een bepaald programma: actie, voetbal, watersport, computeren of pretpark. De kracht van
Oostvoorne is, dat daar waar mogelijk alle kinderen samen de activiteit ondernemen. Zo gaan alle voetballers
in de ochtend naar de voetbaltraining, ongeacht uit welk kamp ze komen. Door de veiligheid van de kleine
groep kunnen veel kinderen het goed aan om mee te draaien met de grote groep. Indien nodig kunnen zij altijd
terugvallen op hun eigen begeleiders. De nadruk van een week ligt op het met elkaar activiteiten ondernemen.
Zo zijn er bosspelen als het vlaggenroofspel en het goudsmokkelspel, wordt er gezwommen en gesprongen van
een bruggetje, bouwen de kinderen die dat willen hutten, is er natuurlijk een groot kampvuur maar gaan we
ook naar een gymzaal voor het James Bond spel. Tussendoor is er genoeg tijd voor rust. Zo is er een grote tent
die vol staat met spellen voor binnen en buiten, zijn er tafeltennistafel, hebben we heel veel lego,
knutselspullen en nog veel meer. Kortom: voor elk wat wils.
Actie
Voetbal
Computer
Pretpark
Watersport

Elke dag verschillende activiteiten.
Idem, maar dan elke ochtend 2 uur voetbaltraining.
Idem, maar in de ochtend mogen de kinderen computeren. De rest actief.
Net als bij actie, maar dan gaan de kinderen dinsdag naar Walibi en donderdag naar de Efteling
Maandag, dinsdag en donderdag windsurfen en anders activiteiten. Op woensdag wake
boarden of waterskiën achter een speedboot.

Wat
Actie en voetbal
Computer
Pretpark
Watersport

Kosten doelgroep
€ 738,00 + € 10,00 eigen
bijdrage
€ 948,00 + € 10,00 eigen
bijdrage
€ 948,00 + € 20,00 eigen
bijdrage
€ 948,00 + € 20,00 eigen
bijdrage

Kosten regulier
€ 225,00

€ 135,00 voor brusjes (*)

€ 375,00

€ 300,00 voor brusjes

€ 375,00

€ 300,00 voor brusjes

€ 460,00

€ 400,00 voor brusjes

(*) brusjes
Hoewel we niet zo van de term “brusjes” houden, dekt het hier wel de lading. Broers en zussen van kinderen
die bij BeActive logeren (maakt niet uit waar: vakantieopvang of weekendopvang) mogen een stuk goedkoper
deelnemen aan de reguliere kampen. Ook mogen zij één vriendje of vriendinnetje meenemen tegen hetzelfde
bedrag. Let op: zorg er bij aanmelding goed voor, dat dit wordt aangegeven. Kijk ook op www.summercampoostvoorne.nl.
Verder in het kort:
Start zondag 16.00 uur en einde vrijdag 16.00 uur. Dan wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met
ouders en kinderen. Leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar onder voorwaarden). Regulier leeftijd 6
tot en met 15 jaar. Vervoer doelgroep is mogelijk met opstapplaatsen Zwolle, Amsterdam, Almere, De Bilt,
Eindhoven en Rotterdam. Extra kosten hiervoor zijn 3 uur begeleiding  3 x €45,00 = €135,00. Vervoerskosten
voor “brusjes” is mogelijk, maar na overleg. Graag hierover contact opnemen met ons kantoor.
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Korte sneeuwweek  Locatie het Duitse Feldberg (KERST 2017 EN VOORJAAR 2018)
Al jaren een groot succes: de sneeuwweek in het Duitse Feldberg. Kinderen kunnen kiezen voor skiën of
snowboarden. Het gebied waar we naar toe gaan is voor zowel de beginnende als voor de gevorderde
wintersporter zeer geschikt. Alles staat in het teken om met elkaar bezig te zijn met/in de sneeuw. Meerdere
ski- en snowboardleraren zullen aanwijzingen geven, maar we benadrukken dat wij de kinderen begeleiden bij
het skiën en snowboarden. Het zijn geen officiële lessen. Wil een kind liever (een tijdje) sleeën of
sneeuwpoppen maken, dan is dat ook mogelijk. Voor de gevorderden onder jullie: het funpark was afgelopen
jaar in de voorjaarsvakantie behoorlijk groot. Heel wat kinderen hebben daar hun kunsten vertoond. Dit willen
we nu ook weer terug laten komen. We verblijven in één of meerdere hotels. Daar wordt alles voor ons
geregeld. We gaan in ieder geval naar hotel Jägerhaus in Neustadt waar we nu al voor het vijfde jaar naar toe
gaan. Indien nodig is het hele hotel is voor ons gereserveerd. Geslapen wordt er met 2 tot 4 kinderen per
kamer.
LET OP: we hebben tot nu toe altijd goede sneeuw gehad in Feldberg, behalve de laatste 2 jaar tijdens de
kerstweek. Mocht er onverhoopt geen sneeuw liggen, dan hebben we een alternatief programma met onder
andere een bezoek aan Europapark.
In het kort:
e
Start maandag vroeg in de ochtend (in de kerstvakantie vroeg op 2 kerstdag) en terug vrijdag rond 20.00 uur
(idem in de kerstvakantie, maar dan op 30 december 2017). Leeftijden 9 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar
onder voorwaarden). De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Groepsgrootte varieert tussen 10 en 40
deelnemers met meerdere begeleiders. Opstapplekken in Zwolle, De Bilt en Eindhoven. Hiervoor zijn geen
extra kosten. Bijna altijd is er de mogelijkheid om al de avond voor vertrek te overnachten bij een opstapplek.
Kosten daarvoor zijn €135,00. Informeer hiernaar op ons kantoor.
Let op: elke deelnemer moet beschikken over een geldig legitimatiebewijs. Verder is het verplicht om een
reisverzekering af te sluiten mét wintersportdekking.
Kosten kerst- en voorjaarsvakantie:
€ 960,30 + €30,00 eigen bijdrage

Lange sneeuwweek  Locatie Frankrijk of Oostenrijk (VOORJAAR, 10 dagen))
Zoals beschreven bij de mei- en de herfstvakantie zijn we bezig om een breder aanbod te hebben voor
e
kinderen/jongeren van 16 jaar en ouder. In 2018 organiseren we voor het 3 jaar de “lange sneeuwweken” van
10 dagen. In 2016 ging er een groep naar het Oostenrijkse Flachau en in 2017 gingen er 2 groepen naar
Frankrijk. Terwijl deze tekst gemaakt wordt, zijn de groepen twee weken terug en hebben we de foto’s
ontvangen. Die zagen er heel goed uit… Wij zien deze activiteit als mogelijke opstap om uiteindelijk zelf met
een groep op pad te kunnen gaan. Daardoor ligt de nadruk van de week op het sociale aspect: er met elkaar
voor zorgen dat iedereen een leuke week heeft. Met elkaar is de groep verantwoordelijk voor het programma,
de keuze van het eten, de inkopen doen voor het eten, de bereiding van het eten, het netjes houden van het
huisje of appartement, de eindschoonmaak van het onderkomen en ga zo nog maar eventjes door. Uiteraard
wordt alles vanuit BeActive begeleid door de begeleiders, maar het is geen vrijheid-blijheid. We kunnen nog
niet aangeven naar welk gebied we nu zullen gaan. De keuze hiervan hangt af van de samenstelling van de
groep en de beschikbare locaties. We boeken vrij laat, waardoor we bij kunnen sturen als er minder sneeuw
ligt. Het is in ieder geval een groter gebied in Oostenrijk of Frankrijk. Met elkaar zullen we een programma
samen stellen waarbij iedereen tevreden moet zijn. Voorbeelden zijn lange tochten, uitdagende pistes, een
rustdag voor mensen die dit willen.
In het kort:
Start vrijdag eind van de middag op een centrale opstapplek in het midden van het land, meestal in Utrecht.
We reizen met een pendelbus van een andere organisatie (meestal Sunweb), maar de groep zit wel bij elkaar.
Terug is anderhalve week later op zondag morgen. Leeftijden 16 tot en met 24 jaar (ouder mag, maar onder
voorwaarden). Groepsgrootte verwachten we rond de 10 deelnemers per week. Er gaan in ieder geval 2
begeleiders mee. Deelnemers moeten minsten 2 weken ski of snowboard ervaring hebben en redelijk van de
piste af kunnen komen. Er worden tijdens deze weken geen lessen gegeven.
Let op: elke deelnemer moet beschikken over een geldig legitimatiebewijs. Verder is het verplicht om een
reisverzekering af te sluiten mét wintersportdekking.
Kosten voorjaarsvakantie:
€ 1.663,20 + €65,00 eigen bijdrage
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Programma MEI en HERFST vakantie 2017
De meivakantie is voor ons altijd moeilijk om te plannen. Elke school lijkt er zijn eigen logica in vrije weken op
na te houden. Er is 1 centrale week. Die houden wij in ieder geval aan. Voor de andere weken hebben we ook
mogelijkheden. Kijk snel hieronder.
Voor de herfstvakantie is het iets makkelijker. Dit zijn “simpel gezegd” week 42 voor de regio’s midden en zuid
en week 43 voor de regio noord.
Omdat het programma van beide vakanties er ongeveer hetzelfde uitziet, hebben we geprobeerd, om deze
beide vakanties samen uit te leggen en ook hebben we een gezamenlijk opdrachtformulier (om in te schrijven)
gemaakt.
Andere weken dan de centrale meivakantieweek (bijvoorbeeld week 18 of week 21)
Indien u uw kind wilt aanmelden voor een andere week dan de centrale meivakantieweek, dan kan dit. U kunt
uw zoon of dochter “gewoon” aanmelden door middel van het opdrachtformulier. Zet daarbij heel duidelijk om
welke week het gaat. Een week is altijd van maandag tot en met vrijdag. We plaatsen na de aanmelding uw
kind op onze lijst. Zodra we er een goed groepje kunnen samenstellen gaat de week definitief door. Uiterlijk 2
weken voor de centrale week, sturen wij een update naar alle ouders. Dan geven we ook door voor welke extra
weken we al aanmeldingen hebben inclusief een leeftijdsaanduiding van de kinderen. Uiterlijk 1 week voor de
centrale mei week krijgt u te horen of de extra week wel of niet door zal gaan.
Programma centrale meivakantieweek + beide herfstweken
Meivakantie:
week 17
24-28 april 2017 (alle regio’s hebben vakantie)
Herfstvakantie: week 42
16-20 oktober 2017 (regio’s midden en zuid)
week 43
23-27 oktober 2017 (regio noord)
We hebben deze weken de volgende 3 keuzes:
 Survivallen in de Belgische Ardennen (9-20 jaar, ingedeeld op leeftijd)
 Center Parcs De Eemhof (6-20 jaar, ingedeeld op leeftijd)
 Meivakantie:
stedentrip Gent, Parijs en een derde stad (16+ reis)
Herfstvakantie: stedentrip Luxemburg, Keulen en een derde stad (16+ reis)
Survivallen in de Belgische Ardennen
Op zich voor veel deelnemers al een bekend fenomeen: het survivallen. We werken echter steeds met een
ander programma. Zo ook nu weer. Een paar bekende activiteiten mogen niet ontbreken. Natuurlijk gaan we
mountainbiken en klimmen. Het klimmen kan op heel veel manieren en op heel veel plekken. Afgelopen
zomer- en herfstvakantie hebben we dit op een hele mooie plek gedaan. Zie hiervoor de foto’s op de website.
Afhankelijk van de aanmeldingen kiezen we ervoor om nog een keer naar deze plek te gaan of we gaan voor
een hele nieuwe plek. Het programma is voor alle kinderen haalbaar, hooguit zullen sommige activiteiten net
iets te spannend zijn. Dan kan dit zonder probleem overgeslagen worden.
Leeftijd:
Kosten:
Tijden:
Opstappen:

9-20 jaar (ingedeeld op leeftijd)
€960,30 + € 15,00 eigen bijdrage voor niet zorg gerelateerde uitgaven
maandag in de ochtend tot en met vrijdag in de middag
Zwolle, Almere, De Bilt, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht (geen extra kosten)

Center Parcs De Eemhof + Eemhof extra programma
Basisplek in al onze programma’s. Centraal gelegen in Nederland biedt dit park genoeg mogelijkheden om op
het park goed met elkaar aan de slag te gaan. Het zwembad, de bowlingbanen, het boogschieten en het
lasergamen zijn slechts enkele voorbeelden. Samen met de groep en de begeleiding wordt er een programma
opgesteld dat zo goed mogelijk aansluit bij de groep. Bij Eemhof extra gaan de kinderen op dinsdag en
donderdag van het park af voor een extra programma. Kinderen kiezen samen welke activiteiten dit zijn.
Leeftijd:
6-20 jaar (ingedeeld op leeftijd)
Kosten:
Eemhof “normaal”
€851,00 + € 10,00 eigen bijdrage
Eemhof “extra”:
€910,80 + € 15,00 eigen bijdrage
Tijden:
maandag 16.00 uur tot en met vrijdag 12.00 uur.
Opstappen:
Zwolle, Almere, De Bilt, Rotterdam en Eindhoven (Extra kosten bij vervoer €90,00)
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Meivakantie:
Stedentrip Gent, Parijs en een derde stad (16+)
Herfstvakantie: Stedentrip Luxemburg, Keulen en een derde stad (16+)
Er is in Nederland relatief weinig aanbod voor kinderen met autisme en/of adhd dat zich op de oudere
kinderen en jong volwassenen richt. Tijdens de voorjaarsvakantie (lange sneeuwweek) en tijdens de
zomervakantie (surfen in Frankrijk voor 14+) hebben we al een paar stappen gezet. Met deze twee stedentrips
bieden we ook tijdens de mei- en de herfstvakantie iets aan. Het accent ligt op met elkaar iets gaan beleven.
Aan de groep hoe dit gaat. Dit klinkt wat vaag, maar dat is een bewuste keuze. Zeker is, dat je met een busje
van BeActive eerst naar Gent/Luxemburg reist. Je krijgt als groep een bepaald budget (geldbedrag) mee. Aan
jullie waaraan je dit uitgeeft: dineer je 1 keer chique en 2 keer goedkoper of regel je iets anders, ga je wel of
niet naar een bepaalde attractie (bijvoorbeeld bezoek aan de Eiffeltoren), je hebt tenten mee, maar misschien
slaap je liever in een hotel. Kortom keuzes die gemaakt moeten worden. Voorwaarde is, dat de deelnemers het
met elkaar eens zijn. Ook het regelen moet zoveel mogelijk door de deelnemers gedaan worden. De
begeleiding helpt natuurlijk wel en stuurt waar nodig bij. Na Gent/Luxemburg kiezen jullie of je direct doorgaat
naar Parijs/Keulen of dat je eerst nog ergens anders een overnachting maakt. Aangezien dit een nieuwe
activiteit is, hebben we een beperkt aantal plaatsen. Bij voorkeur zo snel mogelijk opgeven.
Leeftijd:
16-24 jaar
Kosten:
€960,30 + € 20,00 eigen bijdrage voor niet zorg gerelateerde uitgaven
Tijden:
maandag in de ochtend tot en met vrijdag in de middag/begin van de avond
Opstappen:
Zwolle, Almere, De Bilt en Eindhoven (geen extra kosten)

Wij zijn op zoek naar nieuwe 16+ activiteiten
Zoals je net hierboven hebt kunnen lezen, zijn wij hard op zoek naar nieuwe activiteiten voor mensen van jouw
leeftijd. Wij kunnen natuurlijk heel veel bedenken, maar we vinden het veel belangrijker wat jij zou willen.
Daarom bij deze de vraag om je ideeën te mailen naar info@123beactive.nl. Als je deelneemt aan de
weekendopvang, dan kun je natuurlijk altijd even langs komen bij Andrea of Rutger om je idee te vertellen. Om
het extra interessant te maken hebben we de volgende uitdaging:
We beloven niet dat we je idee uit gaan voeren, we beloven wel, dat we naar elk idee goed gaan luisteren.
Wordt jouw idee gekozen en uitgevoerd, dan krijg jij van ons een lekkere taart of een bioscoopbon.
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OPDRACHTFORMULIER MEI en HERFST vakantie 2017
Achternaam
Voornaam

jongen / meisje *

Geboortedatum
Burger service nummer
Diagnose
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres voor correspondentie
Hoe wordt de activiteit betaald

PGB / ZIN / WLZ / u betaalt zelf / anders

Eventuele bijzonderheden
(*) graag omcirkelen wat van toepassing is

M E I V A K A N T I E
Centrale meiweek: week 17 24-28 april 2017

Overige weken in april en mei (niet centraal)

O Survival in de Belgische Ardennen
€960,30 + €15,00 eigen bijdrage
O Center Parcs De Eemhof
€851,00 + €10,00 eigen bijdrage
O Center Parcs De Eemhof extra programma
€910,80 + €15,00 eigen bijdrage
O Stedentrip Gent, Parijs en een derde stad (16+ reis)
€960,30 + €20,00 eigen bijdrage

O
O
O
O
O

week 16: 17 – 21 april 2017
week 18: 1 – 5 mei 2017
week 19: 8 – 12 mei 2017
week 20: 15 – 19 mei 2017
anders, namelijk: …………………………………………………………………

Kosten: € 851,00 + € 10,00 eigen bijdrage
Locatie park van Center Parcs De Eemhof

H E R F S T V A K A N T I E
Week 42: 16 – 20 oktober 2017

Week 43: 23 – 27 oktober 2017

O Survival in de Belgische Ardennen
€960,30 + €15,00 eigen bijdrage
O Center Parcs De Eemhof
€851,00 + €10,00 eigen bijdrage
O Center Parcs De Eemhof extra programma
€910,80 + €15,00 eigen bijdrage
O Stedentrip Luxenburg, Keulen en een derde stad (16+ reis)
€960,30 + €20,00 eigen bijdrage

O Survival in de Belgische Ardennen
€960,30 + €15,00 eigen bijdrage
O Center Parcs De Eemhof
€851,00 + €10,00 eigen bijdrage
O Center Parcs De Eemhof extra programma
€910,80 + €15,00 eigen bijdrage
O Stedentrip Luxenburg, Keulen en een derde stad (16+ reis)
€960,30 + €20,00 eigen bijdrage

Opstapplekken

Belangrijk voor survival + stedentrip:
- Verplichte reisverzekering bij survival
ook een dekking voor buitensport
- Deelnemers moeten beschikken over geldig ID-bewijs of
paspoort.

ZWOLLE / ALMERE / DE BILT / ROTTERDAM
EINDHOVEN / MAASTRICHT
Extra kosten € 90,00 bij De Eemhof, bij survival en stedentrip
geen extra kosten.

BeActive maakt tijdens activiteiten foto’s. Zo kunt u o.a. na afloop zien wat uw kind beleefd heeft. De foto’s worden dan op onze
internetsite gezet. Ook kunnen ze eventueel gebruikt worden voor het maken van promotiemateriaal.
Ik heb hier WEL / GEEN bezwaar tegen.

Ondertekend te …………….………… op ……………….………………
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: …………………..….……
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website www.123beactive.nl.
Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Randstad 21 nr. 49, 1314 BH Almere
Een formulier inscannen/fotograferen en mailen kan ook naar info@123beactive.nl.
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Programma zomervakantie 2017
Een vol en uitgebreid programma. Zo is er de keuze uit survival in België, surfen in Frankrijk, programma’s op
diverse vakantieparken in Nederland (Duinrell, De Eemhof, Het Heijderbos, De Kempervennen en De
Huttenheugte), zijn er veel programma’s in Oostvoorne waar we ons tentenkamp hebben en is er tot slot nog
de mogelijkheid om naar Cambodja en Indonesië te gaan.
Hieronder eerst een uitleg van de verschillende activiteiten. Daarna hebben we per week het programma
neergezet.
Tussen en/of aansluitende weekenden
We beginnen bewust om de tussen en/of aansluitende weekenden te benoemen. Tijdens elk weekend tussen
verschillende vakantieweken is er de mogelijkheid om uw kind extra te laten logeren. Dit kan zijn als uw kind 2
aansluitende weken bij ons logeert, maar ook ter verlenging dus voor of na een week. Een weekend begint
vrijdagmiddag en eindigt zondagmiddag. Voor vervoer naar een eventuele andere locatie zorgt BeActive. Bij
een tussenweekend (dus bij 2 weken achter elkaar) zorgt de begeleiding dat de kleding van de deelnemers
wordt gewassen.

Week 28:
9 tot en met 14 juli
Officiële vakantieweek regio MIDDEN
EEMHOF+ EEMHOF EXTRA
Een week op Center Parcs De Eemhof, voor veel kinderen een bekende
locatie. Het park biedt veel mogelijkheden, zoals zwemmen, bowlen,
boogschieten. Bij het extra programma gaan we 1 dag naar Walibi en kiezen
de kinderen tijdens de week met elkaar naar welke andere activiteit buiten
het park ze zullen gaan.
OOSTVOORNE
Tentenkamp. Keuze uit WATERSPORT, ACTIE, VOETBAL en PRETPARK.
Op dezelfde plek mogen broers en zussen van deelnemers en één vriendje
of vriendinnetje deelnemen tegen een aangepast tarief (vanaf €135,00 voor
een week).

Week 29:
DUINRELL

16 tot en met 21 juli
Officiële vakantieweek regio’s MIDDEN en ZUID
Deze week kun je kiezen voor een verblijf op het park van Duinrell in
Wassenaar. We maken onder andere gebruik van de attracties en het
Tikibad. Ook gaan we naar het bos en het strand.
OOSTVOORNE
Tentenkamp. Keuze uit WATERSPORT, ACTIE, VOETBAL en PRETPARK.
Op dezelfde plek mogen broers en zussen van deelnemers en één vriendje
of vriendinnetje deelnemen tegen een aangepast tarief (vanaf €135,00 voor
een week).
SURFEN IN FRANKRIJK 10 dagen Met een groep jongeren van 14 jaar en ouder ga je surfen op de golven van
Carcanes. Dit doen wij in samenwerking met Surflife. Let op: vertrek op
vrijdag 14 juli en terugkomst op zondag 23 juli

Week 30:
OOSTVOORNE

23 tot en met 28 juli
Officiële vakantieweek regio’s MIDDEN, ZUID en NOORD
Tentenkamp. Keuze uit WATERSPORT, ACTIE, VOETBAL en PRETPARK.
Op dezelfde plek mogen broers en zussen van deelnemers en één vriendje
of vriendinnetje deelnemen tegen een aangepast tarief (vanaf €135,00 voor
een week).
SURFEN IN FRANKRIJK 10 dagen Met een groep jongeren van 14 jaar en ouder ga je surfen op de golven van
Carcanes. Dit doen wij in samenwerking met Surflife. Let op: vertrek op
vrijdag 21 juli en terugkomst op zondag 30 juli
SURVIVAL IN BELGIË
Met een deels nieuw programma hebben we weer spectaculaire activiteiten
in de Belgische Ardennen. Klimmen, abseilen, mountainbiken, kanoën en
nog veel meer.
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Week 31:
30 juli tot en met 04 augustus
Officiële vakantieweek regio’s MIDDEN, ZUID en NOORD
KEMPERVENNEN
Een week op Center Parcs De Kempervennen in Valkenswaard. We hebben
+ KEMPERVENNEN EXTRA
vooral voor deze locatie gekozen ter variatie op het vaste programma. Wel
het vertrouwde Center Parcs, maar toch op een andere plek. Bij het extra
programma kiezen de kinderen tijdens de week met elkaar naar welke 2
activiteiten buiten het park ze zullen gaan.
SURVIVAL IN BELGIË
Met een deels nieuw programma hebben we weer spectaculaire activiteiten
in de Belgische Ardennen. Klimmen, abseilen, mountainbiken, kanoën en
nog veel meer.
OOSTVOORNE
Tentenkamp. Keuze uit WATERSPORT, ACTIE, VOETBAL en PRETPARK.
Op dezelfde plek mogen broers en zussen van deelnemers en één vriendje
of vriendinnetje deelnemen tegen een aangepast tarief (vanaf €135,00 voor
een week).
Week 32:
DUINRELL

06 tot en met 11 augustus
Officiële vakantieweek regio’s MIDDEN, ZUID en NOORD
Deze week kun je kiezen voor een verblijf op het park van Duinrell in
Wassenaar. We maken onder andere gebruik van de attracties en het
Tikibad. Ook gaan we naar het bos en het strand.
SURVIVAL IN BELGIË
Met een deels nieuw programma hebben we weer spectaculaire activiteiten
in de Belgische Ardennen. Klimmen, abseilen, mountainbiken, kanoën en
nog veel meer.
Week 33:
OOSTVOORNE

13 tot en met 18 augustus
Officiële vakantieweek regio’s MIDDEN, ZUID en NOORD
Tentenkamp. Keuze uit WATERSPORT, ACTIE, VOETBAL en PRETPARK.
Op dezelfde plek mogen broers en zussen van deelnemers en één vriendje
of vriendinnetje deelnemen tegen een aangepast tarief (vanaf €135,00 voor
een week).
SURFEN IN FRANKRIJK 10 dagen Met een groep jongeren van 14 jaar en ouder ga je surfen op de golven van
Carcanes. Dit doen wij in samenwerking met Surflife. Let op: vertrek op
vrijdag 11 augustus en terugkomst op zondag 20 augustus.
Week 34:
20 tot en met 25 augustus
Officiële vakantieweek regio’s ZUID en NOORD
HEIJDERBOS
Een week op Center Parcs Het Heijderbos in Heijen. We hebben vooral voor
+ HEIDERBOS EXTRA
deze locatie gekozen ter variatie op het vaste programma. Wel het
vertrouwde Center Parcs, maar toch op een andere plek. Bij het extra
programma kiezen de kinderen tijdens de week met elkaar naar welke 2
activiteiten buiten het park ze zullen gaan.
SURVIVAL IN BELGIË
Met een deels nieuw programma hebben we weer spectaculaire activiteiten
in de Belgische Ardennen. Klimmen, abseilen, mountainbiken, kanoën en
nog veel meer.
Week 35:
27 augustus tot en met 1 september
Officiële vakantieweek regio NOORD
HUTTENHEUGTE
Een week op Center Parcs De Huttenheugte in Dalen (Drenthe). We hebben
+ HUTTENHEUGTE EXTRA
vooral voor deze locatie gekozen ter variatie op het vaste programma. Wel
het vertrouwde Center Parcs, maar toch op een andere plek. Bij het extra
programma kiezen de kinderen tijdens de week met elkaar naar welke 2
activiteiten buiten het park ze zullen gaan.

Aziëreis 2017: Indonesië 11-28 juli 2017 en Cambodja 10 - 27 augustus 2017
Verderop meer uitleg over deze activiteit, maar omdat hij tijdens de grote vakantie valt, willen we deze
activiteiten wel nu al noemen. Aan het begin van de grote vakantie is er een activiteit in Indonesië en aan het
eind van de zomervakantie een activiteit in Cambodja. Niet de toeristische attracties staan centraal, maar de
manier van het leven van de “gewone” mensen. Voor de deelnemers is het de uitdaging of zij zich steeds weer
opnieuw aan de verschillende situaties te kunnen aanpassen. Op deze manier wordt er hard gewerkt aan het
krijgen van een positiever zelfbeeld, een betere zelfredzaamheid en moeten de deelnemers op sociaal vlak
hard werken om zich staande te houden in een groep. Hierdoor is er voor de deelnemers onbewust zeer veel
aandacht voor de sociale vaardigheden. Info op de laatste paar pagina’s.
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OPDRACHTFORMULIER zomervakantie 2017
Achternaam
Voornaam

jongen / meisje *

Geboortedatum
Burger service nummer
Diagnose
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres voor correspondentie
Hoe wordt de activiteit betaald

PGB / ZIN / WLZ / u betaalt zelf / anders

Eventuele bijzonderheden
(*) graag omcirkelen wat van toepassing is

O Week 28: 09 – 14 juli

O Week 29: 16 – 21 juli

O Week 30: 23 – 28 juli

O EEMHOF MET / ZONDER extra programma
O OOSTVOORNE met keuzeprogramma ………………………………….
O DUINRELL
O OOSTVOORNE met keuzeprogramma ………………………………….
O SURFEN in Frankrijk (let op  10 dagen 14 – 23 juli)
O OOSTVOORNE met keuzeprogramma ………………………………….
O SURFEN in Frankrijk (let op  10 dagen 14 – 23 juli)
O SURVIVAL in België

O Week 31: 30 juli – 04 aug. O KEMPERVENNEN MET / ZONDER extra programma
O SURVIVAL in België
O OOSTVOORNE met keuzeprogramma ………………………………….
O Week 32: 06 – 11 aug.

O DUINRELL
O SURVIVAL in België

O Week 33: 13 – 18 aug.

O OOSTVOORNE met keuzeprogramma ………………………………….
O SURFEN in Frankrijk (let op  10 dagen 11 – 20 augustus)

O Week 34: 20 – 25 aug.

O HEIJDERBOS MET / ZONDER extra programma
O SURVIVAL in België

O 11 – 28 juli

O Indonesië. Leeftijd 10-22 jaar, 18 dagen.

O 10 – 27 augustus

O Cambodja. Leeftijd 10-22 jaar, 18 dagen.

Welke data

ja / nee

Eemhof/Kempervennen/
Heiderbos/Huttenheugte
€ 1.073 + € 12,50 eigen bijdr (standaard)
€ 1.148 + € 15,00 eigen bijdr (extra prog)
Duinrell in Wassenaar/Survival in België
€ 1.148 + € 15,00 eigen bijdr
Surfen in Frankrijk (10 dagen)
€ 1.663 + € 20,00 eigen bijdr
Oostvoorne (tentenkamp)
Actie/voetbal
€738 + €10 eigen b
Pretpark
€948 + €20 eigen b
Computer
€948 + €10 eigen b
Watersport
€948 + €20 eigen b
Azië 2017: Indonesië enCambodja
€ 2.750 + € 150 eigen bijdrage

O Week 35: 27 aug – 01 septO HUTTENHEUGTE MET / ZONDER extra programma

Aanmelding tussenweekend
(kosten €428,75)

Kosten per activiteit:

In Oostvoorne/Duinrell:
O
Neem ik zelf een fiets mee
O
Wil ik een fiets huren
€ 25,00 in Oostvoorne
€ 30,00 op Duinrell
Opstapplaats
- Kosten Oostvoorne € 135,00
- Kosten Center Parcs / Duinrell €90,00
- Kosten survival/surfen: geen kosten
O De Bilt O Almere O Eindhoven
O Rotterdam O Zwolle O Amsterdam

Belangrijk voor survival + surfen:
- Verplichte reisverzekering met buitensportdekking
- Deelnemers moeten beschikken over geldig ID-bewijs of paspoort.

………………………………….

BeActive maakt tijdens activiteiten foto’s. Zo kunt u o.a. na afloop zien wat uw kind beleefd heeft. De foto’s worden dan op onze
internetsite gezet. Ook kunnen ze eventueel gebruikt worden voor het maken van promotiemateriaal.
Ik heb hier WEL / GEEN bezwaar tegen.

Ondertekend te …………….………… op ……………….………………
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: …………………..….……
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website www.123beactive.nl.
Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Randstad 21 nr. 49, 1314 BH Almere
Een formulier inscannen/fotograferen en mailen kan ook naar info@123beactive.nl.
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Programma KERST vakantie 2017
Voor het zesde jaar organiseren we tijdens de kerstvakantie ook activiteiten. Dit doen wij bewust tussen Kerst
en Oud en Nieuw. Tijdens deze wat hectische tijd hebben de kinderen dan een mooi programma bij BeActive
en kan thuis, indien nodig, ook weer even op adem komen. De data vallen door deze constructie wat vreemd.
De kinderen die mee gaan met de sneeuwweek vertrekken op dinsdag 26 december (2e Kerstdag). Kinderen
die kiezen voor “De Eemhof” starten op woensdag 27 december. Doordat Oud en Nieuw deels in het weekend
valt, kunnen we huisjes niet boeken zoals wij zouden willen. Daarom verhuizen we vrijdag om de laatste nacht
in een hotel te slapen. Daar gaan we ook heerlijk eten.
Sneeuwweek in het Duitse Feldberg
Al jaren een groot succes: de sneeuwweek in het Duitse Feldberg. Kinderen kunnen kiezen voor skiën of
snowboarden. Het gebied waar we naar toe gaan is voor zowel de beginnende als voor de gevorderde
wintersporter zeer geschikt. Alles staat in het teken om met elkaar bezig te zijn met/in de sneeuw. Meerdere
ski- en snowboardleraren zullen aanwijzingen geven, maar we benadrukken dat wij de kinderen begeleiden bij
het skiën en snowboarden. Het zijn geen officiële lessen. Wil een kind liever (een tijdje) sleeën of
sneeuwpoppen maken, dan is dat ook mogelijk. Voor de gevorderden onder jullie: het funpark was afgelopen
jaar in de voorjaarsvakantie behoorlijk groot. Heel wat kinderen hebben daar hun kunsten vertoond. Dit willen
we nu ook weer terug laten komen. We verblijven in één of meerdere hotels. Daar wordt alles voor ons
geregeld. We gaan in ieder geval naar hotel Jägerhaus in Neustadt waar we nu al voor het vijfde jaar naar toe
gaan. Het hele hotel is voor ons gereserveerd. Geslapen wordt er met 2 tot 4 kinderen per kamer.
LET OP: we hebben tot nu toe altijd goede sneeuw gehad in Feldberg, behalve de laatste 2 jaar tijdens de
kerstweek. Als er onverhoopt geen sneeuw ligt, dan hebben we een alternatief programma met onder andere
een bezoek aan Europapark.
Belangrijkste punten voor de sneeuwweek
Wanneer:
Week 52 (dinsdag 26 december vroeg –zaterdag 30 december in de avond)
Welke doelgroep:
Kinderen met adhd en/of met een stoornis in het autistisch spectrum
Welke leeftijd:
9 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar wel binnen de voorwaarden van BeActive)
Kosten:
€ 960,30 + € 30,00 eigen bijdrage (o.a. materiaal huur + skipas)
Bijzonderheden:
- Kinderen worden ingedeeld op leeftijd
- Het verblijf is in een hotel
- Eigen, geldige legitimatie verplicht!!
- Reisverzekering met wintersportdekking verplicht!!
- Indien er geen of onvoldoende sneeuw ligt, dan is er een alternatief programma
waaronder een bezoek aan het pretpark Europapark.
Opstapplaatsen: `
Zwolle, Almere, De Bilt en Eindhoven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Center Parcs “De Eemhof” in Zeewolde
Voor uitleg over “De Eemhof” verwijzen wij u graag naar de eerdere uitleg hierover. Wel is er een verschil
tussen onze “normale” weken en de laatste week van het jaar. Met elkaar gaan we er een paar bijzondere
dagen van maken. Andrea Wennemers, de coördinator van deze week, heeft er nu al heel veel zin in.
Donderdag avond gaan we proberen het grootste Kerstkampvuur van BeActive te maken waar iedereen die dat
wil broodjes op kan roosteren. Op vrijdag verhuizen we naar een hotel in de buurt. Daar gaan we heerlijk uit
eten. De volgende ochtend wacht ons ook een heel lekker ontbijtbuffet. Zaterdag hebben we nog een actief
programma. De afsluiting is om 17.00 uur.
Belangrijkste punten voor De Eemhof in de kerstvakantie
Wanneer:
Week 52 (woensdag 27 december 11.00 uur – zaterdag 30 december 17.00 uur)
Welke doelgroep:
Kinderen met adhd en/of met een stoornis in het autistisch spectrum
Welke leeftijd:
4 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar wel binnen de voorwaarden van BeActive)
Kosten:
€ 851,00 + € 10,00 eigen bijdrage
Bijzonderheden:
- Kinderen worden ingedeeld op leeftijd en op problematiek.
- Meisjes proberen we waar mogelijk bij elkaar te plaatsen.
- Extra: Op woensdag gaan alle kinderen eten in het buffetrestaurant.
- Tijdens deze week proberen we nog meer dan anders een sfeer neer te zetten
die past bij de feestdagen.
Opstapplaatsen:
Alleen indien gewenst, hebben we opstapplekken in Almere, Eindhoven, Den Bosch,
Amsterdam, De Bilt, Rotterdam en Zwolle. Voor het vervoer wordt 2 uur begeleiding
in rekening gebracht. Dit houdt in, dat u een toeslag krijgt van €90,00. Vervoer vanaf
huis kan ook, maar dan liggen de kosten over het algemeen een stuk hoger.
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Programma VOORJAARS/KROKUS/CARNAVALS vakantie 2018
Center Parcs “De Eemhof” in Zeewolde
Zoals eerder vermeld, is dit park al jaren een vaste waarde in ons programma. De week start op maandag en
eindigt op vrijdag. Voor het Eemhof extra programma hebben we eenzelfde opzet als tijdens de herfst vakantie.
De kinderen kunnen 2 dagen kiezen uit karten, lasergamen, klimmen, koken (met elkaar allerlei lekkere dingen
koken), een bezoek aan Nemo of een bezoek aan de bioscoop in Almere. Ook is er weer de mogelijkheid om in
te schrijven voor het computerprogramma waarbij de kinderen elke dag 2 x 2 uur mogen computeren. Naast
het computeren wordt er een actief programma aangeboden. Let op: in week 8 bieden we wel een programma
aan, maar de meeste kinderen hebben vakantie in week 7 of 9. We moeten dus afwachten of er voldoende
animo voor deze week is.
Belangrijkste punten voor De Eemhof in de voorjaarsvakantie
Wanneer:
Week 7 (maandag 12 februari in de middag – vrijdag 16 februari in de middag)
Week 8 (maandag 19 februari in de middag – vrijdag 23 februari in de middag)
Week 9 (maandag 26 februari in de middag – vrijdag 02 maart in de middag)
Welke doelgroep:
Kinderen met adhd en/of met een stoornis in het autistisch spectrum
Welke leeftijd:
4 tot en met 18 jaar (ouder mag, maar wel binnen de voorwaarden van BeActive)
Kosten:
€ 851,00 + € 10,00 eigen bijdrage voor het standaard programma
€ 910,80 + € 15,00 eigen bijdrage voor het extra of het computerprogramma
Bijzonderheden:
- Kinderen worden ingedeeld op leeftijd en op problematiek.
- Meisjes proberen we waar mogelijk bij elkaar te plaatsen.
Opstapplaatsen:
Alleen indien gewenst, hebben we opstapplekken in Almere, Eindhoven, Den Bosch,
Amsterdam, De Bilt, Rotterdam en Zwolle. Voor het vervoer wordt 2 uur begeleiding
in rekening gebracht. Dit houdt in, dat u een toeslag krijgt van €90,00. Vervoer vanaf
huis kan ook, maar dan liggen de kosten over het algemeen een stuk hoger.
Sneeuwweek in het Duitse Feldberg (5 dagen)
Al jaren een succes en precies zoals het ook beschreven staat bij het programma van de kerstvakantie. Het
verschil is, dat de groepen aanmerkelijk kleiner zullen zijn. Met kerst zal het aantal deelnemers richting de 60
gaan en door de spreiding van de voorjaarsvakantie verwachten we groepen tussen de 10 en de 40 deelnemers
per week. We slapen in hotel Schwörer en in het daarbij behorende guesthouse. We komen hier al meer dan 6
jaar. Het programma is actief, maar goed haalbaar voor elk kind. Ook zijn er voldoende rustmomenten in het
programma. Het programma is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Ter plekke worden de kinderen ingedeeld
op leeftijd. Klik op de onderstaande link voor een leuk YouTube-filmpje om een indruk van de week te krijgen:
https://www.youtube.com/watch?v=2GmvHHXPAxk

Let op: in week 8 bieden we wel een programma aan, maar de meeste kinderen hebben vakantie in week 7 of
9. We moeten dus afwachten of er voldoende animo voor deze week is.
Belangrijkste punten voor de sneeuwweek Feldberg (5 dagen)
Wanneer:
Week 7 (maandag 12 februari in de ochtend – vrijdag 16 februari in de avond)
Week 8 (maandag 19 februari in de ochtend – vrijdag 23 februari in de avond)
Week 9 (maandag 26 februari in de ochtend – vrijdag 02 maart in de avond)
Welke doelgroep:
Kinderen met adhd en/of met een stoornis in het autistisch spectrum
Welke leeftijd:
9 tot en met 20 jaar (ouder mag, maar wel binnen de voorwaarden van BeActive)
Kosten:
€ 960,30 + € 30,00 eigen bijdrage (o.a. materiaal huur + skipas)
Bijzonderheden:
- Kinderen worden ingedeeld op leeftijd
- Het verblijf is in een hotel
- Eigen, geldige legitimatie verplicht!!
- Reisverzekering met wintersportdekking verplicht!!
Opstapplaatsen:
Zwolle, Almere, De Bilt en Eindhoven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Het weekend van 2-4 maart is er weekendopvang op de Eemhof. Dit is aansluitend op week 9. Indien gewenst,
kan de week verlengd worden met dit weekend. BeActive zorgt voor het vervoer. Kinderen die al deelnemen
aan dat weekend worden automatisch op de juiste plek gebracht. Ditzelfde geldt voor het weekend van 16-18
februari. Dan is er na week 7 een weekend in Zandvoort.
Kosten:

Flexibel weekend (losse afspraak) € 588,00. Vaste weekendopvang €516,00.
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Sneeuwweek Oostenrijk/Frankrijk (10 dagen en minimaal 16 jaar)
Zoals ook al beschreven bij de mei- en de herfstvakantie zijn we bezig om een breder aanbod te ontwikkelen
e
voor kinderen/jongeren van 16 jaar en ouder. In 2018 organiseren we voor het 3 jaar de “lange
sneeuwweken” van 10 dagen. In 2016 ging er een groep naar het Oostenrijkse Flachau en in 2017 gingen er 2
groepen naar Frankrijk. Terwijl deze tekst gemaakt wordt, zijn de groepen zo’n 2 weken terug en hebben we de
foto’s ontvangen. Die zagen er heel goed uit… Wij zien deze activiteit als mogelijke opstap om uiteindelijk zelf
met een groep op pad te kunnen gaan. Daardoor ligt de nadruk van de week op het sociale aspect: er met
elkaar voor zorgen dat iedereen een leuke week heeft. Met elkaar is de groep verantwoordelijk voor het
programma, de keuze van het eten, de inkopen doen voor het eten, de bereiding van het eten, het netjes
houden van het huisje of appartement, de eindschoonmaak van het onderkomen en ga zo nog maar eventjes
door. Uiteraard wordt alles vanuit BeActive begeleid door de begeleiders, maar het is geen vrijheid blijheid. We
kunnen nog niet aangeven naar welk gebied we nu zullen gaan. De keuze hiervan hangt af van de samenstelling
van de groep en de beschikbare locaties. We boeken vrij laat, waardoor we bij kunnen sturen als er minder
sneeuw ligt. Het is in ieder geval een groter gebied in Oostenrijk of Frankrijk. Met elkaar zullen we een
programma samen stellen waarbij iedereen tevreden moet zijn. Voorbeelden zijn lange tochten, uitdagende
pistes, een rustdag voor mensen die dit willen.
Let op:
De groepen zullen waarschijnlijk te vergelijken zijn met de groepen van vorig jaar. Dit zijn rond de 10
deelnemers per week. Daar gaan vanuit BeActive 2 begeleiders mee. We kiezen er bewust voor, om hen niet te
laten rijden. We vinden de afstand te groot. De groep is te klein om een eigen grote bus te huren. Daarom
maken we gebruik van een pendelbus. De laatste 2 jaar was dit via Sunweb. We spreken met elkaar in Utrecht
af als opstapplek. Dit doen we, omdat de organisatie van de pendeldienst ons anders niet kan garanderen dat
de groep bij elkaar komt te zitten. Bij 1 opstapplek kan dit wel. Uitstappen is meestal geen probleem op andere
locaties zoals Eindhoven. Opstappen in 2016 was om 16.00 uur. Houd daar rekening mee met de planning.
We hebben geen lange sneeuwweek aangeboden in week. 8. Mocht jij/uw kind toch in deze week kunnen, dan
kunt u contact met ons opnemen. Indien er meer kinderen/jongeren kunnen, dan gaan we alsnog een week
extra inplannen.
Belangrijkste punten voor de sneeuwweek Oostenrijk/Frankrijk (10 dagen)
Wanneer:
Week 7 (vrijdag 9 februari in de avond – zondag 18februari in de ochtend)
Week 9 (vrijdag 23 februari in de avond – zondag 04 maart in de ochtend)
Welke doelgroep:
Jongeren/jong volwassenen met adhd en/of met een stoornis in het autistisch
spectrum
Welke leeftijd:
16 tot en met 24 jaar
Kosten:
€ 1.663,20 + € 65,00 eigen bijdrage (o.a. materiaal huur + skipas)
Bijzonderheden:
- Het verblijf is in appartementen
- Eigen, geldige legitimatie verplicht!!
- Reisverzekering met wintersportdekking verplicht!!
- Minimaal 2 weken wintersportervaring. Er zijn geen lessen !!!
Opstapplaatsen:
Centrale plek in Nederland. We rijden mee met een pendeldienst van een andere
organisatie.
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OPDRACHTFORMULIER kerst en voorjaarsvakantie 2017/2018
Achternaam
Voornaam

jongen / meisje *

Geboortedatum
Burger service nummer
Diagnose
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres voor correspondentie
Hoe wordt de activiteit betaald *

PGB / ZIN / WLZ / u betaalt zelf / anders

Eventuele bijzonderheden

(*) graag omcirkelen wat van toepassing is
KERSTVAKANTIE

VOORJAARSVAKANTIE

Programma en data:

Programma 5 dagen

Programma 10 dagen

O

Sneeuw week Duitsland
Kosten € 960,30 + € 30,00 eigen bijdrage
Data 26 t/m 30 december 2017

Data
O Week 7 (12-16 feb)
O Week 8 (19-23 feb)
O Week 9 (26 feb-2 maart)

Data
O Week 7 (9-18 feb)
O Week 9 (23 feb-4 maart)

O

Eemhof
Kosten € 851,00 + € 10,00 eigen bijdrage
Data 27 t/m 30 december 2017

Keuze
O Eemhof
€ 851,00 + € 10,00
O Eemhof extra programma
€ 910,80 + € 15,00
O Eemhof computeren
€ 910,80 + € 10,00
O Sneeuwweek Duitsland
€ 960,30 + € 30,00

Belangrijk voor sneeuwweek:
- Verplichte reisverzekering met buitensportdekking
- Deelnemers moeten beschikken over geldig IDbewijs of paspoort.

Keuze
O Sneeuwweek
Oostenrijk/Frankrijk
€ 1.663,20 + € 65,00

Op de sneeuw week:
O
wil ik skiën
O
wil ik snowboarden
O
wil ik sleeën
Opstapplaats sneeuw week Feldberg
(geen extra kosten)

Opstapplaatsen De Eemhof
(Kosten € 90,00)

ZWOLLE / ALMERE / DE BILT / EINDHOVEN

ZWOLLE / ALMERE / DE BILT / EINDHOVEN
ROTTERDAM / AMSTERDAM / DEN BOSCH

BeActive maakt tijdens activiteiten foto’s. Zo kunt u o.a. na afloop zien wat uw kind beleefd heeft. De foto’s worden dan op onze
internetsite gezet. Ook kunnen ze eventueel gebruikt worden voor het maken van promotiemateriaal.

Ik heb hier WEL / GEEN bezwaar tegen.
(indien WEL, dan worden er geen foto’s van uw kind gemaakt).

Ondertekend te …………….………… op ……………….………………
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: …………………..….……
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden.
Deze zijn te vinden op onze website www.123beactive.nl.
Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Randstad 21 nr. 49, 1314 BH Almere
Een formulier inscannen/fotograferen en mailen kan ook naar info@123beactive.nl.
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Programma buiten Europa: Indonesië, Cambodja en Suriname
Afgelopen jaar zijn we met BeActive voor de 21de keer met kinderen diep het oerwoud van Suriname in gegaan. Vanaf
2013 zijn daar een zestal reizen naar Azië bij gekomen. In juli 2013 was er een proefreis naar Cambodja en de
Filippijnen, in april 2014 een reis naar Cambodja en in 2014, 2015 en 2016 een reis naar het eiland Lombok in
Indonesië. Deze activiteiten waren zo succesvol, dat we in 2017 weer 3 dergelijke activiteiten aanbieden.
Waarom zulke verre bestemmingen ?
Bij alle activiteiten die we bij BeActive organiseren proberen we situaties te creëren waarbij kinderen kunnen werken aan
hun zelfredzaamheid, het verkrijgen van een positiever zelfbeeld en dat zij oefenen met zich staande houden binnen
een groep. Ook de ontlasting van de thuissituatie is voor ons een grote drijfveer. Veel ouders van kinderen die mee zijn
geweest, ervaren positieve veranderingen in het gedrag van hun kind. Bij de activiteiten buiten Europa hebben heel veel
kinderen grote stappen kunnen zetten op het gebied van zelfredzaamheid en is hun zelfbeeld positiever geworden. We
halen kinderen uit hun comfortzone en plaatsen ze in een compleet andere omgeving. Als ze dan ervaren dat ze het
daar, geholpen door de begeleiders, redden, dan geeft hen dit een enorme boost in hun zelfvertrouwen. Kinderen
maken dan vaak een vertaalslag naar hun dagelijkse leven. Belangrijk om te weten is, dat de kosten die berekend
worden niet hoger liggen dan de zorg die BeActive levert in Nederland. Ter vergelijking: de activiteit in Suriname (14
dagen) kost ongeveer net zoveel als 2 weken opvang in de zomervakantie op De Eemhof. De begeleiding en het verblijf
wordt gefactureerd. Tickets worden niet doorberekend en derhalve niet gefactureerd.
Verschil Suriname en Azië
Het grote verschil tussen de activiteit in Suriname en die in Azië is de manier van verplaatsen. In Suriname gaan we
direct naar een vaste plaats en daar doen de kinderen mee met het dagelijks leven van de kinderen daar. De kinderen
uit het dorp spreken een beetje Nederlands omdat er in het Nederlands op school lesgegeven wordt. Daardoor is de
communicatie iets makkelijker dan in Azië. Verder staat er in Azië eigenlijk nog niets vast. Juist samen met de groep
wordt het programma daar bepaald. Dit houdt in dat er, onder begeleiding, steeds moet worden overlegd en
compromissen worden gesloten. Ook in Azië gaan we vooral op zoek naar de lokale bevolking en dan vooral naar
leeftijdgenoten. Hoe leven de mensen hier? Hoe komen ze aan eten? Hoe gaat het er aan toe op school? We proberen
een aantal keer bij mensen thuis te slapen.
Informatieavond en aanmelden
Om een kind aan te melden, kunt u het opdrachtformulier invullen, ondertekenen en naar ons opsturen. Uw kind komt
dan op de voorlopige lijst. Wij (BeActive) bekijken altijd of we de activiteit passend vinden bij het kind. Bij de voor ons
bekende kinderen is dit geen probleem. Daar kunnen wij het meteen aangeven. Indien een kind nog niet bij ons bekend
is, volgt er een kennismakingsgesprek. Het kan zijn, dat er wordt afgesproken, dat een “nieuw” kind eerst deelneemt aan
een andere activiteit (bijvoorbeeld een weekend) om zo een beter beeld van hem of haar te krijgen. Voor alle
deelnemers geldt, dat er een afspraak gemaakt wordt (meestal op ons kantoor in Almere) waar zowel de deelnemer als
minimaal 1 ouder/verzorger van het kind een presentatie krijgen wat er tijdens de activiteit allemaal gaat gebeuren.
Indien mogelijk plannen we dit zo in, dat er meerdere deelnemers tegelijkertijd komen.
Mocht u twijfelen of deze activiteiten bij uw kind passen, neem dan contact op met Andrea Wennemers of Rutger Pesch.
Met hen kunt u bespreken wat de voor en nadelen zijn.
Land
Indonesië
Cambodja
Suriname

Data
11 – 28 juli 2017(*)
10 – 27 augustus 2017 (*)
09 – 22 november 2017 (*)

Kosten
€ 2750,00 + € 150,00 eigen bijdrage
€ 2750,00 + € 150,00 eigen bijdrage
€ 2450,00 + € 75,00 eigen bijdrage

(*) Data zijn pas definitief als de eerste tickets geboekt zijn.
Aanmelden kan via 036-5305217 of via info@123beactive.nl. Ook als u alleen naar de informatieavond wilt komen.
Regel toestemming vooraf
Zoals hierboven beschreven, organiseren we deze activiteiten niet zomaar. Helaas ziet het er voor mensen die niet
kijken naar de achterliggende gedachte uit als een plezierreisje. Om vervelende situaties achteraf te voorkomen,
adviseren wij u, om vooraf te checken of u uw budget mag inzetten voor een dergelijke activiteit. Het kan per gemeente
of zelfs per Centrum voor Jeugd en Gezin verschillen hoe men hier tegen aan kijkt. Dit is niet alleen negatief. Ook in het
nieuwe systeem hebben al heel wat kinderen deelgenomen met volledige toestemming vanuit hun gemeente. Dit
meestal, nadat ouders/verzorgers goed hadden onderbouwd in hun plan van aanpak waarom ze juist deze activiteit
goed bij hun kind vonden passen. BeActive werkt graag mee om aan mensen die dit willen tekst en uitleg te geven.
Wanneer u uw kind definitief aanmeld (u krijgt daar een opdrachtformulier voor toegestuurd), dan gaan wij ervan uit, dat
u alles qua toestemming en financiering geregeld heeft. Dit controleren wij niet. Mocht het achteraf toch niet (goed)
geregeld zijn, dan ligt die verantwoording en dus ook financiële consequentie bij u.
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Indonesië:
11 tot en met 28 juli 2017 (begin zomervakantie)
leeftijd 10 – 20 jaar
Indonesië is een enorm groot land. Wij hebben ervoor gekozen om het grootste gedeelte van deze activiteit plaats te
laten vinden op het eiland Lombok. Dit is een zeer mooi eiland dat nog niet massaal bezocht wordt door toeristen. Er zijn
wel een paar toeristische plekken, maar de grootste gedeelten van het eiland zijn nog authentiek. Vorig jaar reageerden
de mensen zeer positief op onze groep. We vliegen op Denpasar op Bali. Hier zullen we 1 of 2 nachten blijven slapen.
Daarna zullen we per boot naar Lombok varen. Dit is een interessante tocht. Daarna blijven we een aantal dagen in de
hoofdstad van het eiland. Deze plek heet Mataram. Elke dag wordt de groep kinderen opgedeeld in kleinere groepjes.
Elk groepje (altijd met een begeleider) krijgt 1 of meerdere opdrachten om uit te voeren/uit te zoeken. Een voorbeeld is:
“Zoek iemand die geen Engels spreekt en leer van hem/haar tellen in het Indonesisch van 1 tot en met 10.” Na Mataram
gaan we naar Kuta. Dit is een mooi plaatsje aan een schitterend strand. Hier zijn wel toeristen, maar daar kun je heel
makkelijk omheen. Ook hier zijn we een aantal dagen. Elk groepje moet op een gegeven moment proberen om bij
mensen thuis te slapen. Als laatste plek gaan we naar het plaatsje Ekkas in het puntje van Lombok. Hier is één
guesthouse en hier komen nagenoeg geen toeristen. Hier gaan de kinderen onder andere helpen op een
kreeftenfokkerij.
Cambodja:
10 tot en met 27 augustus 2017 (einde zomervakantie)
leeftijd 10 – 20 jaar
Cambodja is een land vol met zeer vriendelijke mensen waar maar relatief weinig mensen Engels spreken. We kunnen
je verzekeren dat je uit het Khmer, de lokale taal niet veel herkenningspunten haalt. Toch blijkt, dat ook zonder taal je
heel veel met elkaar kunt bereiken. Communicatie bleek tijdens de vorige 2 reizen geen enkel probleem. Bij deze
activiteit starten we in de hoofdstad Phnom Penh. Met een busje rijden we door dit mooie land en gaan we op zoek naar
ontmoetingen met de lokale mensen. Ook hier proberen we bij mensen thuis te gaan slapen, wat een zeer bijzondere
gebeurtenis is. De route die we nemen staat niet vast. Wel is de kans groot dat we vooral in het zuiden zullen reizen.
Kampot, Sihanoukville en Koh Kong staan op onze lijst, maar niets is zo dynamisch en flexibel als deze reis. We zijn ook
al één keer in Siem Reap uitgekomen waar de Ankor Wat tempels staan. Het hangt vooral van de groep af welk plan zij
met elkaar maken. Dit uiteraard geholpen door de begeleiding. De deelnemers uit de vorige reizen waren vooral verrast
van de warmte en de vriendelijkheid van dit bijzondere volk. Ook het sporten met de locals was een bijzondere ervaring.

Suriname:
3 tot en met 16 november (onder schooltijd)
leeftijd 9 – 17 jaar
Het is al weer de 22e keer dat BeActive met kinderen naar Suriname gaat. We gaan diep het binnenland in waar we
vooral meedoen met het leven van de kinderen uit het dorp waar we verblijven. Dit houdt onder andere in: zwemmen in
de rivier, vissen, voetballen, een hele week naar de plaatselijke school en nog veel meer. De kinderen uit het dorp
kennen inmiddels het principe, dat er kinderen uit Nederland met hen mee komen doen. Dit maakt het communiceren
iets makkelijker. Let op: de reis naar Suriname is onder schooltijd. Dit doen wij, omdat wij het meedraaien op de
plaatselijke school een belangrijk onderdeel van het programma vinden. De meeste Nederlandse scholen werken
volledig mee. Wel is het zo, dat meerdere kinderen huiswerk van hun eigen school mee krijgen om zo niet achter te
raken op de eigen klas. Elke dag kan er aan dit huiswerk gewerkt worden. Wij hebben een brief voor de school van uw
kind met daarin tekst en uitleg over deze activiteit. Ook de leerdoelen worden daarin benoemd.

Ouder dan 18  alleen of in een tweetal reizen met een begeleider
Er is een mogelijkheid voor jongeren van 18 jaar en ouder. Je reist wel met de groep mee naar het land, maar daar krijg
je, samen met je eigen begeleider, een geheel aangepast programma. Zo moet je zelf vervoer en onderkomen gaan
regelen. Ook bepaal je samen met je begeleider en je eventuele reisgenoot het programma. Let op: deze activiteit is
opgezet om te kunnen werken aan (sociale) doelen. Activiteiten zoals scubaduiken zijn heel leuk, maar passen niet
binnen dit programma.
Voor meer informatie over de 18+ mogelijkheid kun je contact opnemen met Rutger Pesch. Om je een indicatie van de
kosten te geven: de berekening = 8 uur begeleiding per dag x € 45 x aantal dagen. Indien er in een twee- of drietal
gereisd wordt, dan wordt het bedrag van de intensievere begeleiding evenredig verdeeld over alle deelnemers.
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LET OP: REISVERSLAGEN EN HEEL VEEL FOTO’S KUNT U VINDEN OP www.123beactive.nl

OPDRACHTFORMULIER Indonesië, Cambodja en Suriname 2017
Achternaam
Voornaam

jongen / meisje *

Geboortedatum
Burger service nummer
Diagnose
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres voor correspondentie
Hoe wordt de activiteit betaald

PGB / ZIN / WLZ / u betaalt zelf / anders

Eventuele bijzonderheden
(*) graag omcirkelen wat van toepassing is

Deelname aan
O

O

Activiteit in Indonesië
Vertrek:
Terug:
Kosten algemeen:
Overige kosten:

11 juli (+/- 1 dag)
28 juli (+/- 1 dag)
€ 2750,00
€150,00 eigen bijdrage

O

Activiteit in Suriname
Vertrek:
Terug:
Kosten algemeen:
Overige kosten:

9 november
22 november
€ 2450,00
€75,00 eigen bijdrage

Activiteit in Cambodja
Vertrek:
Terug:
Kosten algemeen:
Overige kosten:

10 aug. (+/- 1 dag)
28 aug (+/- 1 dag)
€ 2750,00
€150,00 eigen bijdrage

Specifieke bepaling/vrijwaring mbt het plaatselijke vervoer:
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan, dat u goed bent geïnformeerd over de manier waarop het
vervoer ter plekke is geregeld. Dit gaat zoals de lokale mensen ook vervoerd worden en is zowel in de regelgeving als
in de uitvoering geheel anders dan wij in Nederland gewend zijn. De begeleiders zullen ter plaatse er alles aan doen,
om het vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zowel de organisatie als de begeleiders kunnen echter niet
verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken van de vervoerders. Door het ondertekenen van dit
opdrachtformulier gaat u met deze extra bepaling akkoord.
Extra bepalingen:
 Er gelden voor deze reis andere annuleringsvoorwaarden dan gemeld in de algemene voorwaarden:
- Annulering tot 8 weken voor de reis  te betalen € 50,00
- Annulering tot 4 weken voor de reis  te betalen € 1.250,00
- Annulering tot 3 weken voor de reis  te betalen € 2.000,00
- Annulering tot 1 week voor de reis  te betalen € 2.250,00
 Een uitgebreide reisverzekering met werelddekking is verplicht. Onder de reisverzekering moeten ook de
repatriëringskosten vallen.
 De activiteit wordt georganiseerd door BeActive Specials b.v..
Dit is een dochteronderneming van BeActive b.v..

Ondertekend te …………….………… op ……………….………………
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: …………………..….……
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website www.123beactive.nl.
Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Randstad 21 nr. 49, 1314 BH Almere
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Een formulier inscannen/fotograferen en mailen kan ook naar info@123beactive.nl.
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