SLUIT JE AAN BIJ HET
STEUNPUNT KINDERVAKANTIES!
SAMEN NOG STERKER

Alle kinderen verdienen een fijne vakantie! Als kindervakantieorganisatie zet jij je daar voor in. Daar komt vaak heel wat bij
kijken; zoals de werving van deelnemers en begeleiders, de
begeleiding van vrijwilligers, het waarborgen van veiligheid,
het vinden van geschikte accommodatie, het regelen van
financiën, de communicatie met ouders en ga zo maar door.
Kortom, als je vakanties of vakantieactiviteiten voor kinderen
organiseert moet je van heel wat markten thuis zijn.
Het Steunpunt KinderVakanties ondersteunt op tal van manieren.
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HET STEUNPUNT BIEDT:
Het Keurmerk Kindervakanties. Dit keurmerk stimuleert en bewaakt de 		
kwaliteit en de veiligheid van kindervakanties.
Ondersteuning bij het aantrekken en trainen van vrijwilligers en bij het 		
bereiken van kinderen die nooit op vakantie gaan.
Kortingsregelingen bij diverse bedrijven. Het Steunpunt KinderVakanties
trekt sponsors aan.
Een centraal loket dat vraag en aanbod bij elkaar brengt.
De mogelijkheid om in 2013 kosten voor Verklaringen Omtrent Gedrag 		
voor vrijwilligers te declareren.
Een platform voor kennisdeling en het initiëren van gezamenlijke projecten.
Een krachtig netwerk voor de branche.
Een duidelijk gezicht naar buiten en een centraal aanspreekpunt van de
sector richting overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
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Voor wie?

Het Steunpunt is bedoeld voor de aanbieders
van kindervakanties voor kinderen woonachtig
in Nederland.

Meer informatie

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het
Steunpunt. Samen staan we sterker! Kijk op de
site voor deelname en meer informatie: www.
steunpuntkindervakanties.nl of mail naar: info@
steunpuntkindervakanties.nl. Vriend worden, samenwerkingspartner of sponsor? Dat kan ook!
Neem gerust contact op!

HET STEUNPUNT KINDERVAKANTIES
Alle kinderen in Nederland beleven elk jaar een
goede en veilige vakantie. Dat is de doelstelling van
het Steunpunt KinderVakanties.

HET KEURMERK KINDERVAKANTIES

Financiers, ouders en deelnemers kijken kritisch naar
de kwaliteit van de organisaties. Het Keurmerk
KinderVakanties is ontwikkeld door kindervakantiekamporganisaties voor de kwaliteit en veiligheid van
kinderkampen. Het Steunpunt KinderVakanties is
houder van het Keurmerk KinderVakanties. Zie voor
meer informatie www.keurmerkkindervakanties.nl
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