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Reglement                                              

Fonds Vakantie voor een Kind. 
 
Versie dd 29 september 2010 
 
Het  fond Vakantie voor een Kind is verbonden aan de Centrale Stichting YMCA 
Den Haag e.o. Het fonds bestaat al enige jaren, maar er is door onduidelijke 
communicatie en onbekendheid kwetsbaar. Om het fonds met een goede basis 
voort te zetten zijn in dit reglement o.a. het doel, het beheer en de 
aanspraakmogelijkheden van het fonds vastgelegd.  
 
Verantwoording. 

- Dit reglement is vastgesteld in de Algemeen Bestuursvergadering (AB) van 
29 september 2010  van het Algemeen bestuur van de CS Den-Haag e.o. 

- Het fonds wordt beheerd door een commissie. 
- Het AB  kan de commissie opheffen of wijzigen.  
- Bij opheffing vervallen de gelden van het fonds aan de Stichting Centraal 

Fonds YMCA Clubgebouwen Den Haag.  
 

Doel. 

Het doel van het fonds Vakantie voor een Kind is kinderen de een vakantie hard 
nodig hebben en waarvan de ouders/verzorgers niet over voldoende middelen 
beschikken, de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een kinderkamp bij één 
van de bij de Centrale Stichting aangesloten verenigingen. 
 

De commissie 

Het fonds wordt beheerd door de Commissie Vakantie voor een kind. Deze 
commissie bestaat uit 3 personen. De taken van de commissie zijn: 

- het initiëren en/of organiseren van fondswervende activiteiten 
- het opstellen van toetscriteria voor aanvragen 
- beoordelen van aanvragen  
- het toewijzen van gelden 
- het verantwoorden van de inkomsten en uitgaven van het fonds aan het AB -

verzorgen van in en externe publiciteit  
- minimaal 3 maal per kalenderjaar bijeen komen ter bespreking van de 

voortgang.  
 

Samenstelling 

Om de onafhankelijkheid van de commissie te borgen bestaat deze uit drie 
personen:  

- en persoon is DB lid is van de Centrale Stichting, bij voorkeur met 
kampervaring.  

- De overige leden niet actief betroken bij dezelfde vereniging.  

Financieel beheer van het fonds 

De geworven gelden worden om praktische reden ondergebracht bij de Stichting 
Steunfonds Clubgebouwen YMCA Den Haag.  

Fondservende activiteiten 

De commissie is vrij in  de vorm en frequentie van fondswervende activiteiten. 
Fondswervende activiteiten zijn nooit nadelig voor de aangesloten verenigen  
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Aanvraag procedure 

- Alleen bij de CS aangesloten verengingen kunnen aanspraak maken op het 
fonds. 

- De aanvragen dienen uiterlijk 1 juni bij de commissie te zijn ingediend (voor 
de zomervakantie) 

- De commissie beslist of de aanvraag wordt gehonoreerd en informeert de  
aanvrager binnen 4 weken over het besluit. 

- Bij afwijzing informeer de commissie de aanvragen over de reden. 

Criteria  

Bij het beoordelen van de aanvragen hanteert de commissie criteria. Niet elke 
aanvraag hoeft aan alle criteria te voldoen. De commissie kan bij twijfel over de 
aanvraag altijd nadere vragen stellen. 
 
Criteria zijn: 

- De ouders/verzorgers van de deelnemer hebben onvoldoende financiële 
draagkracht om een vakantie te bekostigen. 

- De deelnemer is om redenen gebaat bij een vakantie (sociaal/ psychisch etc.) 
- Is de aanvraag voldoende gemotiveerd, bijvoorbeeld ondersteund door 

school, huisarts, sociaal- of maatschappelijk werk, jeugdzorg etc. 

- Het aanvraagformulier is tijdig ingediend en volledig ingevuld.  
 
 

 


