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SRGOp vakantie met de  
SRG Aangepaste vakanties is een vrijwilligersorganisatie die groepsvakanties 
aanbiedt voor mensen met een lichamelijke beperking. Veel reizen gaan naar 
hotels in populaire vakantiebestemmingen. Met wat extra inspanningen en 
een flinke dosis improvisatievermogen blijken veel gewone toeristenhotels 
prima te voldoen. Daarnaast zijn er vakanties in aangepaste accommodaties, 
de meeste in Nederland, maar ook een paar in het buitenland. 

20 reizen
Dit jaar zijn er in het totaal 20 reizen.
Aan u de keus om dicht bij huis te
blijven of naar diverse landen in 
Europa te gaan. Jaarlijks hebben we 
ook een speciale reis: dit jaar is dat 
een cruise naar Noorwegen.

Zo gewoon mogelijk
De SRG biedt vakanties zonder be-
perking: u moet zo gewoon mogelijk 
op vakantie kunnen gaan. Dat bete-
kent vaak improviseren. We zetten 
door als dingen op het eerste gezicht 
niet lijken te gaan. Ons motto is niet 
voor niets: 
Alles kan, tenzij het tegendeel is bewezen.

Voor al onze reizen gelden bepaalde 
voorwaarden. Dat kan zijn in de 
mate van zorgafhankelijkheid uw 
leeftijd of uw gewicht. Deze voor-
waarden worden bij de reisbeschrij-
ving aangegeven en in de voorwaar-
den voor deelname op pagina 26. 

Groepsvakanties 
De SRG biedt groepsvakanties: we 
gaan als groep op vakantie. Maar 
we besteden veel aandacht aan de 
individuele wensen van de vakantie-
gangers. Zo wordt bij het maken van 
het excursieprogramma met ieders 
voorkeuren zo veel mogelijk reke-
ning gehouden. Daarom spreken we 
van groepsvakanties met een individueel 
karakter. 

Reiswijzer
Als u een vakantie boekt, krijgt u 
twee tot drie weken voor vertrek een 

reiswijzer met algemene informatie 
over de vakantie, uw reisgenoten en 
de medewerkers die ter begeleiding 
meegaan. Verder staan er handige 
(technische) tips en aandachtspun-
ten in, bijvoorbeeld over medicijn-
gebruik. Er staat ook informatie in 
over de mogelijke excursies. U kunt 
uw eigen excursiewensen opgeven 
aan de reisleider, voor of tijdens 
de vakantie. Mede op basis van de 
verschillende wensen zal het uitein-
delijke vakantieprogramma tot stand 
komen. Vergeet ook niet een reisver-
zekering af te sluiten

Partner
Voor partners van de deelnemers 
bestaat de mogelijkheid om mee op 
reis te gaan. Over de voorwaarden 
kunt u contact opnemen met de 
Deelnemersadministratie.

 Meer informatie over deelname staat 
op pagina 26 en verder. 
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Vakantieprogramma  2018 
Buitenland

Bestemming Land Heenreis Terugreis Dagen Vervoer Accommodatie Logies Bezetting  
dn/mw

Pag. Prijs (€)

Londen Engeland 19-mei 25-mei 7 vliegtuig Hotel Premier Inn logies, ontbijt 6/6 5 2.980,-

Lagos Portugal 14-jun 23-jun 10 vliegtuig * Funchal Ridge Holiday 
Apartments

logies 6/6 6 2.870,-

Mallorca Spanje 16-jun 25-jun 10 vliegtuig ** Resort Gavimar Ariel Chico all inclusive 8/6 7 2.190,-

Vianden Luxemburg 13-jul 20-jul 8 busjes Hotel Belle-Vue logies, ontbijt 6/6 8 1.610,-

Middelkerke België 27-jul 03-aug 8 busjes Residence Middelpunt logies, ontbijt  8/8 9 1.580,-

Cruise Noorwegen 13-aug 22-aug 10 boot Costa Mediterranea volpension 8/8 10/11 3.950,-

Bremm Duitsland 18-aug 25-aug 8 busjes Haus Moselschleife logies 4/4 12 1.510,-

Sevasti Griekenland 30-aug 08-sep 10 vliegtuig Hotel Villa Sevasti halfpension 8/6 13 2.580,-

Wenen Oostenrijk 15-sep 21-sep 7 vliegtuig Novotel Wien logies, ontbijt  6/6 14 2.820,-

St. Pauls Bay Malta 03-okt 10-okt 8 vliegtuig Hotel Resort Salini halfpension 8/6 15 2.310,-

* vliegt vanaf Eindhoven  ** vliegt vanaf Rotterdam 

Binnenland 
Bestemming Provincie Heenreis Terugreis   Dagen Vervoer Accommodatie Logies Bezetting  

dn/mw
Pag. Prijs (€)

De Koog  Texel 1 Noord-Holland 31-mei 07-jun 8 busjes Tesselhuus zelf verzorging 8/8 16 1.280,-

Deurningen Overijssel 08-jun 15-jun 8 busjes Villapark Eureka zelf verzorging 4/4 17 1.310,-

De Rijp Noord-Holland 16-jun 23-jun 8 busjes Rijperlanden halfpension 4/4 18 1.460,-

Epen Limburg 22-jun 29-jun 8 busjes De Bronnetjeshof zelf verzorging  8/8 19 1.340,-

Nieuwvliet-Bad Zeeland 29-jun 06-jul 8 busjes Windekind zelf verzorging 4/4 20 1.230,-   

Egmond aan Zee Noord-Holland 18-aug 25-aug 8 busjes Hotel Zuiderduin logies, ontbijt 4/4 21 1.590,-   

Nunspeet Gelderland 25-aug 01-sep 8 busjes Duiventil volpension 8/8 22 1.420,-

Lemele Overijssel 01-sep 08-sep 8 busjes Imminkhoeve zelf verzorging 4/4 23 1.200,-

De Koog, Texel 2 Noord-Holland 06-sep 13-sep 8 busjes Tesselhuus zelf verzorging 6/6 16 1.320,-

Beilen Drenthe 14-sep 21-sep 8 busjes Koekoeksklok zelf verzorging 6/6 24 1.350,-

  nieuw De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen.

Soorten vakanties
De SRG kent drie soorten vakanties:

Bij binnenlandse vakanties gaat 
u op eigen gelegenheid naar de 
accommodatie. Daar staat een 

aantal busjes ter beschikking voor uitstap-
jes en excursies. Als u wilt, kunt u er elke 
dag op uit.

Busreizen gaan ook naar een 
buitenlandse bestemming, maar 
met kleine aangepaste busjes, die 

de hele vakantie ter beschikking staan.

Vliegreizen gaan naar een bui-
tenlandse bestemming. Excursie-
vervoer wordt ter plekke geregeld.

Vroegboekkorting!
Voor de snelle beslissers is er een 
vroegboekkorting. Bij boeking vòòr 
15 januari 2018 krijgt u € 50,- korting. 
Een voorbeeld:
Texel, reissom  € 1.280,-
Boeking voor 15-01-2018  € 1.230,-
geeft korting! €       50,-

Vliegreizen
Voor de vliegreizen is het lastig vaste afspra-
ken te maken. Maatschappijen wijzigen soms 
tijden en dagen van vluchten. Bij het ter perse 
gaan van deze gids kon geen garantie gegeven 
worden dat op genoemde data de vlucht uit-
gevoerd kan worden. We moeten daar dan ook 
enig voorbehoud voor maken.

Deelnemers en medewerkers
Deelnemers zijn de mensen met een licha-
melijke beperking die op vakantie gaan. Zij 
nemen deel aan de vakantiereis. 

Medewerkers zijn SRG-vrijwilligers die voor 
begeleiding zorgen. Ze hebben veelal geen 
professioneel-verzorgende achtergrond, 
maar worden met workshops degelijk 
voorbereid op de hulp en begeleiding tijdens 
de vakantie. De verhouding deelnemers/me-
dewerkers hangt af van de bestemming. In 
het vakantieprogramma hierboven staat de 
verhouding voor elke vakantie vermeld.

De reisleider bereidt de vakantie voor en 
heeft tijdens de vakantie de leiding. Voor 
vragen over de vakantie kunt u altijd bij hem 
of haar terecht. Op elke reis zorgen we in 
principe voor verpleegkundige hulp.
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Op onze website vindt u:
• info over reizen met de SRG
• actuele reisprogramma
• reisinformatie per reis
• fotoarchief
• alles over deelname
• inschrijven deelnemers
• medewerkers info
• inschrijven medewerkers
• SRG als organisatie
• contact met de SRG
• nieuwsbrief. 

Bezoek ons ook op

Ga naar 
facebook.com/SRGreizen 
en like onze pagina!

Daar kunt u zich abonneren  
op onze nieuwsbrief

U vindt ons op www.srg.nl

Ingeschreven en dan?…
 ✔ Inschrijving
Zodra u de Vakantiegids 2018 heeft ontvangen, kunt u inschrijven:
• Vul de drie formulieren in die u bij de Vakantiegids hebt gekregen.
• Stuur deze samen met een kopie van uw paspoort of identiteits-

bewijs per post naar de SRG, zie het kader op pagina 27.

 ✔ Inschrijving voor 15 januari 2018
• Schrijft u in voor 15 januari 2018 dan krijgt u € 50,00 korting op de 

reissom.

 ✔ Indeling
• Eind januari 2018 wordt de reisindeling gemaakt.

 ✔ Bevestiging
• Begin februari 2018 krijgt u schriftelijk bevestigd op welke  

vakantie u ingedeeld bent.

 ✔ Reiswijzer
• U ontvangt twee tot drie weken voor vertrek de Reiswijzer met  

nadere informatie over uw vakantie.

 ✔ Verzekeringen
• Vergeet niet om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten (zelf regelen) !

Vakantiegids 
eind november ➜

Inschrijving 
binnen vier weken ➜

Indeling 
eind januari 2018 ➜

Bevestiging 
begin februari 2018 ➜

Reiswijzer 
2 à 3 weken voor 

vertrek➜

Vakantie

 

SRG
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Londen telt meer dan 7 miljoen 
inwoners en is eigenlijk een samen-
voeging van een aantal dorpen die 
geleidelijk aaneen gegroeid zijn. 
De stad vormt als het ware een 
puzzel waarvan elk stukje een 
voormalig dorp of huidige wijk 
vertegenwoordigt. Al deze stads-
delen hebben hun  eigen karakter 
weten te bewaren: het één romme-
lig, een tweede zelfbewust en weer 
een ander juist individualistisch. 

Hotel Premier Inn 
Een uitstekend ***middenklasse hotel 
met een prima ligging vlakbij de 
Tower of London en de Tower Bridge. 
De kamers beschikken over radio,  
televisie, airco, telefoon en hebben 
uiteraard een volledig ingerichte bad-
kamer. Een goed hotel om vanuit hier 
deze geweldige stad te ontdekken. 

Faciliteiten
• hoofdgebouw met receptie 
• verzorgd ingerichte lounge en bar
• rolstoelvriendelijk
• dichtbij Metro station
• éénpersoonskamers beschikbaar 

tegen een toeslag van € 495,-

Maaltijden 
De verzorging is op basis van logies 
met Engels ontbijt. Voor de andere 
maal tijden maken we dagelijks een 

Londen
Engeland
7-daagse vliegreis, hotel 
logies met ontbijt
19 mei t/m 25 mei 2018
6 deelnemers en 6 medewerkers
Prijs: € 2.980,-

Waar kunnen we naar toe? 
 X Buckingham Palace
 X Tower bridge
 X London Eye
 X Royal Albert Hall
 X Hyde Park
 X Big Ben

Extra Informatie 
http://www.premierinn.com
http://www.londenvoorbeginners.nl

keuze uit het zeer ruime aanbod. Wordt 
het een snelle hap, of een uitgebreid 
diner? In deze wereldstad is het allemaal 
mogelijk met, hoe kan het anders, keu-
kens uit de hele wereld.

Omgeving
Jaarlijks bezoeken zo’n 100 miljoen  
mensen deze schitterende stad. Dit is 
natuurlijk niet voor niets want Londen 
heeft veel te bieden: van de tradities 
van de monarchie, die tot uitdrukking 
komen in de prachtige ceremonieën en 
waarvan ook de vele historische gebou-
wen getuigen, de ambtswoning van 
de Britse Premier tot een enorm scala 
aan moderne attracties zoals Londen 
Eye, Millennium Dome, het vermaarde 
 Trocadero Centre bij Piccadilly Circus, 
het populaire Soho of hip and happe-
ning Brick Lane.   

Londen

Hotel Premier Inn,  
Tower Hill

 ✔ aangepaste kamers
 ✔ stedentrip
 ✔ vliegen

Nieuw
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Lagos
Portugal 
10-daagse vliegreis, appartement
logies; alle maaltijden zelf verzorgen
14 t/m 23 juni 2018 
6 deelnemers en 6 medewerkers 
Prijs: € 2.870,-

In de Algarve, het vakantiegebied 
bij uitstek van Portugal, ligt Lagos. 
Deze plaats is door het massa-
toerisme nog  onontdekt en biedt  
daardoor veel rust en comfort voor 
zijn gasten.

Funchal Ridge Holiday 
 Apartments
Vlakbij Lagos aan de Algarve in 
 Portugal liggen twee appartemen-
ten die volledig aangepast zijn voor 
rolstoelers. 

Faciliteiten
• een 3-kamer en een 4-kamer 

 appartement
• volledig rolstoel aangepast
• hoog-laag bedden
• zwembad met tillift
• volledig uitgeruste keuken

Maaltijden 
Deze accommodatie hebben we  met 
zelf verzorging geboekt.  Het ontbijt 
gebruiken we natuurlijk bij de appar-
tementen. Voor lunch en diner gaan 
we gezamenlijk kijken wat we op dat 
moment het leukste vinden. Uit eten 
of zelf verzorgen.  

Waar kunnen we naar toe? 
 X Zoo de Lagos, dierentuin
 X Zoomarina, dolfinarium
 X Vila do Bispo met het Sagres 
fort 

 X St. Vincent kaap, het meest 
zuidwesteljke punt van Europa

 X District Lagoa met de schitte-
rende Sao Tiago de Estombar 
kerk, gebouwd in de 16e eeuw

Extra Informatie 
www.tregooselet.co.uk

Omgeving
Lagos wordt omringd door  zandstrand-
jes die zijn omgeven door schilderach-
tige rode of goudgele rotsen. Vanaf de 
rotsformaties kan het zomaar gebeuren 
dat je een school dolfijnen voorbij ziet 
zwemmen. 

De binnenstad heeft nog steeds het 
originele stratenpatroon, de historische 
gebouwen en de 800 jaar oude stads-
muren. Het stadje heeft zijn kleinschalig-
heid en ontspannen atmosfeer behou-
den. Ontdek het op de vele gezellige 
terrasjes, in de restaurantjes en kleine 
winkeltjes. 

Voor de uitstapjes staan er 2 rolstoel 
aangepaste auto’s ter beschikking.

Funchal Ridge Holiday 
Apartments

 ✔ aangepaste appartementen
 ✔ aangepaste kamers
 ✔ zon & strandLagos

Vertrek/aankomst:

Eindhoven
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 Mallorca is al jaren één van de 
meest populaire Spaanse vakantie-
bestemmingen en dat is zeker niet 
zonder reden. Mallorca is namelijk 
een eiland dat voor elk wat wils 
biedt. Je vindt hier kilometerslange 
zandstranden aan een helder-
blauwe zee, een fantastisch kli-
maat, een schitterend achterland, 
vele leuke badplaatsen met prima 
hotels en appartementen. 

Resort Gavimar Ariel Chico 
Het eenvoudige 3-sterren hotel Gavi-
mar Ariel Chico ligt in het rustige Cala 
D’or aan de oostkust van Mallorca. Een 
mooie uitvals basis om het eiland ver-
der te verkennen of om lekker te luie-
ren aan het zwembad of op het strand 
van een van de leuke baaitjes. Kamers 
zijn eenvoudig ingericht met beperkte 
aanpassingen. Er is een animatieteam 
dat elke avond een leuke en gezellige 
voorstelling verzorgt.

Faciliteiten
• beperkt aangepaste kamers
• TV op kamer
• 2 buitenzwembaden
• rolstoelvriendelijk
• gratis wifi
• animatie

Mallorca
Spanje
10-daagse vliegreis, hotel
all inclusive
16 t/m 25 juni 2018
8 deelnemers en 6 medewerkers
Prijs: € 2.190,-

Waar kunnen we naar toe? 
 X Het dorpje Valldemossa
 X Middeleeuws stadje Alcúdia
 X De hoofdstad Palma de   
Mallorca

 X Wijntocht met proeverij
 X Jeepsafari
 X Boottocht
 X Eilandtour

Extra Informatie 
www.top10bezienswaardigheden. 
nl/spanje/mallorca.htm

Een reis speciaal voor onze jongere 
deelnemers:
Voor deze reis geldt dat je niet ouder 
dan 50 jaar mag zijn !!!

Maaltijden 
Verzorging is all inclusive. Voor smaak-
volle gerechten kan je terecht in het 
buffetrestaurant. Drankjes kan je de hele 
dag door zelf tappen of je laat je lekker 
bedienen.

Omgeving
In het oosten van het eiland Mallorca 
ligt de rustige badplaats Cala D’or . Er 
zijn in dit rustige plaatsje voldoende 
mogelijkheden om te winkelen en een 
terasje te pakken . Er zijn diverse leuke 
baaitjes waar het heerlijk vertoeven is.

Mallorca Resort Gavimar 
Ariel Chico

 ✔ hotel
 ✔ rolstoelvriendelijk 
 ✔ zon & strand

Vertrek/aankomst: 

Rotterdam

-50
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Vianden is een karakteristiek,
authentiek en historisch dorp in
het Noord-Oosten van Luxemburg.
Vianden is rijk aan cultuur, ligt
verscholen in een dal en wordt
doorkruist door de rivier de Our.
Vanaf het geheel gerestaureerde
middeleeuwse kasteel, dat boven
het dorp is gesitueerd, heeft men
een prachtig uitzicht over Vianden
en de Our.

Hotel Belle-Vue
Hotel Belle-Vue ligt aan de rand van
het centrum van Vianden. Het is een
modern ecologisch hotel. Het hele
hotel is rolstoel toegankelijk. Er zijn
verschillende aangepaste kamers.

Faciliteiten
• vier aangepaste kamers met 

balkon
• bar
• binnenzwembad
• aangepast toilet bij zwembad
• terras
• wifi
• koelkastje op kamer

Maaltijden 
De verzorging is op basis van logies
met ontbijt. Voor lunch en de avond-
maaltijden zijn er diverse restaurants
in de omgeving.

Vianden
Luxemburg
8-daagse vakantie, busjes 
hotel, logies, ontbijt 
13 t/m 20 juli 2018
6 deelnemers en 6 medewerkers 
Prijs: € 1.610,-

Waar kunnen we naar toe? 
 X Kasteel Vianden (Nassau 
Burcht)

 X Historisch museum
 X Cartoon museum
 X Trinitarier kerk en klooster
 X kabelbaan
 X minitrein Benni

 
Buiten Vianden

 X Luxemburg-Stad
 X Grund, onderstad van 
Luxemburg-stad

 X Clervaux
 X Echternach
 X Trier

Extra Informatie 
www.hotelbv.com

Omgeving
In Vianden kunt u het kasteel bezoeken,
een museum bekijken, de kerk bezichti-
gen of lekker op een terrasje zitten.
Vanuit Vianden kunt u Clervaux, Ech-
ternach en natuurlijk de hoofdstad
Luxemburg bezoeken. Het centrum van
Luxemburg-stad heeft veel te bieden.
Bezoek dan ook Grund, de onderstad
van Luxemburg-stad, met zijn middel-
eeuwse huizen. 

Ook een uitstapje naar Trier, Duitslands 
oudste stad, behoort tot de mogelijkhe-
den.

Vianden Hotel Belle-Vue 

 ✔ hotel
 ✔ aangepaste kamers
 ✔ natuur en steden 
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Middelkerke
België
8-daagse vakantie, busjes
hotel, logies met ontbijt
27 juli t/m 3 augustus 2018
8 deelnemers en 8 medewerkers
Prijs: € 1.580,-

Middelpunt
Residence Middelpunt is een prach-
tig, in 2013 geopend vakantiever-
blijf, volledig ingericht voor mensen 
met een lichamelijke beperking. 
Absoluut geen “ziekenhuis” maar 
wel een accommodatie met alle 
faciliteiten die nodig kunnen zijn.  

Faciliteiten
• ruime kamers met hoog- laagbed-

den, sommige met tillift in het 
plafond

• goed toegankelijke badkamer met 
toilet en beugels

• 2 aparte badkamers met 
 jacuzzibad

• kamers voorzien van tv, oproepsys-
teem, gratis internet en balkon

• restaurant en 2 lounge ruimtes
• beschutte binnentuin en groot 

terras
• éénpersoonskamers beschikbaar 

tegen een toeslag van € 175,-

Maaltijden 
‘s Morgens genieten we van een 
uitgebreid ontbijtbuffet. De lunch en 
het diner kunnen in het hotel besteld 
worden, maar op het strand en de 
boulevard zijn daar ook vele mogelijk-
heden voor.

Waar kunnen we naar toe? 
 X Fort Napoleon Oostende
 X Earth Explorer Oostende 
 X Domein Raversijde Oostende 
 X Sealife Center Blankenberge 
 X Serpentarium Blankenberge 
 X Brugge, met de binnenstad die 
door Unesco is uitgeroepen tot 
werelderfgoed 

 X Winkelen in Oostende 
 X Veurne, met moderne winkels 
en prachtige 17e en 18e eeuwse 
gebouwen

 X Duinkerken, met het belang-
rijke oorlogsverleden. 

Extra Informatie 
www.middelpunt.com

Omgeving
De Vlaamse kust is de drukst bezochte 
en meest geliefde toeristische regio van 
het Belgische Vlaanderen. Dat heeft alles 
te maken met zee, zon en zand, maar 
de grootste troef van de regio is haar 
enorme diversiteit. Nergens anders is 
‘voor elk wat wils’ zo waar als langs de 
kust van Vlaanderen. 
In de nabije omgeving zijn er ruime 
wandel- en fietspaden en een mooi 
stadspark. Het strand is via een verhard 
pad toegankelijk. Je kunt er in de zomer 
gebruik maken van toegankelijke toilet-
ten, douche, omkleedruimte en strand-
rolstoel.

Het zwembad ligt op wandelafstand 
van Middelpunt en is uitgerust met een 
aangepaste tillift. Je kunt er ook gebruik 
maken van de sauna en het bubbelbad.

Residence Middelpunt
 ✔ hotel
 ✔ volledig aangepast
 ✔ kuststreek

Middelkerke
Nieuw
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Cruise
Noorwegen
10-daagse bootreis, hotel
volpension
13 t/m 22 augustus 2018
8 deelnemers en 8 medewerkers
Prijs: € 3.950,-

De inrichting van het cruiseschip 
Costa Mediterranea is geïnspireerd 
op de oude adellijke palazzo’s van 
het Italiaanse schiereiland. Het 
biedt het beste van Italiaanse ele-
gantie, met verfijnde details en een 
rijke collectie van kunstwerken. Het 
Ristorante degli Argentieri (restau-
rant van de zilversmeden) is uniek 
en spectaculair in zijn genre. Het is 
verrijkt met 139 artistieke stukken 
in zilver. 

Aan boord zal het je aan niets ont-
breken. De Cruise is op basis van 
volpension. De drankjes aan tafel 
zijn ook al betaald.

REISSCHEMA 

13 augustus  
De Costa Mediterranea ligt aan de kade in Amsterdam. Het vertrek is gepland om 
17.00 uur.

14 augustus
Deze dag wordt benut om naar  Noorwegen op te stomen.

15 augustus
De eerste havenplaats is Bergen. Hoewel dit de tweede belangrijkste stad van Noor-
wegen is, is hij interessanter dan Oslo dankzij bepaalde architecturale en historische 
aspecten die de stad een eigen karakter geven. De ligging is bijzonder. Bergen wordt 
de stad tussen de zeven bergen “de Syv fjell” genoemd. Je kijkt uit op een jachthaven, 
wat voor een mix van traditie en moderne aantrekkingskracht zorgt.  

Costa Mediterranea
 ✔ Cruiseboot
 ✔ aangepaste binnen- en  

 buitenhutten 

Nieuw
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Waar kunnen we naar toe?
Op deze cruise wordt ter plekke 
bepaald welke excursies gedaan 
worden. De excursies zijn voor 
eigen kosten.

18 augustus
Flåm is een dorp met zo’n 500 inwo-
ners. Het dorp ligt aan het einde van de 
Aurlandsfjord, een arm van de Sognef-
jord. De naam “Flåm” betekent “klein plat 
gedeelte tussen steile bergen”.
Het dorp is al sinds eind 19e eeuw een 
populaire bestemming voor toeristen 
die de Noorse fjorden en natuur be-
zoeken. Een belangrijke attractie is de 
Flåmsbana-treinbaan tussen Flåm en 
Myrdal, één van de steilste treintrajecten 
ter wereld.

19 augustus
Als Europese cultuurhoofdstad in 2008 
is Stavanger één van de rijkste havens 
aan de Noorse zuidwestkust. Midden in 
de stad is een klein deel van het oude 
Stavanger bewaard gebleven: Gamle 
Stavanger. In het centrum bevindt zich 
de Domkerk. Tegenwoordig is het een 
moderne stad. Vlak buiten de stad, aan 
de zuidkant, ligt het enige deel van 
Noorwegen dat vlak is. Hier bevindt zich 
een aantal stranden.

20 augustus
Een dag heerlijk genieten op zee!

21 augustus
Noorwegen is achter ons gelaten en 
we meren af in Bremerhaven. Een stad 
aan de Noordzeekust van Duitsland. 
Er heerst een fascinerende sfeer, ook 
omdat het een interessante haven is. 
Een jonge stad met veel bezienswaar-
digheden, waaronder een mooie zoo 
met zicht op zee.  

22 augustus
De verwachtte aankomsttijd in Amster-
dam is 8:00 uur. Wat rest is de ontschep-
ing en de reis naar huis. In de rugzak 
nemen we de herinnering aan deze 
prachtige cruise mee.

16 augustus
Hellesylt “De top van het land van de 
fjorden”. Dit is een benaming die bijzon-
der goed past bij de Noord-Europese 
fjordenregio. De hele streek biedt een 
indrukwekkend panorama van de 
buitengewone kenmerken van deze 
fjorden en hun natuur. Bijvoorbeeld 
de Hj Rundfjord, die door geologen 
vergeleken wordt met het schip van een 
gotische kathedraal. 

Dezelfde dag wordt nog doorgevaren 
naar Geiranger. Geiranger heeft zijn 
naam aan een fjord gegeven. Dit stadje 
domineert de top ervan, waar zich aan 
de andere kant een smalle en zeer lange 
vallei uitstrekt, die een bijzonder treffen-
de gelijkenis heeft met de omtrek van 
een fjord. Dit is zonder twijfel één van de 
mooiste  valleien van heel Noorwegen. 
Geiranger leeft bijna uitsluitend van het 
toerisme, van de visvangst op zalm in de 
binnenwateren en de vangst van heken.  

17 augustus
Vroeg in de ochtend arriveren we in 
Andalsnes. Dat is een stadje in de buurt 
van Romsdalsfjord, op de oevers van 
de rivier Rauma, bekend voor zijn zalm. 
Het bijzondere kenmerk van Andasnes 
is echter zijn rijke platteland, waar de 
landbouw zeer intens is. Niet ver van de 
gletsjers, is de eeuwige sneeuw en de 
legendarische muur van Trollwall.  
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Bremm is een van de schilder-
achtige plaatsjes aan de rivier De 
Moezel die dwars door Duitsland 
slingert. Langs de Moezel bevindt 
zich een belangrijk wijnbouw-
gebied waar de Moezelwijn zijn 
herkomst heeft. 

Haus Moselschleife
Haus Moselschleife bestaat uit 4 ap-
partementen welke volledig geschikt 
zijn voor mensen met een beperking. 
Elk appartement is van alle gemak-
ken voorzien, bereikbaar met een 
lift, volledig rolstoel toegankelijk en 
voorzien van een aparte badkamer 
met badstretcher. 

Faciliteiten
• een aangepaste slaap- en badka-

mer met plafondlift, hoog/laagbed, 
badstretcher en toilet

• een woonkamer met TV, met 
Nederlandse zenders, radio en CD 
speler

• een zit- en een eethoek
• een volledig ingerichte open 

keuken 
• voor gezamenlijk gebruik is een 

tillift beschikbaar. 
• éénpersoonskamers beschikbaar 

tegen een toeslag van € 200,- 

Waar kunnen we naar toe? 
 X Cochem
 X Boottocht op de Moezel
 X Traben Trarbach
 X Trier
 X Calmont Express

Extra Informatie 
http://moselschleife.nl/

Achter de appartementen is een tuin 
met kersenboom, een veranda met 
zitjes en barbecue aanwezig, waarin 
het op zwoele zomeravonden heerlijk 
vertoeven is.

Maaltijden 
De appartementen zijn geboekt met 
zelfverzorging. Het ontbijtje maken we 
natuurlijk lekker zelf klaar. Voor de ande-
re maaltijden bepalen we in overleg of 
we dat ook zelf doen, of dat we kiezen 
voor “uit eten”.

Omgeving 
Een rit langs de Moezel levert bij elke 
bocht een fantastisch uitzicht op. Het 
is natuurlijk ook niet verwonderlijk dat 
overal langs de rivier vele kastelen te 
vinden zijn! In Bremm is een unieke 
mogelijkheid om met een wagenrit 

Bremm
Duitsland
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen
18 t/m 25 augustus 2018
4 deelnemers en 4 medewerkers
Prijs: € 1.510,-

Bremm Haus Moselschleife
 ✔ rust en natuur
 ✔ appartementen
 ✔ aangepaste kamers

Nieuw

naar de top van de steilste wijnberg van 
Europa te gaan. De berg is zo steil dat de 
wijnboeren met een kabelbaantje naar 
hun wijnstokken moeten gaan. Boven 
aangekomen heeft u een geweldig uit-
zicht over de omgeving. De Moezel ziet 
u kronkelend in het landschap beneden 
liggen. 
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Sevasti (Thessaloniki)
Griekenland
10-daagse vliegreis, hotel
halfpension, ontbijt en diner 
30 augustus t/m 8 september 2018
8 deelnemers en 6 medewerkers
Prijs: € 2.580,-

Het vaste land van Griekenland 
heeft mogelijkheden voor ieder-
een. Zoek je rust, strand, cultuur, 
of wil je genieten van het heer-
lijke Griekse eten? Het is allemaal 
mogelijk tijdens een vakantie naar 
Villa Sevasti.

Hotel Villa Sevasti
Dit stijlvolle, kleine, particuliere hotel 
is geopend in 2008. Gastheer Fotios 
Chalkidis is zeer gastvrij en heeft het 
hotel ingericht met unieke meubels 
uit diverse landen in Europa om een 
exclusieve sfeer voor de gasten met 
en zonder handicap te creëren. Het 
is ingericht met veel aandacht voor 
detail.

Faciliteiten
• stijlvolle kamers, met eigen toilet
• alle ruimtes zijn traploos
• aangepaste badkamers met 

 inrijdbare douche
• WIFI en televisie op de kamer
• grote gezelschapsruimte
• zwembad met tillift
• aangepaste busjes in eigen beheer 

van de accommodatie
• hulpmiddelen zijn beschikbaar/te 

huur

Waar kunnen we naar toe?
 X Thessaloniki met theaters, 
 musea, designer winkels en 
cafés 

 X Kloosters van de regio
 X Oude stad van Dion
 X Natuurgebied van Mount 
Olympus / bergdorpjes

 X (super)markten in Katerini
 X Badplaatsen Paralia en Olympic 
Beach

Extra Informatie 
www.villasevasti.com

Maaltijden 
Dit hotel hebben we halfpension 
geboekt. Ontbijt en diner worden in het 
hotel geserveerd. Het dakterras, met 
uitzicht over de Egeïsche zee, leent zich 
daar uitstekend voor. Bij een uitstapje 
regelen we een lekkere lunch.  

Omgeving
Het kleine dorpje Sevasti ligt op het 
vaste land van Griekenland. Beleef 
 Griekenland zoals het is! Idyllisch en 
mooi gelegen te midden van olijfbo-
men, vijgenbomen en de wijngaarden 
van het dorp Sevasti. Ver weg van de 
 alledaagse stress en routine. Sevasti is 
een perfecte uitvalsbasis om de omge-
ving te gaan verkennen. Sevasti is dicht-
bij Katerini en Paralia en Thessaloniki ligt 
op circa een uurtje rijden.

Thessaloniki

Hotel Villa Sevasti
 ✔ aangepaste kamers
 ✔ zon & strand
 ✔ rustig gelegen
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Wenen
Oostenrijk
7-daagse vliegreis, hotel
logies met ontbijt
15 t/m 21 september 2018
6 deelnemers en 6 medewerkers
Prijs: € 2.820,-

De tijd van het machtige rijk 
Oostenrijk-Hongarije en de Habs-
burgse heersers is voorbij, maar  
Wenen ademt nog de sfeer van die 
tijd. Het is een fijne stad met veel 
bezienswaardigheden en leuke 
activiteiten. Ontdek prachtige 
paleizen en gebouwen in barokstijl, 
fraaie tuinen, de klassieke muziek 
die met Wenen verstrengeld is en 
niet te vergeten de Sachertorte met 
slagroom in een authentiek kof-
fiehuis.    

Hotel Novotel City Wien
Een heerlijk hotel gelegen in het 
centrum van Wenen met de gezellige 
binnenstad op loopafstand. Achter de 
historische gevel van het hotel Novo-
tel Wien City bevindt zich een modern 
4-sterrenhotel met lichte, comfortabe-
le kamers. Het is geschikt voor gasten 
in een rolstoel. 

Faciliteiten
• hoofdgebouw met receptie 
• verzorgd ingerichte lounge en bar
• restaurant en 24-uurs roomservice
• rolstoelvriendelijk
• éénpersoonskamers beschikbaar 

tegen een toeslag van € 595,- 
 

Maaltijden
De verzorging is op basis van logies met 
ontbijt. Voor de lunch en diner kunnen 
we kiezen uit de vele restaurants in de 

Waar kunnen we naar toe?
 X Schloss Schonbrunn
 X Tiergarten Schonbrunn
 X Spaanse rijschool met  
Lipizaners

 X Stephansdom
 X Museumsquartier
 X Het Praterpark

Extra Informatie 
Wenen bezienswaardigheden 
top 10
http://www.novotel.com/nl/hotel-
6154-novotel-wien-city/index.shtml

directe omgeving of elders in de grote 
stad. Wordt het een echte Wiener Schnit-
zel of een klassieke Sacher Torte? 

Omgeving
Wenen is de hoofdstad van Oostenrijk. 
De oude binnenstad van Wenen staat op 
de werelderfgoedlijst van Unesco en is 
zeer leuk om te verkennen. Wenen heeft 
een rijke historie wat geresulteerd heeft 
in een groot aantal musea en historische 
gebouwen. Wenen wordt tevens gezien 
als het centrum van de klassieke muziek 
en opera. Met de Wiener Staatsoper heeft 
de stad één van de beste operahuizen ter 
wereld binnen de stadsgrenzen. 
Geen bezienswaardigheid maar wel een 
must-do in Wenen is het eten van de oor-
spronkelijke Sachertorte in Hotel Sacher, 
waar deze heerlijke chocoladetaart in het 
jaar 1832 uitgevonden is. 

Wenen

Hotel Novotel 
Wien City

 ✔ aangepaste kamers
 ✔ stedentrip
 ✔ vliegen

Nieuw
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St. Pauls Bay (Qawra)  
Malta 
8-daagse vliegreis, hotel  
halfpension, ontbijt en diner 
3 t/m 10 oktober 2018
8 deelnemers en 6 medewerkers 
Prijs: € 2.310,-

Malta is een klein eiland (bijna
twee keer zo groot als Texel) in de
Middellandse Zee, ten zuiden van
het Italiaanse eiland Sicilië.
Qawra ligt aan de St. Pauls Bay
aan de noordkant van het eiland.
 

Hotel Resort Salini 
Het 4-sterren Salini Resort ligt op een
lichte helling met uitzicht op de
Salina-baai en de Middellandse Zee en
beschikt over 2 buitenzwembaden. De
zeer ruime, stijlvolle kamers hebben
uitzicht op de zee of de omgeving. De
kamers zijn allemaal voorzien van
airconditioning, een balkon, een tv en
een eigen badkamer met een
haardroger en gratis toiletartikelen.
Verder beschikt Salini Resort over een
restaurant en bar, een grote lounge en
eetzalen. Het is een rolstoelvriendelijk
complex. De stad Bugibba ligt op 3,5
km afstand en St. Paul’s Bay ligt op 10
minuten rijden.

Faciliteiten
• zeer ruime aangepaste kamers 
• buiten- en binnenzwembad 
• ligbedden, parasols en hand-

doeken aan het zwembad 
• rolstoelvriendelijk 
• wellnesscenter (behandelingen 

tegen betaling) 
• wifi (gratis)

Waar kunnen we naar toe? 
 X De plaatsen Valetta, Mdina, 
Rabat 

 X Het eiland Gozo 
 X Archeologisch museum van 
Valletta 

 X St. Johns Cathedral 
 X Tempels van Ġgantija 
 X Malta National Aquarium  
 X Popeye Village 
 X Automuseum in Bugibba 

Extra Informatie 
www.allesovermalta.nl/malta.htm 
www.saliniresort.com
 

Maaltijden  
De verzorging is op basis van
halfpension.. Ontbijt en diner in de vorm 
van een uitgebreid buffet genieten we 
in het hotel. De lunch kunt u in het hotel 
of tijdens de excursies onderweg 
 gebruiken.

Omgeving
Of je nu houdt van cultuur, geschiede-
nis of van gewoon lekker winkelen; op 
Malta is voor iedereen wel iets te vinden 
waar je je tijdens je vakantie dagenlang 
mee kunt vermaken.  
Het eiland Gozo is ongerept en minder 
ontwikkeld in vergelijking met het grote 
eiland Malta. De natuur is prachtig en 
het eiland bevat veel oude gebouwen. 
Met de veerboot is de overtocht binnen 
een half uurtje gemaakt. 

Hotel Resort Salini 
 ✔ hotel 
 ✔ rolstoelvriendelijk
 ✔ zon & strand & cultuur

St. Pauls Bay 
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De Koog, Texel 1 en 2
Noord-Holland
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen

Natuurlijk mag deze reis naar Texel 
ook dit jaar niet ontbreken en zoals 
de voorgaande jaren hebben  we 
deze accommodatie twee maal 
geboekt, zodat u kunt kiezen voor 
de voor- of nazomer. 

Tesselhuus
Het Tesselhuus is een volledig aange-
past vakantiehuis voor mensen met 
een lichamelijke beperking, gelegen 
in de badplaats De Koog.

Faciliteiten
• vier slaapkamers met voldoende 

ruimte voor rolstoelers, ingericht 
met hoog-laagbedden

• drie volledig aangepaste, ruime-
badkamers

• gezellig ingerichte woonkamer, 
voorzien van audio- en videoappa-
ratuur en computer

• mooie keuken voorzien van al het 
apparatuur wat we nodig hebben

• buiten staat een grote barbecue
• voor de reis in het najaar is een 

eenpersoonskamer beschikbaar 
tegen een toeslag van € 450,-

Maaltijden 
We zullen met elkaar voor de maaltij-
den zorgen. In de grote tuin kunnen 
we bij lekker weer barbecueën. Of wat 
denkt u van uit eten in een strandtent 
met uitzicht op een zonsondergang?

Waar kunnen we naar toe?
 X Juttersmuseum
 X Huifkartocht door oud Texel
 X Tocht per garnalenboot over de 
waddenzee

 X Zeehondencentrum Ecomare
 X Winkelen in Den Burg
 X Tropisch zwemparadijs, goed 
toegankelijk voor rolstoelers

 X Vliegveld met een mooi terras 
om parachutisten te zien

 X Rondrit over het eiland
 X Bier proeven bij de Texelse 
brouwerij

 X Uitgaan in De Koog
 X Landgoed De Bonte Belevenis
 X Orchideeën en vogelbusch 
Eureka

Extra Informatie 
www.tesselhuus.nl of www.texel.net

De Koog en omgeving 
De Koog ligt vrijwel direct aan zee,
slechts van het strand gescheiden door 
twee duinenrijen. Het is de enige echte 
badplaats van het eiland. Het dorp biedt 
alles wat een toerist zich kan wensen. 
Na een dagje strand kunt u zó naar de 
Dorpsstraat om een terrasje te  pikken, 
lekker te eten of te shoppen in een 
van de vele winkeltjes.. ‘s Avonds is 
het ook prima uitgaan in de cafés en 
discotheken.

Texel is rolstoelvriendelijk. Diverse 
strandopgangen zijn ingericht met een 
speciaal pad voor rolstoelen. Rolstoelge-
bruikers kunnen diverse wandelroutes 
afleggen.

Texel

Tesselhuus
 ✔ groepsaccommodatie
 ✔ volledig aangepast
 ✔ bos en duin
 ✔ strand & zee

1 31 mei t/m 7 juni 2018
8 deelnemers en 8 medewerkers
Prijs: € 1.280,-

2 6 t/m 13 september 2018
6 deelnemers en 6 medewerkers
Prijs: € 1.320,-
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Overijssel
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen 
8 juni t/m 15 juni 2018
4 deelnemers en 4 medewerkers
Prijs: € 1.310,-

Waar kunnen we naar toe? 
 X Rondleiding Zuivelboerderij 
Kaamps. Kijk hoe vandaag de 
dag op een boerderij wordt 
gewerkt en hoe verschillende 
zuivel- en kaasproducten  
gemaakt worden. 

 X Stadscentrum Oldenzaal, een 
historische stad met o.a. de 
oude Plechelmusbasiliek 

 X Museum Buurtspoorweg in 
Haaksbergen. Rij met stoom-
locomotieven en rijtuigen 
langs de museumlocaties 

 X Diverse markten in Oldenzaal,  
Denekamp, Hengelo en  
Weerselo met de mooiste  
streekproducten 

Extra Informatie 
www.villapark-eureka.nl

Maaltijden
We zullen met elkaar voor de maaltijden 
zorgen. Bij mooi weer kunnen we bij de 
bungalows barbecueën. En geen zin om 
te koken? Dan eten we lekker buiten de 
deur.

Omgeving 
U vindt Bosvillapark Eureka direct aan de 
rand van landgoed Het Hulsbeek. Het 
Hulsbeek vormt echter slechts een klein 
deel van al het moois in de omgeving. Er 
is nog veel meer te doen! De omgeving 
van Bosvillapark Eureka is groen en rus-
tig, maar evengoed gezellig en bruisend. 
Gasten die dol zijn op winkelen, kun-
nen hun hart ophalen in de omgeving. 
Aanraders zijn bijvoorbeeld Enschede, 
Hengelo, Almelo en Oldenzaal. Ook in 
Duitsland is genoeg keuze. Denk bij-
voorbeeld aan Münster en Osnabrück. 

Bosvillapark Eureka
 ✔ vakantie park
 ✔ luxe aangepaste villa’s
 ✔ landelijke omgeving

Deurningen
Deurningen

5 sterren luxe!!! In het midden van 
de natuur! Bosvillapark Eureka is de 
perfecte plek voor een ontspannen 
vakantie en beschikt over uiteen-
lopende voorzieningen rondom en 
op het park. Er zijn oude kastelen, 
schitterende landgoederen en 
bijzondere musea. 

Bosvillapark Eureka
Bosvillapark Eureka is een 5 sterren 
vakantiepark waar rust en natuur cen-
traal staan. We hebben gekozen voor 
De Luxe Superieur zorg villa’s. Deze 
zijn van alle gemakken voorzien en 
voldoen aan het NBAV keurmerk. Op 
landgoed “Het Hulsbeek” hebben we 
volop mogelijkheden om de omge-
ving te ontdekken. Op het park zelf 
zijn de eekhoorntjes en vogels vaste 
bezoekers bij de villa’s.

Faciliteiten
• op de begane grond van uw bun-

galow vindt u een open keuken en 
grote woonkamer met een zit- en 
eethoek 

• de slaapkamer op de begane 
grond is voorzien van hoog/laag-
bedden

• ruime inloopdouche voorzien van 
hulpmiddelen als douchestoel en 
toiletverhoger

• op het park: Het landgoed is een 
thuishaven voor levensgenieters 
en zonliefhebbers. Er is bijna 30 
hectare aan zwemwater, zonne-
weide en stranden.
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NieuwDe Rijp
Noord-Holland
8-daagse vakantie, busjes
half pension, logies, ontbijt en diner
16 juni t/m 23 juni 2018
4 deelnemers en 4 medewerkers 
Prijs: € 1.460,-

De Rijp

Dit prachtig en kleurrijke hotel 
gelegen net buiten De Rijp is een  
museum van zichzelf. Buiten en 
binnen in het hotel is het een bonte 
verzameling van herkenbare spul-
len uit het verleden. Je kijkt je ogen 
uit wat er overal te zien is maar 
vergis je niet: dit hotel is tevens van 
alle gemakken (aanpassingen) 
voorzien om ons een heerlijke 
vakantie te bezorgen.

Tevens is dit hotel een perfecte 
uitvalsbasis om Noord-Holland te 
ontdekken.

Faciliteiten
• grote en kleurrijke gezamenlijke 

ontvangstruimte
• grote twee persoons-kamers voor-

zien van hoog/laag bedden met 
onrustrekken en “papegaai”

• alle kamers op de begane grond 
en eerste verdieping hebben een 
deur naar terras of balkon

• op iedere kamer een riante 
 badkamer, geheel drempel vrij

• douchestoel, douchebrancard, 
 tillift en dekenboog zijn indien 
nodig beschikbaar 

• gezellige bar en groot zitgedeelte
• éénpersoonskamer beschikbaar 

tegen een toeslag van € 290,-

Maaltijden
Het ontbijt en diner gebruiken we 
 gezellig met elkaar in het hotel.
Voor de lunch kunnen we heerlijk kiezen 
wat we doen. 

Omgeving 
Zoals vermeld is het hotel al een beleve-
nis op zichzelf en zeker de moeite waard 
om eens lekker rustig doorheen te 
lopen.

Daarnaast is het hotel op loop-afstand 
van het dorp De Rijp. In het dorp staan 
de fraaie gerestaureerde huizen uit de 
zeventiende eeuw. Mede dit maakt De 
Rijp een ‘beschermd dorpsgezicht’ en 
zeker een bezoekje waard.

Waar kunnen we naar toe? 
 X Volendam is altijd gezellig en 
spannend of we nog een BN-er 
tegen kunnen komen

 X Museum Broekerveiling
 X Hoorn
 X Enkhuizen
 X Zaanse schans
 X Kaasmarkt in Edam
 X Zelfs een bezoek aan 
 Amsterdam behoort tot de 
mogelijkheden 

Extra Informatie 
www.derijpereilanden.nl

De Rijper Eilanden 
 ✔ Hotel
 ✔ aangepaste kamers
 ✔ landelijke/stedelijke  

 omgeving



Binnenland SRG Vakantiegids 2018  19

Epen 
Limburg
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen
22 t/m 29 juni 2018
8 deelnemers en 8 medewerkers
Prijs: € 1.340,-

Een oude bekende, dit jaar
opnieuw opnieuw geselecteerd.
De Bronnetjeshof bevindt zich bij
Epen, gelegen tussen Maastricht
en Vaals in het Geuldal.

In de luxe accommodatie “De 
Bronnetjeshof “ heeft u vanuit de 
woonkamer een geweldig uitzicht 
over het Terzieterbeekdal en het 
Bovenste Bos.

Faciliteiten
• 11 slaapkamers met eigen douche 

en toilet
• 5 twee persoonskamers en 6 vier 

persoonskamers 
• ruime eetkamer, grenzend aan een 

zonnig terras
• gezellige woonkamer met comfor-

tabel meubilair eigen openhaard 
DVD, TV en stereo

• ruime sfeervolle keuken met een 
professioneel fornuis met oven, 
vaatwasser en magnetron

• lift 
• op elke kamer een alarm

Maaltijden
We hebben de mogelijkheid om zelf 
voor de maaltijden te zorgen, maar we 
kunnen ook wel eens lekker buitens-
huis eten in een van de vele leuke 
dorpjes van Zuid-Limburg.

Waar kunnen we naar toe? 
 X Bezoek aan Maastricht
 X Vaals met het drielandenpunt
 X Een dagtocht naar Aken
 X De Vogeltjesmarkt in Luik
 X Een boottocht op de Maas
 X Dagtocht naar het mooie 
Duitse stadje Monschau

 X Mergelgrotten Valkenburg

Extra Informatie 
http://groepsverblijf.nl/
groepsaccommodatie-het-
bovenste-bos-epen--groepsverblijf-
zuid-limburg-nederland.html

Omgeving
De groepsaccommodatie ligt in het 
uiterste puntje van Limburg bij het 
pittoreske dorpje Epen in een bosrijke 
omgeving. 

Behalve de schoonheid van het heu-
vellandschap met zijn karakteristieke 
vakwerkgebouwen is de flora en fauna 
van de omgeving zeer de moeite waard. 
Het Bovenste Bos is vrij toegankelijk en 
op 5 minuten van de accommodatie. 

Epen

Bronnetjeshof
 ✔ groepsaccommodatie
 ✔ heuvellandschap
 ✔ flora & fauna

Nieuw
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Zeeland
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen
29 juni t/m 6 juli 2018
4 deelnemers en 4 medewerkers
Prijs: € 1.230,-

Het is tijd voor een zuchtje Zeeland! 
Geniet van Zeeland vanuit Nieuwv-
liet-Bad waar onze accommodatie 
voor dit jaar gelegen is. 

Windekind
Aan de voet van een prachtig duin-
gebied, in het gezellige badplaatsje 
Nieuwvliet-Bad, ligt het rustige bun-
galowpark St. Pierre. Het park is ruim 
van opzet en biedt veel privacy. De lig-
ging, direct aan het Noordzeestrand, 
garandeert u volop strandplezier. Een 
prachtige serre verbindt twee bunga-
lows met elkaar. Mede daardoor zijn 
ze ruim van opzet en geschikt voor 
mensen met een beperking.

Faciliteiten
• woonkamers met open keuken en 

een in hoogte verstelbaar aan-
rechtblad

• slaapkamers voorzien van hoog-
laagbedden

• badkamers met verhoogd toilet, 
opklapbare armsteunen, douche-
matras, opklapbare douchestoel, 
verlaagde wastafel, douche-rol-
stoel en po-rolstoel

• op het park is een bakker, winkeltje 
en frituur.  Vlakbij een supermarkt, 
zwembad en restaurants 
 

Waar kunnen we naar toe? 
 X Oosterscheldekering met 3 km 
het grootste onderdeel van de 
Deltawerken

 X Reptielenzoo in Vlissingen
 X Allerlei musea zoals het 
 oorlogs-, visserij- en spoorweg-
museum

 X Sea Life Marine Park in 
 Blankenberge met het grootste 
Noordzee aquarium

 X Diverse markten in de omge-
ving

 X Stedenbezoek aan Middelburg, 
Vlissingen, Terneuzen, Brugge 
of Gent

 X Boudewijn Park in Brugge 

Extra Informatie 
www.aangepast-vakantieverblijf.nl

Maaltijden
We zullen met elkaar voor de maaltijden 
zorgen. Bij mooi weer kunnen we bij de 
bungalows barbecueën. En geen zin om 
te koken? Dan eten we lekker buiten de 
deur. 

Omgeving 
Het begint al als je de toegangswegen 
tot Zeeland op rijdt: het vakantiegevoel. 
De lucht wordt wat zilter, het beeld wat 
weidser en er komt een soort rust over 
het landschap. Tegen de kust van West 
Zeeuws Vlaanderen ligt het plaatsje 
Nieuwvliet, gelegen tussen de Wester-
schelde en de Belgische grens. Het ligt 
nog wel degelijk in Nederland, maar 
de sfeer is er toch een tikje Belgisch. De 
gemoedelijke en gezellige sfeer die hier 
heerst, zal u als bezoeker van dit ‘landje 
apart’ direct een warm gevoel geven!

Windekind
 ✔ vakantiepark
 ✔ aangepast
 ✔ strand

Nieuwvliet-Bad 

Nieuwvliet-Bad
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Egmond aan Zee
Noord-Holland
8-daagse vakantie, busjes
hotel, logies met ontbijt  
18 t/m 25 augustus 2018
4 deelnemers en 4 medewerkers
Prijs: € 1.590,-

Ook dit jaar hebben we weer
gekozen voor het schitterende
hotel Zuiderduin in Egmond aan
Zee. Egmond aan Zee ligt in het
mooie Noord-Holland nabij Bergen
aan Zee. De leuke stad Alkmaar,
bekend om zijn kaasmarkt, ligt hier
ook niet ver vandaan.

Hotel Zuiderduin 
Hotel Zuiderduin is een **** sterren-
hotel met 365 kamers, waarvan twee 
kamers zijn aangepast voor mensen 
met een beperking. Ook de niet-aan-
gepaste kamers zijn redelijk tot goed 
toegankelijk.

Faciliteiten
• alle kamers zijn voorzien van: 

badkamer met douche en ligbad
• het hotel heeft ook een wellness-

centrum met mogelijkheden voor 
massage, hand- en voetverzorging 

• zwembad en een sauna 

Waar kunnen we naar toe? 
 X Historische kaasstad Alkmaar 
met winkelplezier, monumen-
ten, hofjes, geveltjes, grachten 
en kaasmarkt

 X Wandelen langs strand, door 
bos, duin- en heidegebied

 X Museum van Egmond
 X De Zaanse Schans
 X Slot Assumburg in Heemskerk
 X Bezoekerscentrum Het 
Zandspoor in Schoorl

 X Benedictijner abdij in Egmond 
Binnen

 X Zee aquarium in Bergen aan 
Zee 

Extra Informatie 
www.zuiderduin.nl

Maaltijden 
Het ontbijt wordt verzorgd in de vorm 
van een uitgebreid, luxe, ontbijtbuffet. 
De overige maaltijden kunnen gebruikt 
worden in een van de vele restaurants of 
op een gezellig terras.

Omgeving
Zowel het vissers- als toeristische verle-
den is nog duidelijk in het straatbeeld 
van Egmond aan Zee terug te vinden. 
Prominent aan de boulevard staat de 
vuurtoren Jan van Speyk die vanuit het 
hele dorp te zien is.
Het dorp biedt de vakantieganger veel 
vertier. Terrassen, restaurants en een 
winkelgebied met voor ieder wat wils. 

Egmond aan Zee
Hotel Zuiderduin

 ✔ luxe Hotel
 ✔ aangepaste kamers
 ✔ leuke winkeltjes
 ✔ strand & zee
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Nunspeet
Gelderland
8-daagse vakantie, busjes
hotel, volpension 
25 augustus t/m 1 september 2018
8 deelnemers en 8 medewerkers
Prijs: € 1.420,-

Nunspeet

Geniet van de weergaloze natuur!! 
Welkom op de Veluwe! Stuifzand, 
prachtige bossen, uitgestrekte 
heidevelden, schaapskuddes en 
zacht stromende beken... Dat is 
de Veluwe! Maar de Veluwe biedt 
meer! Topattracties, beroemde 
musea, historische stadjes, gezel-
lige winkeltjes, en leuke terrassen 
ontbreken niet. Kom en ontdek de 
veelzijdige Veluwe!

De Duiventil
Kan het mooier? Een sfeervol groeps-
hotel op een unieke locatie op de 
Veluwe. Slechts op loopafstand 
 begeeft u zich in het bos, water en 
het gezellige winkelcentrum. De 
facili teiten en het personeel van 
de duiventil zijn ingesteld op zorg-
behoevende doelgroepen. 

Faciliteiten
• de woonkamer is heerlijk ruim en 

voor de muziek liefhebbers voor-
zien van een piano

• het hotel is voorzien van een lift 
en trap waarmee alle kamers goed 
toegankelijk zijn

• de speciale zorgkamers worden 
dagelijks schoongemaakt en zijn 
geheel rolstoelvriendelijk ingericht 

• één keer per week wordt er een 
speciale avond georganiseerd van-
uit het hotel met entertainment. 
Voetjes van de vloer!!!

Maaltijden 
Het ontbijt en de lunch(pakketten) 
worden verzorgd door het hotel. In de 
avond wordt er een heerlijk dag menu 
voor ons verzorgd. Zelfs is er een avond 
waarop we lekker met elkaar gaan bar-
becueën.

Omgeving
De gemeente Nunspeet staat bekend 
om haar grote diversiteit in flora en 
fauna. Prachtige bossen met oude 
bomen en Veluws wild, purperen hei-
develden, vogelrijke gebieden aan het 
water, een rokende zandverstuiving, … 
Kortom een van de mooiste gebieden 
om te ontdekken. In Nunspeet tref je het 
grootste winkelaanbod in de gezellige 
straatjes rondom de Markt, waar ook 
de weekmarkt is. Maar er is nog zoveel 
meer te doen!

Waar kunnen we naar toe? 
 X Paleis het Loo
 X Leuke kleine dorpjes in de 
 directe omgeving zoals Vier-
houten, Elspeet en Nunspeet 

 X Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe

 X Heerlijk dagje zonnen aan het 
Veluwemeer

 X Dolfinarium
 X Gezellige steden zoals Zwolle, 
Harderwijk of Apeldoorn 

Extra Informatie 
www.deduiventil.nl

De Duiventil  
 ✔ volpension
 ✔ veluwe
 ✔ gezellige terrassen
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Lemele 
Overijssel
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen
1 t/m 8 september 2018
4 deelnemers en 4 medewerkers
Prijs: € 1.200,-

Waar kunnen we naar toe? 
 X De omgeving verkennen via de 
Salland-route met de rolstoel-
bus

 X Nationaal Park de Sallandse 
Heuvelrug, met bos en heide, 
flora en fauna

 X uitstapje naar de oude stad 
Ootmarsum

 X Wildlands, Adventure Zoo
 X Nederlands bakkerijmuseum
 X Sinterklaas museum
 X Anton Pieck museum
 X Brillen- en lenzenmuseum

Extra Informatie 
www.imminkhoeve.nl

Maaltijden
We zullen met elkaar voor de maaltijden 
zorgen. Natuurlijk gaan we ook gezellig 
buiten de deur lunchen en in de avond 
dineren.

Lemele en omgeving 
De accommodatie is gelegen bij
Ommen, aan de rand van het Laarbos,
een prachtig bosgebied met diverse
wandelpaden en een hertenkamp.
Achter het terrein van de Imminkhoeve 
ligt een rolpad, een uniek rolstoel- en 
wandelpad door een gevarieerd stukje 
natuur. Het centrum van Ommen heeft 
diverse gezellige terrasjes en winkels op 
10 minuten wandelafstand. Er zijn meer-
dere rolstoelfietsen (waar-onder een
bakfiets waar een complete rolstoel
opgereden kan worden) en een tandem 
te huur om de omgeving te ontdekken.

Lemele
De Imminkhoeve

 ✔ aangepaste kamers
 ✔ groepsaccommodatie
 ✔ landelijke omgeving

Geniet van de natuur! Dat is wat de
Imminkhoeve te bieden heeft!
Het is een vijfsterren vakantie-
centrum met groepsaccommo-
daties in Lemele, vlak bij Ommen.
In het Overijssels Vechtdal ligt dit
vijfsterren vakantiecentrum aan de
voet van de Lemelerberg.

De Imminkhoeve 
De Imminkhoeve is gelegen in een
prachtig bosgebied met diverse wan-
delpaden. Wij gebruiken de opkamer,
dat geheel tot onze beschikking staat.

Faciliteiten
• een eigen ingang
• een eigen recreatie- en eetzaal
• slaapkamers met hoog-laagbedden-

met onrusthekken
• aangepaste badkamer met een 

 douche en toilet. De badkamers zijn 
ook voorzien van plafond tilliften

• brede deuren zonder drempels
• Er is een eigen terras met overkap-

ping aanwezig, waardoor je er ook ’s 
avonds goed kunt toeven

• rolstoelfietsen te huur
• zorgalarmsysteem
• éénpersoonskamers zijn beschik-

baar tegen een toeslag van € 200,-

Nieuw
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Beilen
Drenthe
8-daagse vakantie, busjes
logies, alle maaltijden zelf verzorgen
14 t/m 21 september 2018
6 deelnemers en 6 medewerkers 
Prijs: € 1.350,-

Beilen

Wakker worden met in de verte het
geblaat van de schaapskudde. De
deur open gooien en zo de frisse
Drentse natuur kunnen ruiken en
voelen. Dit is mogelijk want we
zijn weer van harte welkom in de
Koekoeksklok, de accommodatie
waar we in 2013 voor het laatst
geweest zijn.

De Koekoeksklok
In deze accommodatie ‘logeert
u op het platteland’ want deze
boerderij, met schapen, paarden,
koeien en vogels, ligt in het kleine
dorpje Brunsting. Het schitterende
uitzicht vanuit de boerderij laat
Drenthe op zijn mooist zien.

Faciliteiten
• achter in de boerderij is de geza-

menlijke huiskamer. Niet zo groot 
maar wel heel gezellig

• keuken met onder meer een in 
hoogte verstelbaar aanrecht

• gastenkamers met hoog-laagbed-
den, tv en internet

• in iedere kamer een aangepaste 
badkamer met douchestoel

• een persoonlijk alarmsysteem in 
elke kamer

• rondom de accomodatie zijn  
verschillende terrassen, waarvan 
een overdekt, waar we heerlijk 
kunnen zitten, luieren, boek lezen 
of een drankje nemen

Maaltijden
Het ontbijt, de lunch en het avondeten
verzorgen we met elkaar. Ook is er de
mogelijkheid om de lunch of het diner 
in een restaurant te gebruiken. 

Omgeving 
De Koekoeksklok ligt in het hart van
Drenthe op de Drentse Hooglanden.
Het is het ideale vertrekpunt voor
een ontdekkingstocht, al dan niet
wandelend door deze mooie provincie.
Natuur gebieden zoals het Dwingelder-
veld en Hijkerveld liggen vlakbij.
Assen, Emmen en Hoogeveen zijn de
grotere steden in de directe omgeving.
Iets verder ligt de stad Groningen, dus
genoeg mogelijkheden om te shoppen
en eventueel te lunchen.

Waar kunnen we naar toe? 
 X Natuurgebieden zoals het 
Dwingelderveld en Hijkerveld

 X Kamp Westerbork, een plek 
met een geschiedenis

 X Museumdorp Orvelte; hier 
stapt u even terug in de tijd

 X De steden Assen, Emmen en 
Hoogeveen met leuke winkel-
tjes en gezellige cafe’s

 X Wildlands, Adventure Zoo
 X Drents museum
 X TT circuit voor een SNEL dagje 
uit

 X Ellert en Brammert openlucht-
museum

 X Museumspoorlijn S•T•A•R 

Extra Informatie 
www.dekoekoeksklok.nl

De Koekoeksklok
 ✔ aangepaste kamers
 ✔ boerderij
 ✔ gratis WiFi

Nieuw
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Vooraf altijd eerst een visualisatie van je tatoeage

Toon Beynenstraat 17  •  4112 JZ Beusichem  •  0345 50 64 20  •  www.TattooBeusichem.nl 
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Deelname aan                   vakanties
 

SRG
Voorwaarden voor deelname
U kunt deelnemen aan een SRG 
vakantie onder de volgende voorwaar-
den. U bent:
 • tussen de 18 en 65 jaar oud
 • lichamelijk beperkt
 • niet verstandelijk beperkt
 • in goede lichamelijke conditie
 • niet bedlegerig
 • niet zwaarder dan 100 kg
 • voor vliegreizen niet zwaarder dan 

85 kg tenzij u met hulp nog kunt 
lopen

 • voor sommige reizen gelden aanvul-
lende voorwaarden voor de mate 
van zorgafhankelijkheid. Deze staan 
bij de betreffende reis duidelijk 
aangegeven 

Let op: indien bij aanvang van de 
reis blijkt dat u het inschrijfformulier 
niet naar waarheid heeft ingevuld en 
niet voldoet aan de voorwaarden dan 
bestaat de mogelijkheid dat we u op 
uw eigen kosten naar huis laten bren-
gen. De reissom kan dan niet worden 
 gerestitueerd. 

Betalen via machtiging
Bij het inschrijfformulier zit een mach-
tiging voor automatische incasso van 
de reissom en van het inschrijfgeld  
(€ 100,-). Normaal gesproken is 
inschrijven op een vakantie alleen mo-
gelijk als u deze machtiging ingevuld 
en getekend samen met het inschrijf-
formulier terugstuurt. Er is hierop 
één uitzondering, zie hieronder bij 
‘Andere betalingsprocedure’. 
Let bij de machtiging op de volgende 
punten:
 • naam, adres, woonplaats en num-

mer van de bankrekeninghouder 
duidelijk invullen

 • vermeld als omschrijving om welke 
reis het gaat en de naam  en woon-
plaats van de deelnemer.

Twee maanden voor aanvang van de 
reis zal het totaalbedrag van uw bank-
rekening afgeschreven worden. Zorg 
voor voldoende saldo op de opgegeven 
rekening. Als de incasso door onvol-
doende saldo niet uitgevoerd kan 
worden, brengt de SRG € 50,- extra 
administratiekosten in rekening.

Let op! Betaling kan 
alleen met een
machtiging tot auto-
matische incasso.
Betaling per bank 
leidt mogelijk tot
dubbele beta-
ling en onnodige 
 administratieve 
rompslomp.

Andere beta-
lingsprocedure
Voor bewoners van 
instellingen is het 
niet altijd mogelijk 
een machtiging tot 
incasso te verlenen. 
In dat geval kunt 
u gebruik maken 
van een afwijkende 
betalingsprocedure. 
Hierbij wordt er na 
indeling een factuur 
toegestuurd voor de 
volledige reissom. 
Nadat deze factuur 
binnen 30 dagen 

betaald is, is de boeking definitief. Als 
deze situatie op u van toepassing is, 
moet u dit duidelijk op het machti-
gingsformulier vermelden.

Verzekering
LET OP: vanaf 2018 kunnen wij u geen 
verzekering meer aanbieden, onze ver-
zekeraar doet dat niet langer voor ons. 
Dat betekent, dat u zelf een reisverzeke-
ring moet afsluiten en als u dat wilt ook 
een annuleringsverzekering. Dat kan 
doorgaans ook bij uw eigen verzekeraar 
of tussenpersoon.

Annulering 
Als u een geboekte vakantie wilt
annuleren, gelden onze annulerings-
voorwaarden. Die sluiten aan bij wat
gebruikelijk is in de reisbranche en 
bent u:
-  bij annulering tot de 42ste dag
 (exclusief) vóór de vertrekdag: de
 inschrijfkosten (€ 100,-) verschuldigd
- bij annulering vanaf de 42ste dag
  (inclusief) tot de 28ste dag (exclu-

sief) vóór de vertrekdag: 35% van de 
reissom verschuldigd

-  bij annulering vanaf de 28ste dag
  (inclusief) tot de 21ste dag (exclu-

sief)vóór de vertrekdag: 40% van de 
reissom verschuldigd

- bij annulering vanaf de 21ste dag
  (inclusief) tot de 14de dag (exclu-

sief) vóór de vertrekdag: 50% van de 
reissom verschuldigd

- bij annulering vanaf de 14de dag
  (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) 

vóór de vertrekdag: 75% van de 
 reissom verschuldigd

- bij annulering vanaf de 5de dag
  (inclusief) tot de vertrekdag: 90% 

van de reissom verschuldigd
-  bij annulering op de vertrekdag of 

later: de volle reissom verschuldigd.

Met een groep op stap en zelf willen rijden? Bij Van Mil Tours in Barneveld kunt 
u busjes huren voor 9 personen inclusief de bestuurder. Ons wagenpark beschikt 
zelfs over rolstoelbusjes waarin ook rolstoelafhankelijke mensen veilig vervoerd 
kunnen worden!
Heeft u spullen die verplaatst moeten worden maar is uw auto net te klein? Huur 
de bestelbus of vrachtwagen met laadklep te besturen met B-rijbewijs.

Een halve dag weg of juist langere tijd naar bijvoorbeeld het buitenland? Geen 
probleem er zijn vele mogelijkheden. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanmiltours.nl of bel geheel 
vrijblijvend naar 0342-412000. 

Met trots delen wij u mee dat de SRG al jaren een tevreden klant van ons is!

(Rolstoel)busje nodig?
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Inbegrepen in de reissom
 • bij vliegvakanties, touringcar- en 

busreizen: de kosten van de heen- 
en terugreis

 • bij vliegvakanties: de (speciale en/
of extra) transfers, de luchthaven-
belasting en eventuele veiligheids-
toeslagen, weekendtoeslagen en 
bijzondere luchthavenassistentie

Inschrijven deelnemers
U schrijft zich in voor een vakantie 
door de bij deze gids gevoegde drie 
formulieren, volledig ingevuld naar de 
deel nemersadministratie van de SRG te 
sturen. 
 
Deelnemers aan een buitenlandse reis
moeten bovendien een kopie van de
persoonsgegevens in hun paspoort
of ID-kaart mee sturen. Het is van het
grootste belang dat de persoonsgegevens 
(meisjes)naam en voornaam) op de vlieg-
tickets en het paspoort hetzelfde zijn.

U wordt pas ingeschreven als u alle
formulieren en kopieën – zie de figuur
hieronder – heeft ingestuurd..

Indeling
Wij vragen u op het inschrijfformulier 
vier voorkeuren voor uw vakantie op te 
geven. Bij de indeling van de reizen hou-
den we rekening met uw voorkeur. We 
houden ook rekening met de zorgzwaar-
te van de groep en de mate waarin de 
accommodatie aangepast is. Bovendien 
gaan er soms reizen niet door wegens 
onvoldoende belangstelling. 

Daardoor kunt u ingedeeld worden bij 
een reis die niet uw eerste voorkeur is. 

Veel vakanties zijn snel volgeboekt 
dus wacht niet te lang met inschrijven. 
Eind januari 2018 wordt de reisindeling 
gemaakt. 

Als u bent ingedeeld, ontvangt u daar-
van een schriftelijke bevestiging. Als u 
na eind januari 2018 nog wilt inschrij-
ven, kijk dan op de website of infor-
meer bij de deelnemersadministratie bij 
welke reis er nog plaats is.

U kunt ook inschrijven door naar de website van de SRG te gaan: www.srg.nl/deelnemers/inschrijven. Daar kunt u de drie for-
mulieren downloaden. Daarna drukt u de formulieren af, vult ze in en stuurt u het geheel, samen met een kopie van paspoort of 
ID-kaart per post op naar de SRG, Postbus 4140, 2003 EC Haarlem.

Inschrijfformulier  
(2 vellen)

Stichting Recreatie Gehandicapten | Postbus 4140 | 2003 EC HAARLEM | 023 - 536 84 09
www.srg.nl | info@srg.nl | KvK Amsterdam nr. 41222835 | Rabobank Bunschoten rek. nr. 33.11.13.635

vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking

 

SRG
STICHTING RECREATIE GEHANDICAPTEN

NAAM:  ……………………………………………………………………………………………………………

BESTEMMING:  ……………………………………………………………………………………………………………

VERTREKDATUM:  ……………………………………………………………………………………………………………

Rolstoel informatie

Neemt eigen rolstoel mee: ❏	 ja ❏	 nee

Rolstoel is inklapbaar:    ❏	 ja ❏	 nee

Gewicht van de rolstoel: …………  kg

Hoogte van de rolstoel: …………  cm

Breedte van de rolstoel (uitgeklapt):  …………  cm

Diepte van de rolstoel:  …………   cm

Overige informatie

Kunt u nog enigszins lopen: ❏	 ja ❏	 nee

Zo ja, heeft u hierbij hulp nodig: ❏	 nee ❏	 van 1 persoon ❏	 van 2 personen

Kunt u nog traplopen (enkele treden nemen): ❏	 ja ❏	 nee

Kunt u zelf in een niet aangepaste transferbus stappen: ❏	 ja ❏	 nee

Zo ja, heeft u hierbij hulp nodig: ❏	 nee ❏	 van 1 persoon ❏	 van 2 personen

Heeft u extra beenruimte in het vliegtuig nodig*: ❏	 ja ❏	 nee

*  Dit is een voorkeur, extra beenruimte kan niet gegarandeerd worden en is voor eigen rekening. 

Medische bagage

Als u medische bagage moet meenemen die buiten de bagagevrijdom valt, moet dit aangevraagd worden bij de betreffende 
vliegmaatschappij. Medische bagage wordt altijd in het ruim vervoerd.
Hieronder kunt u aangeven waarvoor de medische bagage dient, wat de inhoud is en wat het gewicht is.

Aandoening:  ……………………………………………………………………………………………………………

Inhoud:  ……………………………………………………………………………………………………………

Gewicht:  ……………………………………………………………………………………………………………

Neem ook uw medisch paspoort mee.

Informatieformulier vliegreizen minder valide reiziger

Rolstoel 
formulier

Machtiging

Stichting Recreatie Gehandicapten | Postbus 4140 | 2003 EC HAARLEM | 023 - 536 84 09
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SRG
STICHTING RECREATIE GEHANDICAPTEN

Haarlem, december 20014

Geachte heer, mevrouw,

Als u een SRG-vakantiereis wilt boeken, dan is het nodig om deze machtiging met het inschrij�ormulier mee 
te sturen. Wanneer het zeker is dat de door u gekozen reis wordt volgeboekt en ook de goedkeuring van onze 
medisch adviseur wordt verkregen, zal de definitieve boeking worden verricht. Daarvoor is vereist dat de onder-
staande machtiging in ons bezit is. Zonder machtiging kan geen inschrijving plaatsvinden.

Let u bij het invullen van de machtiging even op de volgende aandachtspunten:
• Vul naam- en adresgegevens duidelijk leesbaar in of laat dit doen.
• Als u als deelnemer de reis niet zelf betaalt, vul dan ook de naam- en adresgegevens van de 

rekeninghouder in.

Wilt u de machtiging na invulling en ondertekening sturen aan:

SRG
Postbus 4140
2003 EC Haarlem

Met vriendelijke groet,

SRG Deelnemersadministratie
Gerrie de Jong

Machtiging

Ondergetekende verleent hiermee machtiging aan de SRG te Haarlem om van zijn of haar bankrekening-
nummer:  …………………………………………………… af te schrijven:
• Inschrijfgeld à € 100,- per direct
• De reissom, onder aftrek van € 100,-, twee maanden voor vertrek
• De kosten van de reis- en annuleringsverzekering (indien af te sluiten via de SRG)

Deelnemer
Naam en voorletters   …………………………………………………………………………………………………
Adres  …………………………………………………………………………………………………
Postcode  …………………………………………………………………………………………………
Woonplaats  …………………………………………………………………………………………………

Rekeninghouder
Naam en voorletters  …………………………………………………………………………………………………
Adres  …………………………………………………………………………………………………
Postcode  …………………………………………………………………………………………………
Woonplaats  …………………………………………………………………………………………………

Datum ………………………………      Handtekening rekeninghouder …………………………………………

        ✚                 ✚                          ✚                          ➡                      ➡      SRG

Machtigings-
formulier

Kopie  
Paspoort/ 
ID-kaart

✉
per 

post

Buitenland

Postbus 4140
2003 EC Haarlem

 • kosten van logies op basis van 2 
personen op 1 kamer

 • de maaltijden of een basisbedrag 
daarvoor, dat ter plekke verstrekt 
wordt

 • een budget voor enkele excursies
 • organisatiekosten en kosten van 

begeleiding.

Niet inbegrepen 
Persoonlijke uitgaven zijn uiteraard 
niet inbegrepen in de reissom. Het 
is handig ervoor te zorgen dat u ter 
plekke over voldoende budget be-
schikt voor de nodige drankjes, snacks, 
souvenirs, ansichtkaarten, cadeautjes 
voor thuisblijvers en eventuele fooien 
voor hotel- en restaurantpersoneel. 

En denk ook aan: 
 • die extra excursie waar u graag aan 

zou willen deelnemen 
 • medische kosten, zoals doktersbe-

zoek en extra medicijnen. Deze 
moeten vaak ter plekke betaald 
worden, ook als u ze later van uw 
ziektekostenverzekering terug krijgt

 • kosten van telefoongesprekken 
naar huis

 • maaltijden en drankjes aan boord 
van het vliegtuig, behalve als u een 
verre reis maakt 

 • bij enkele reizen is het mogelijk 
een 1=persoonskamer te boeken. 
Hier zijn uiteraard extra kosten aan 
verbonden, dit staat bij de reisbe-
schrijving vermeld. Een voorkeur 
daarvoor kan opgegeven worden bij 
de inschrijving. De SRG kan dit ech-
ter niet bij voorbaat garanderen. Als 
de boeking lukt, wordt dit bevestigd 
op de factuur. Alleen aan de factuur 
kunt u rechten ontlenen, dus niet 
aan de boeking

 • kosten wegens overgewicht van 
bagage bij vliegreizen.

 • vergeet niet een reis- en/of annule-
ringsverzekering af te sluiten. Vooral 
als u naar het buitenland gaat.

Inschrijfformulier Deelnemers Pagina 3/4

5 Communicatie

•	 Hoort	u	 ❍	goed/	❍	matig/	❍	slecht	*

•	 Ziet	u	 ❍	goed/	❍	matig/	❍	slecht	*

•	 Is	uw	verstaanbaarheid	 ❍	goed/	❍	matig/	❍	slecht	*

•	 Is	uw	spreekvaardigheid	 ❍	goed/	❍	matig/	❍	slecht	*

•	 met	leesplank	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 met	communicator	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 niet	mogelijk	 ❍	ja/	❍	nee	*

6  Voeding

Eten

•	 Zelfstandig	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Zelfstandig	met	hulpmiddel	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Hulp	bij	snijden	/	opscheppen	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Volledige	hulp	(benodigde	tijd	……	minuten)	❍	ja/	❍	nee	*

Drinken

•	 Zelfstandig	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Zelfstandig	met	hulpmiddel	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Volledige	hulp	(benodigde	tijd	……	minuten)	❍	ja/	❍	nee	*

Dieet 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Gewicht (zie de reisvoorwaarden) …… kg

7  Bedaanpassingen

Voor	bedaanpassingen	dient	u	zelf	te	zorgen.	Dit	is	uit

sluitend	mogelijk	bij	binnenlandse	reizen	en	met	vooraf

gaande	toestemming	van	de	SRG.

Ik	wil	tijdens	de	vakantie	gebruik	maken	van

•	 Antidecubitus	matras	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Papegaai	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Bedverhogers	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Anders,	nl	 ……………………………………………

8 Verpleegkundige hulp

Medicijnen

•	 Gebruikt	u	medicijnen		 ❍	ja/	❍	nee	*

Indien	ja,

•	 Hulp	bij	uitzoeken	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Hulp	bij	inname	 ❍	ja/	❍	nee	*

U	dient	uw	medicatielijst	(verkrijgbaar	bij	de	apotheek)	

mee	te	sturen	met	dit	inschrijfformulier.

Heeft u of gebruikt u

•	 Katheter	 ❍	nee/	❍	blaas/	❍	suprapub	*

•	 Stoma	 ❍	ja/	❍	AP	/	❍	UP	*

•	 Klysma	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Wondverzorging	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Injecties	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Anders,	nl	 ……………………………………………

Heeft	u	hierbij	hulp	nodig?	 …………… ❍	ja/	❍	nee	*

Toelichting

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Benodigde	tijd:		……	minuten					Aantal	keren	per	dag:	……	keer

9 Loophulpmiddelen

Indien	u	tijdens	uw	vakantie	gebruik	wilt	maken	van	een	

loophulpmiddel	dan	dient	u	daar	zelf	voor	te	zorgen.

Buitenlandse vlieg- en bootreizen

Ik	maak	tijdens	een	buitenlandse	vakantie	gebruik	van:

•	 Driepoot	/	looprek	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Rollator	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Duwrolstoel**	 ❍	ja/	❍	nee	*

(**inklapbaar,	35	x	95	x	110	cm	(BxHxL)	en	max	20	kg)

Binnenlandse en busreizen

Ik	maak	tijdens	de	vakantie	gebruik	van:

•	 Scooter/scootmobiel		

(in	overleg	met	SRG)	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Elektrische	rolstoel	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Duwrolstoel	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Kuipstoel	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Rollator	 ❍	ja/	❍	nee	*

•	 Anders,	nl	 ……………………………………………

Meenemen tillift

U	kunt	uw	tillift	meenemen	op	vakantie,	uitsluitend	na	voorafgaande	toestemming	van	de	SRG	en	op	voorwaarde	

dat	uw	tillift	en	tilmat	tijdens	de	vakantie	ook	gebruikt	mogen	worden	door	andere	deelnemers.

•	Ik	wil	mijn	tillift	meenemen	en	ga	akkoord	met	bovenstaande	voorwaarden	 ❍	ja/	❍	nee	*

Heeft u principiële bezwaren tegen hulp van het andere geslacht?	 ❍	ja/	❍	nee	*

Foto’s

Tijdens	de	vakantie	worden	foto’s	gemaakt.	Deze	foto’s	kunnen	door	de	SRG	gebruikt	worden	voor	de	website,	de

Vakantiegids	of	andere	media.

❍   Ik	wil	niet	dat	foto’s	waar	ik	op	sta	gebruikt	worden	voor	publicatie.

*	Aankruisen	wat	

van	toepassing	is.

Stichting Recreatie Gehandicapten | Postbus 4140 | 2003 EC HAARLEM | 023 - 536 84 09
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STICHTING RECREATIE GEHANDICAPTEN

Inschrij�ormulier 

Deelnemer  2015
Gegevens deelnemer

Roepnaam  ……………………………………  1e Voornaam*  ……………………………………

Achternaam*  ……………………………………  Voorletters*  ……………………………………

Adres  ……………………………………  * zoals vermeld op paspoort of ID-kaart 

Postcode  …………   ……   Woonplaats  ……………………………………

Geboortedatum  ……………………………………  Geslacht ❍ man  /  ❍ vrouw*

Telefoon vast  ……………………………………  Mobiel  ……………………………………

Tel. i.g.v. nood  ……………………………………  E-mail  ……………………………………

Woonsituatie ❍ zelfstandig  /  ❍ woonvorm  /  ❍ anders, nl * ……………………………………………………

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaadn adres)

Naam  ………………………………………  Adres  ………………………………………

Postcode  ………………………………………  Woonplaats  ………………………………………

Contactpersoon

Naam  ……………………………………  Relatie  ……………………………………

Telefoon vast  ……………………………………  Mobiel  ……………………………………

Medische gegevens

Naam huisarts  ……………………………………  Telefoon  ……………………………………

Verzekerd bij  ……………………………………  Polisnummer  ……………………………………

Aard lichamelijke beperking …………………………………………………………………………………………………

Vakantie voorkeur (vul naam vakantie in, b.v. Texel 1)

1e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

2e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

3e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

4e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

Ik wil samen op vakantie met ………………………………………………………………………………………………

en wil de kamer delen (indien mogelijk)  ❍ ja/ ❍ nee **

Tegen betaling van een toeslag en indien mogelijk wil ik in aanmerking komen voor een 1-persoonskamer ❍ ja/ ❍ nee **

Alleen na betaling van deze toeslag en een bevestiging op de factuur heeft u recht op een 1-persoonskamer.

Annuleringsverzekering

Voor binnenlandse reizen is een reis- en annuleringsverzekering inbegrepen in de reissom.

Voor een buitenlandse reis is een reisverzekering inbegrepen, maar dient u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Desgewenst kan de SRG een annuleringsverzekering voor u afsluiten bij Interpolis. De premie hiervoor bedraagt 5 % 

van de reissom.

Ik wil dat de SRG een annuleringsverzekering voor mij afsluit bij Interpolis  ❍ ja/ ❍ nee **

Indien u zelf een annuleringsverzekering heeft afgesloten dan verzoeken wij u een kopie  

van de polis mee te sturen met dit inschrij�ormulier.

D

** Aankruisen wat 

van toepassing is.
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Stichting Garantiefonds  
Reisgelden (SGR)
De SRG is aangesloten bij de SGR 
Binnen de grenzen van de SGR-garan-
tieregeling vallen de in dit programma 
gepubliceerde reizen onder de garan-
tie van de SGR. De SGR-garantie houdt 
in dat de consument ervan verzekerd 
is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te 
krijgen, als de wederpartij door finan-
cieel onvermogen de overeengekomen 
tegenprestatie niet kan nakomen. 
Voor zover de overeenkomst mede het 
vervoer omvat en de plaats van bestem-
ming reeds is bereikt, wordt zorggedra-
gen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
De SRG is aangesloten bij de Stichting 
Calamiteitenfonds Reizen
Binnen de grenzen van de garantie-
regeling van het Calamiteitenfonds 
vallen alleen de in dit programma 
gepubliceerde buitenlandse reizen 
onder de garantie van het Calamitei-
tenfonds. Deze garantie houdt in dat 
u als consument die deelneemt aan 
een door ons georganiseerde reis 
(een deel van) uw reissom terugkrijgt 
indien wij de reis als gevolg van een 
calamiteit niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren. En dat u de noodzakelijke 
meerkosten vergoed krijgt indien we 
als gevolg van een calamiteit de reis 
moeten aanpassen of indien wij u ver-
vroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteiten wordt verstaan 
een door molest of natuurramp ver-
oorzaakte abnormale gebeurtenis.

Een brochure waarin de garantierege-
lingen staan beschreven en hoe u bij 
recht op terugbetaling moet han-
delen, is verkrijgbaar bij de deelne-
mersadministratie. Zie ook www.srg.nl.

Nederlandse Branchevereni- 
ging Aangepaste Vakanties
De SRG is aangesloten bij de NBAV
en draagt al enkele jaren trots hun 
keurmerk. De NBAV vindt dat ieder-
een met een beperking een heerlijke 
vakantie verdient. Daarom is er het 
NBAV-Keurmerk. Alle NBAV-leden on-
derschrijven de strenge kwaliteitseisen, 
zoals goede voorlichting en commu-
nicatie, een perfecte zorg en heldere  
prijsstelling. Niets wordt aan het toeval 
overgelaten. Kwaliteit krijgt zo een 
naam.

Algemene bepalingen

1 Het inschrijfformulier moet door 
of namens de deelnemer volledig en 
naar waarheid worden ingevuld. Bij 
het verstrekken van onjuiste gege-
vens behoudt de SRG zich het recht 
voor om een deelnemer uit te sluiten 
en de gemaakte (on)kosten in reke-
ning te brengen.

2 Deelnemers kunnen bij vlieg-
vakanties alleen een duwrolstoel 
meenemen die volledig opvouwbaar 
(inklapbaar frame) of demontabel 
is. Zogenoemde kuipstoelen en 
elektrische  rolstoelen kunnen bij 
vliegvakanties om praktische redenen 
niet worden vervoerd. Wie per se een 
kuipstoel of een elektrische rolstoel 
moet gebruiken kan het beste een 
binnenlandse  vakantie of een buiten-
landse vakantie met een aangepaste 
touringcar of rolstoelbusje boeken.

3 Een deelnemer aan een SRG-
vakantie is zelf verantwoordelijk 
voor zijn of haar lichamelijk conditie. 
Mocht deelname aan een SRG-va-
kantie eventueel nadelige gevolgen 
hebben voor de lichamelijk conditie, 
dan kan de SRG hiervoor niet aan-
sprakelijk gesteld worden.

4 Op buitenlandse pakketreizen zijn 
de regels van de Stichting Garan-
tiefonds Reisgelden en de Stichting 
Calamiteitenfonds Reizen van toepas-
sing.

5 Binnenlandse vakanties beginnen 
en eindigen, in de meeste gevallen, 
op de bestemming zelf. Buitenlandse 
vakanties met rolstoelbusjes of tou-
ringcarreizen beginnen en eindigen 
op de verzamelplaats van vertrek 
en aankomst in Nederland. Vliegva-
kanties beginnen en eindigen op de 
luchthaven in Nederland.

6 De SRG behoudt zich het recht 
voor om veranderingen aan te bren-
gen in het programma en is niet aan-
sprakelijk voor wijzigingen die buiten 
haar invloed liggen. Te denken valt 
aan onderbezetting van de reizen of 
overboekingen van accommodaties.

Deelnemersadministratie:
Postbus 4140
2003 EC Haarlem
Tel (023) 536 84 09
E-mail: deelnemers@srg.nl

 

SRG
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Subsidietips
SRG-vakanties zijn niet goedkoop. 
De relatief hoge prijzen worden met 
name veroorzaakt door de zoge-
naamde meerkosten. Dat zijn alle 
kosten die een gevolg zijn van het 
feit dat de deelnemers lichamelijk 
beperkt zijn en daardoor aangewe-
zen zijn op verzorging en begelei-
ding. De belangrijkste meerkosten 
worden gevormd door de reis- en 
verblijfkosten van de vrijwilligers. 
Daarnaast zijn er de organisatiekos-
ten en de kosten van accommodatie 
en aangepast vervoer, die gedeelte-
lijk onder de meerkosten kunnen 
vallen.

Voor deze meerkosten kunt u mo-
gelijk op individuele basis subsidie 
aanvragen. Er zijn instanties en 
fondsen (voor adressen zie www.srg.
nl) die onder voorwaarden bereid 
zijn een financiële bijdrage beschik-
baar te stellen. 

 • Hoeveel de meerkosten bedra-
gen voor een bepaalde vakantie 
is op te vragen bij de deelne-
mersadministratie van de SRG. 

 • Of de meerkosten kunnen wor-
den opgevoerd als buitengewone 
lasten voor de inkomstenbelas-
ting hangt af van ieders persoon-
lijke situatie.

Bij uw gemeente kunt u  informatie 
krijgen of er ondersteuning 
 mogelijk is in het kader van de 
WMO (Wet Maatschappelijke 
 Ondersteuning).

Persoonsgebonden 
Budget
Als u een persoonsgebonden bud-
get (PGB) krijgt om zelf uw verzor-
ging of begeleiding te betalen dan is 
het mogelijk om uw gehele vakantie 
te betalen met de PGB gelden. 
Voorwaarde is dat u constant onder 
toezicht staat van een verzorger. Bij 
de SRG is er voldoende toezicht. 

 • Het is wel zaak toestemming te 
vragen aan uw zorgkantoor. Zij 
kunnen vragen dat u met de SRG 
een zorgovereenkomst afsluit. 
Dat is mogelijk via de deelne-
mersadministratie.

 • Als u een indicatie heeft voor 
vervoer kunt u ook de reiskosten 
naar en van de plaats waar de 
SRG-vakantie begint en eindigt 
vergoed krijgen.

 • Als u niet in aanmerking komt 
voor volledige vergoeding van uw 
aangepaste vakantie vanuit uw 
PGB, kunt u wel aanvragen om 
alleen de kosten van verzorging 
in aanmerking te laten komen. 
De bovengenoemde meerkosten 
kunt u dan als zodanig aanmer-
ken.

 • Voor gedetailleerde informatie 
over het PGB verwijzen we naar 
uw gemeente. U kunt ook te-
recht bij de belangen vereniging 
van mensen met een PGB. Voor 
meer informatie over de kosten 
van lidmaatschap en de dien-
sten van deze vereniging kunt u 
terecht op www.pgb.nl of bellen 
naar 0900 7424857.

 

Dé specialist voor groepsreizen heeft een wereld aan mogelijkheden!

Op vele internationale bestemmingen stellen wij reizen op maat samen voor groepen 
van minimaal 15 personen. De verschillende onderdelen van een groepsreis worden 
speciaal ingekocht. Voor ieder arrangement ontstaat op die manier een ideale mix van 
vervoer, verblijf en programma.
 
GI Travel   Goudsesingel 184 – 3011 XZ Rotterdam   T 010 217 99 99   www.gi-travel.nl

 

Wij zorgen ervoor dat uw reis  
een onvergetelijke ervaring wordt! 
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Het Bestuur van de SRG is eindver-
antwoordelijk voor de totale organi-
satie en geeft daaraan sturing. Veel 
werkzaamheden worden verricht door 
vrijwilligers in commissies.

De Commissie Deelnemers is 
 verantwoordelijk voor de deelnemers-
administratie (bevestigingen, indeling 
etc.) en voor het materiaalbeheer.

De Commissie Medewerkers is 
verantwoordelijk voor de werving en 
selectie, training en indeling van de 
medewerkers. Hiertoe wordt jaarlijks 
een kaderdag georganiseerd voor 
alle medewerkers met instructies en 
workshops. Voor de reisleiders en 
verpleegkundigen is er jaarlijks een 
evaluatiedag.

Tijdens de reizen is de reisleiding 
verantwoordelijk voor een goed ver-
loop van de vakantie en wordt daarin 

Gegevens
Bestuur
Arnoud de Roy van Zuydewijn,  
(Voorzitter) 
Jos Kuilboer,  
(Medisch adviseur  en vicevoorzitter)
Hessel Hansma, (Secretaris) 
Erwin Geeve,  
(Penningmeester) 
Mien Wouters,   
(Commissie Deelnemers) 
Gerda Vermeer,  
(Commissie Medewerkers) 
Paul van den Merkhof,  
(Commissie Reizen) 
e-mail: bestuur@srg.nl

Deelnemersadministratie
Mien Wouters / Peter van Dooren
Postbus 4140,
2003 EC HAARLEM
tel 023 536 84 09
e-mail: deelnemers@srg.nl

Medewerkersadministratie
Berry van de Groep / Gerda Vermeer
Postbus 4140,
2003 EC HAARLEM
tel 023 369 00 22
e-mail: medewerkers@srg.nl

Adres
SRG 
Postbus 4140 
2003 EC HAARLEM
e-mail: info@srg.nl 

KvK
Ingeschreven bij de KvK te 
Amsterdam onder nr 41222835

Bank
Rabobank Bunschoten
IBAN: NL32 RABO 0331 1136 35 
t.n.v. SRG Aangepaste vakanties, 
Haarlem

Internet
www.srg.nl 

ondersteund door een aantal mede-
werkers, waarvan in principe één met 
een verpleegkundige/verzorgende  
achtergrond. 

De Commissie Reizen is verantwoor-
delijk voor de samenstelling van het 
reizenaanbod. De commissie zoekt 
accommodaties en excursiemoge-
lijkheden. De commissie monitort 
 bestaande bestemmingen en komt 
met nieuwe bestemmingen, die 
veelal eerst geïnspecteerd worden. 
De reisgids, de website en de reis wijzer 
worden ook door deze commissie 
verzorgd.

Organisatie
 

SRG

 

  

 

Zakelijk
Buitengewoon

www.buitengewoonreizen.nl

Een reis als maatpak?
Individuele reismogelijkheden voor mensen met een 
functiebeperking naar rolstoel-toegankelijke accommodaties 
over de hele wereld!

Boek bij ons:
Maatwerkvakanties, luxe reizen, fl y-drives, 
kant-en-klare pakketreizen, stedentrips en cruises.

Diezerkade 3
8021 CW Zwolle
(038) 455 70 34

info@buitengewoonreizen.nl

Hét reisbureau van 
buitengewoon niveau! 
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Medewerkers gezocht
De SRG zoekt medewerkers die het leuk vinden om op vakantie te gaan met mensen met 
een lichamelijke beperking. Als medewerker verleen je hulp bij alles wat iemand met 
een lichamelijke beperking zelf niet kan. Daarbij moet je denken aan dingen als hulp bij 
het opstaan, wassen en aankleden, hulp bij het naar de toilet gaan, hulp bij het naar bed 
gaan. Daar hoort ook het duwen van een rolstoel bij en hulp bij het eten en drinken. Voor 
het verrichten van specifiek verpleegkundige handelingen is er bij de vakanties in prin-
cipe een verpleegkundige aanwezig. Het belangrijkste is natuurlijk om samen vakantie te 
vieren met alles wat daarbij hoort, zoals excursies en uitgaan. 

Wat vragen we van je?
• 100% inzet
• enthousiasme
• teamgeest
• flexibiliteit
• improvisatievermogen
• een goede conditie, lichamelijk en 

geestelijk
• leeftijd tussen 18 en 65 jaar.

Wat bieden we je?
• een goede voorbereiding met:

 - nodige schriftelijke informatie
 - trainingsdag voor medewerkers
 - voorbespreking van de vakantie 

met medewerkers van die vakantie
• de SRG betaalt de verblijfskosten 
• bagage/ongevallenverzekering
• een gezellige vakantie.

Colofon
Vakantiegids 2018 
Een uitgave van de SRG 
Aangepaste Vakanties.
De Vakantiegids wordt gratis
verstrekt aan belangstellenden.

Oplage 
900 exemplaren

Redactie en productie
Aan deze vakantiegids werkten mee:
Tonny Koster, Leo Holdorp, Tom van
Kester, Rudy Barten en Paul van den 
Merkhof.

Foto’s
De foto’s bij de verschillende reizen 
zijn gemaakt in recente jaren. Bij 
nieuwe reizen zijn er afbeeldingen 
van accommodaties en omgeving ge-
bruikt. Foto’s zijn beschikbaar gesteld 
door deelnemers, medewerkers en 
eigenaren van vakantie-accommoda-
ties. Waarvoor dank.

Foto Omslag: Mallorca 2017

Opmaak, tekst- en fotoredactie
Rudy Barten www.TheBigHand.nl 
Ontwerpstudio

Druk
Drukkerij van Midden, Benschop

Wat kost het je?
• een aantal vrije dagen, maar sommi-

ge werkgevers geven hier bijzonder 
verlof voor

• reiskosten naar en van de vakantiebe-
stemming als die in het binnenland is 
of de reiskosten naar het vertrekpunt 
van de bus, trein of het vliegtuig bij 
een buitenlandse reis

• persoonlijke uitgaven zoals voor 
consumpties.

Als je een relevante studie volgt, kan het 
je studiepunten opleveren.

De trainingsdag/kaderdag wordt op 
10 maart 2018 gehouden.

Meer informatie vind je in onze informatie-
brochure voor nieuwe medewerkers en in 
het handboek Medewerkers. Deze kun
je downloaden via onze website
(www.srg.nl/medewerkers/vrijwilligers).

De contactgegevens van de Commissie 
Medewerkers staan op pagina 30.

Stichting Recreatie Gehandicapten | Postbus 4140 | 2003 EC HAARLEM | 023 - 536 84 09
www.srg.nl | info@srg.nl | KvK Amsterdam nr. 41222835 | Rabobank Bunschoten rek. nr. 33.11.13.635
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SRG
STICHTING RECREATIE GEHANDICAPTEN

Inschrij�ormulier 
Medewerker  2015

Gegevens medewerker

Roepnaam  ……………………………………  Voorletters*  ……………………………………

Achternaam*  ……………………………………  Eerste voornaam*  ……………………………………

Adres  ……………………………………  * zoals vermeld op paspoort of ID-kaart 

Postcode  …………   ……   Woonplaats  ……………………………………

Geboortedatum  ……………………………………  Geslacht ❍ man  /  ❍ vrouw

Geboortplaats  ……………………………………  Telefoon vast  ……………………………………

E-mail  ……………………………………  Mobiel  ……………………………………

Paspoort/ID-kaart

Paspoort/Id-kaartnr  ……………………………………  Geldig tot  ……………………………………

Datum uitgifte  ……………………………………  Plaats uitgifte  ……………………………………

Waarschuwen in noodgevallen

Naam  ……………………………………  Relatie  ……………………………………

Telefoon vast  ……………………………………  Mobiel  ……………………………………

Vakantie voorkeur (vul naam vakantie in, b.v. Texel 1)

1e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

2e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

3e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

4e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

5e voorkeur  ……………………………………  Vertrekdatum  ……………………………………

Beschikbaarheid (als je geen voorkeur hebt, vul dan in wanneer je beschikbaar bent)

1e periode  ………………………………………………………………

2e periode  ………………………………………………………………

3e periode  ………………………………………………………………

Ik wil deelnemen aan  ……  reizen

Ik wil samen ingedeeld worden met …………………………………………………………………………………………

Ervaring

Beroep / studie ………………………………………………………………………………………………………………

Heb je ervaring met het verzorgen van gehandicapten? ❍ ja/ ❍ nee **

Zo ja, welke?  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

Ben je in het bezit van een geldig B-rijbewijs? ❍ ja/ ❍ nee **

Heb je ervaring met het rijden met personenbusjes? ❍ ja/ ❍ nee **

- Zo ja, ben je bereid daarmee te rijden? ❍ ja/ ❍ nee **

SRG Commissie Medewerkers | Postbus 2963 | 3800 GK Amersfoort 
(06) 10 77 30 70 | medewerkers@srg.nl
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Inschrijf-
formulier 

 ✚ ➡ ➡ SRG

Kopie  
Paspoort

✉
per 

post

Buitenland

SRG
Postbus 4140

2003 EC
Haarlem

Aanmelden medewerkers
Als je je wilt aanmelden als 
medewerker vul dan bijgaand inschrijf
formulier volledig en naar waarheid in 
en stuur dit naar de SRG: 
SRG Commissie Medewerkers,
 Postbus 4140, 2003 EC Haarlem

Medewerkers die inschrijven voor
buitenlandse een reis moeten boven-
dien een kopie van de persoonsgege-
vens in hun paspoort of identiteitskaart
meesturen. Niet volledig ingevulde
inschrijfformulieren kunnen niet in
behandeling worden genomen.

Je kunt ook inschrijven door naar de website van de SRG te gaan:  www.srg.nl/ 
medewerkers/inschrijven. Daar kun je het formulier invullen en opslaan op je compu-
ter. Vervolgens stuur je het per e-mail op naar de SRG. Voor buitenlandse reizen moet 
je ook een digitale kopie van je paspoort of identiteitsbewijs meesturen.
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