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Beleidsplan  

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge  

januari 2014 t/m december 2016 
 
 
1. Inleiding 
Dit beleidsplan geeft inzicht in de (toekomstige) hoedanigheid en activiteiten van Stichting 
Vrienden van Domaine de Puylagorge. Deze stichting is opgericht ter ondersteuning van 
vakantiepark Domaine de Puylagorge, midden in Frankrijk, voor families waarin een 
lichamelijke of verstandelijke beperking van één of meerdere gezinsleden een rol speelt. 
 
 
2. Missie en doelen Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge 
Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge heeft als missie het leveren van een bijdrage 
aan het behalen van de doelstellingen van Domaine de Puylagorge (zie 2.3). De 
doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten zijn:  

 Het toegankelijk maken van het terrein, de gebouwen en speelfaciliteiten voor 
kinderen en volwassenen met een beperking; 

 Het realiseren van aangepaste voorzieningen; 
 Het kunnen bieden van gepaste zorg en hulpmiddelen; 
 Het verrichten van alle verdere handelingen die in de ruimste zin verband houden 

met bovenstaand of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 
3. Domaine de Puylagorge 
Midden in Frankrijk, in de Indre, ligt dicht bij het dorpje Lignac de vroegere klooster-
boerderij Domaine de Puylagorge met een geschiedenis die teruggaat tot ver in de 
middeleeuwen. Het complex, dat 5,5 ha groot is, ligt aan de rand van natuurpark ‘La 
Brenne’ verscholen op zo’n anderhalve kilometer afstand van doorgaande weg.  
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Domaine de Puylagorge is een camping met Nederlandse eigenaren voor gezinnen met één 
of meerdere kinderen met een handicap. Eigenaren Tim en Jeanine van Dam bouwden uit 
een oude bouwval met hulp van vele vrijwillige handen, hun droom: een vakantiepark waar 
een handicap nooit een beperking is om plezier te hebben. In tegenstelling tot een ‘gewone 
camping’, waar het animatieprogramma niet berekend is op kinderen met een beperking, zijn 
mensen met een beperking hier juist de norm. Hier hoeven broertjes en zusjes niet uit te 
leggen wat er met hun broer of zus is. Hier komen ouders ook tot rust. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge.  
Anno 2014 zijn er 15 safaritenten, 12 kampeerbungalows en 8 kampeerplaatsen. Sinds vorig 
jaar is Domaine de Puylagorge de eerste buitenlandse locatie van de welbekende 
wigwamvakanties geworden. Jaarlijks komen er gemiddeld 135 families met één of meer 
kinderen met beperking en hun broertjes en zusjes om 1 tot 3 weken vakantie te vieren op 
dit vakantiepark. Dit zijn jaarlijks ca. 520 mensen waaronder ca. 150 kinderen in de leeftijd 
van 0 - 18 jaar.  
 
 
3.1 Doelstellingen Camping Domaine de Puylagorge 
De Camping Domaine de Puylagorge heeft als doelstellingen: 

 Vakantiegelegenheid te bieden in een zeer unieke omgeving voor families waarvan 
één of meerdere gezinsleden (een) beperking(en) hebben; 

 Bevorderen van onderling contact binnen het gezin waarin één of meerdere 
gezinsleden (een) beperking(en) hebben;  

 Bevorderen van onderlinge contacten tussen families waarvan één of meerdere 
gezinsleden (een) beperking(en) hebben; 

 Het beheren en exploiteren van het vakantiecomplex; 
 Het bieden van benodigde zorg en animatie en benodigde hulpmiddelen.  

 
Samen met de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge willen eigenaren van Camping 
Domaine de Puylagorge, Tim en Jeanine van Dam, de bovenstaande doelstellingen bereiken 
door: 

 Het aanpassen van alle gebouwen voor mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking; 

 Het creëren van ontmoetingsplekken; 
 Het neerzetten en exploiteren van aangepaste onderkomens; 
 Het inrichten van een aangepaste camping met aangepast toiletgebouw; 
 Hanteren van betaalbare tarieven (geen winstoogmerk); 
 Het werven, selecteren en motiveren van benodigde vrijwilligers; 
 Het organiseren van allerlei activiteiten speciaal aangepast voor familieleden met 

beperkingen; 

 Nederlands sprekende beheerders en vrijwilligers.  
 
 
3.2 Doelgroepen Camping Domaine de Puylagorge 

Doelgroep Kenmerken Activiteit Wanneer 

Families met 
gehandicapte 
kinderen 

Alle kinderen met 
lichamelijke/verstandelijke 
beperking met familie 

Vakantie met 
themaprogramma’s 
en activiteiten 

Met name in het 
hoogseizoen 

Families met 
gehandicapte 
ouders 

Alle ouders met 
lichamelijke/verstandelijke 
beperking met familie 

Vakantie met 
themaprogramma’s 
en activiteiten 

Met name in het 
hoogseizoen 

Families met 
gehandicapte 
grootouders 

Alle senioren met een 
lichamelijke/verstandelijke 
beperking met familie 

Vakantie met 
themaprogramma’s 
en activiteiten  

Met name in het 
hoogseizoen 

Mensen met een 
beperking die een 

Alle mensen met een 
lichamelijke/verstandelijke 

Bruiloften, 
familiefeesten, doop, 

In het midden- en 
laagseizoen 
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groepsactiviteit 
willen ondernemen 

beperking met een groep 
familie en vrienden 

verenigingsfeesten, 
herdenking, jubilea 

Jongeren vanuit 
Jeugdzorg 

Jongeren helpen mee aan 
de opbouw en het 
functioneren van het 
vakantiepark 

Taken in overleg Het hele jaar door 

 
 
 

3.3 Financiële structuur Camping Domaine de Puylagorge 

Camping Domaine de Puylagorge is een Franse eenmanszaak (enterprise individuelle). Tim 
van Dam is hiervan de eigenaar is en zijn echtgenote Jeanine van Dam is formeel 
medewerker van het bedrijf.  
Camping Domaine de Puylagorge is zelf verantwoordelijk voor de normale kosten die 
verbonden zijn aan de exploitatie van een camping. De inkomsten van de verhuur van 
accommodatie en restauratieve activiteiten zijn voor de eigenaren van de camping. 
Domaine de Puylagorge heeft geen winstoogmerk en hanteert derhalve betaalbare tarieven 
voor wat betreft het verblijf in de aangepaste en ingerichte tenten, de camping en de 
restauratieve activiteiten. Eventuele winsten worden geïnvesteerd in de camping 
(onderhoud, uitbreiding voorzieningen). 
Voor aanpassingen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor gasten met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking doet Camping Domaine de Puylagorge een beroep op Stichting 
Vrienden van Domaine de Puylagorge. Ook na de opstartfase waarin de eigenaren zelf nog 
de aanpassingen en voorzieningen financierden, dragen zij financieel bij waar mogelijk.  
 
 
3.4 Anno 2014  

- 15 Safaritenten waarvan 8 rolstoeltoegankelijk en voorzien van hoog-laagbedden 
- 3 Tilliften 
- 12 Kampeerbungalows waarvan 10 rolstoeltoegankelijk 
- 8 Ruime kampeerplekken 
- 17 Hoog-laagbedden totaal 
- 2 Sanitairgebouwen met 3 ruime aangepaste badkamers met douchestoel en 1 

douchebrancard 
- Toiletstoelen 
- 1608 m2 verharde paden (in 2011 is 739m2 bekostigd door Stichting Vrienden Van) 
- Zwembad van 82m2 met zwembadtillift (deels m.b.v. Stichting Vrienden Van) (2013) 
- Kampvuurplek 
- 4 Animatietenten 
- Kloostertuin met groenten 
- Kruiden- en bloementuin 
- Restaurant met verschillende terrassen 
- In aanleg zijn een tennisveld annex basketbalveld en volleybalveld 
- Dierenverblijf waarvoor de wens leeft om hier een speciaal animatieprogramma met 

picto’s in te draaien. Tot op heden zijn hiervoor geen geschikte vrijwilligers gevonden 
(ook niet met een onkostenvergoeding). Het dierenverblijf is niet geschikt om de 
dieren in te laten overwinteren.  

 
 
3.5 Toekomstplannen  
In 2014 wordt het 3e sanitair gebouw afgemaakt. Dit 3e gebouw is nodig omdat het park in 
piekweken naast de gasten ook 40 vrijwilligers herbergt ter ondersteuning van de families. 
Daarnaast wordt het sanitair bezet door de doelgroep en juist bij deze doelgroep is het niet 
wenselijk dat zij lang moeten wachten (past niet in hun dagstructuur). Als extra investering 
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komt er voor drie toiletten een verlengde toiletpot om het comfort tijdens de toiletgang te 
verbeteren. Dit financiert de camping vanuit de exploitatie. 
In het najaar van 2013 is er een zwembadtillift aangeschaft die dit jaar wordt geplaatst.  
Het park hoop de komende 2 jaar de nog benodigde aangepaste voorzieningen te kunnen 
realiseren.   
 
 
4. Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge 
Camping Domaine de Puylagorge is onlosmakelijk verbonden aan de Stichting Vrienden van 
Domaine de Puylagorge. De stichting zorgt ervoor dat een handicap daadwerkelijk geen 
beperking is om te kunnen genieten. Dit doet de stichting met het organiseren van speciale 
voorzieningen en het bieden van ondersteuning met behulp van donaties, sponsoring, 
fondsen en giften. Zo realiseerde de stichting voorheen al aangepast sanitair, verharde 
paden en aangepaste voorzieningen. Daarnaast voorziet de stichting in een maatwerk 
animatieprogramma en zet zij goed getrainde vrijwilligers in. Zo wordt elk verblijf op 
Puylagorge een onvergetelijke ervaring voor iedereen!  
 
 
4.1 Organisatorisch 
De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is opgericht in 2010 en statutair 
beschreven in Oss. De stichting heeft geen winstoogmerk en is een ANBI instelling 
(Algemeen Nut Beogende Instelling).  
 
Bestuur 
Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge heeft een bestuur dat er enerzijds alles aan 
doet om zoveel mogelijk doelen van de stichting te realiseren en anderzijds erop toeziet dat 
de inkomsten en uitgaven van de stichting op de juiste manier in balans zijn. Het bestuur 
luistert bij het ontwikkelen van haar beleid en plannen naar de wensen en verwachtingen 
van de gasten en de vrijwilligers van Camping Domaine de Puylagorge.  
De bestuursleden wonen verspreid door Nederland en vergaderen ca 20x per jaar (met 
behulp van Skype). Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang besproken, worden 
ideeën doorontwikkeld en getoetst en worden besluiten genomen.  
 
Geen personeel in loondienst 
De stichting heeft geen personeel in loondienst. De bestuursleden ontvangen voor hun 
bestuurswerkzaamheden geen beloning. Bestuursleden hebben wel recht op een vergoeding 
voor gemaakte kosten, hier wordt terughoudend mee omgegaan. De vrijwilligers die 
betrokken zijn bij Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge krijgen voor hun inzet een 
vergoeding die past binnen de fiscale regeling voor vrijwilligersvergoedingen. 
De stichting stelt, als de stichting ophoudt te bestaan, statutair al haar eventuele inkomsten 
ter beschikking van een soortgelijk doel.  
 
 
5. Aandachtsgebieden 
In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende punten met elk eigen aandachtspunten: 

 Samenwerking met de camping (5.1) 

 Werken met vrijwilligers (5.2) 
 Bieden van zorg (5.3) 
 Verzorging animatieprogramma (5.4) 
 Overleg en afstemming doelgroep (5.5) 
 Financiering (5.6) 
 Externe communicatie (5.7) 

 
 
5.1 Samenwerking met de camping 
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Het terrein van Domaine de Puylagorge en het aanwezige sanitairgebouw kan conform de 
huidige ANWB normen 70 campingplaatsen bieden. Met een extra sanitairgebouw zijn zelfs 
150 kampeerplaatsen mogelijk op het beschikbare kampeerterrein. Dit is voor deze 
doelgroep niet wenselijk. Dit alles maakt dat de opbrengsten niet vergeleken kunnen worden 
met die van een reguliere camping.  
Om meer mensen te kunnen laten genieten van een vakantie op Domaine de Puylagorge, 
wordt voor de toekomst gedacht aan:  

 Groepen buiten de schoolvakanties met eigen verzorging. Hiervoor zou een verwarmd 
zwembad wenselijk zijn.  

 Beperkte uitbreiding van de verhuurcapaciteit in lijn met de beschikbare faciliteiten. 
In eerste instantie wordt gedacht aan meer campingplaatsen omdat dit nauwelijks 
investering vereist. 

 Uitbreiding doelgroep met gasten uit België, Frankrijk en Duitsland. Met name voor 
de zorg is een taalbarrière ongewenst. Hierbij de kanttekening dat de inzet van 
Franse vrijwilligers voor de zorg a.g.v. de regelgeving nauwelijks reëel wordt geacht. 

 Behalve met de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge kiest de camping ook 
voor een samenwerking met de organisaties Jorens en Wigwam. 
 

Aandachtspunten:  
 Een eventuele uitbreiding van het park, kan een veranderend beroep op de stichting 

als gevolg hebben.  
 De eigenaren van camping Domaine de Puylagorge zijn tevens de initiatiefnemers en 

beheerders van het park. Zij zijn continue bezig met de doorontwikkeling van het 
terrein en in het seizoen zijn ze bijna 24 uur per dag aan het werk. De salariskosten 
voor personeel leggen een grote druk op de exploitatie. Voorlopig doen de eigenaren 
hun werk met veel plezier maar het is de vraag hoe lang deze werkdruk acceptabel 
voor hun blijft en zij voldoening uit dit werk halen.  

 De exploitatie van camping Domaine de Puylagorge is gezond maar een zekere 
toekomst is niet vanzelfsprekend. De huidige exploitatie biedt de camping geen 
mogelijkheden om te bij te dragen in de aanschaf van aangepaste voorzieningen.  

 De aanwezigheid van de organisaties Jorens en Wigwam bieden de mogelijkheid om 
samen op te trekken in het programma (deels) en mogelijk kunnen we ook in de 
organisatie samen optrekken om tot een win/win situatie te komen.  

 
 
5.2 Werken met vrijwilligers 
Domaine de Puylagorge heeft voor het bieden van aangepaste animatie en zorg voor haar 
gasten altijd met vrijwilligers gewerkt om de kosten voor de gasten zo laag mogelijk te 
houden. Het werken met vrijwilligers is een sterk en essentieel element in de formule 
Domaine de Puylagorge. Dit maakt niet alleen de door de gasten gevraagde zorg betaalbaar, 
maar de aanwezigheid van vrijwilligers draagt ook in belangrijke mate bij aan een informele 
sfeer van warmte en zorg die door de gasten hoog wordt gewaardeerd.  
Bij het werven van vrijwilligers gelden de kernwaarden: deskundigheid, ervaring en affiniteit. 
Richting de vrijwilligers vertaalt de stichting dit als volgt:  

 Onderschrijven van de doelstelling en werkwijze van Domaine de Puylagorge; 
 Respect voor de gasten; 

 Respect voor de andere vrijwilligers; 
 Respect voor de familie van Dam en het bestuur van de stichting; 
 Flexibiliteit; 
 Bereidheid tot samenwerken. 

 
Sinds 2012 wordt het vrijwilligersteam aangestuurd door een bekwame coördinator en 
krijgen alle vrijwilligers een duidelijk introductie en inwerkprogramma. In 2013 is de 
scholingsdag in Nederland toegevoegd ter voorbereiding.  
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Vanaf 2013 is de verantwoordelijkheid en de vergoeding van het animatieteam en de 
coördinatoren bij de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge komen te liggen. De 
camping brengt sinds dat jaar de kosten voor het verblijf, de consumpties, maaltijden en 
gebruik van de animatieruimtes (animatietenten) in rekening van de stichting.   
Aandachtspunten:  

 Steeds minder mensen zijn bereid zich als vrijwilliger in te zetten. Dit betekent dat de 
stichting zuinig moet zijn op de huidige groep vrijwilligers naast het investeren in het 
werven van nieuwe vrijwilligers.  

 De eisen van vrijwilligers m.b.t. de condities zijn steeds hoger (vb privacy logies). De 
met het openbaar vervoer reizende vrijwilligers kunnen niet zelf in een tent etc. 
voorzien. In 2013 zijn de voorzieningen voor vrijwilligers sterk verbeterd. Er zijn nog 
wensen over zoals zitmeubilair, waslijnen en meer privacy t.o.v. de gasten. 

 De werkdruk voor de vrijwilligers dient zodanig te worden geregeld dat er voldoende 
tijd voor ontspanning overblijft. 

 De kosten voor het verblijf, de consumpties, de maaltijden en de animatieruimtes 
worden in rekening gebracht van de stichting door de camping. Daarnaast ontvangen 
de coördinatoren sinds 2012 een vergoeding die past bij hun verantwoordelijkheid en 
sinds 2013 ontvangen de vrijwilligers een kleine reiskostentegemoetkoming.  

 
 
5.3 Bieden van zorg 
De door vrijwilligers geleverde zorg is een sterk punt en essentieel voor de formule Domaine 
de Puylagorge. Er is sprake van zorg op maat die de gasten een maximale beleving van 
vrijheid geeft. 
Aandachtpunten:  

 De kwaliteit van vrijwilliger in combinatie met het krijgen van voldoende vrijwilligers 
(zie ook 5.2). Het is nu al moeilijk, en soms zelfs onmogelijk, om het hele seizoen 
voldoende bij de zorgvraag passende capaciteit te vinden. Dit leidt soms tot een niet 
aanvaardbare belasting van diegenen die er wel zijn. Dit is echt een punt van 
voortdurende aandacht. Een mogelijke verdergaande stap hierin zou kunnen zijn de 
aanstelling van een vaste verplegende gedurende de drukste perioden (vooral in juli 
is de vraag erg groot).  Uiteraard met de nodige consequenties voor de 
kostenstructuur. 

 De gefactureerde zorg is ook een belangrijk onderdeel van de inkomstenstructuur van 
Domaine de Puylagorge. Ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn 
bepalend voor de mate waarin gasten de door Puylagorge geleverde zorg kunnen 
blijven declareren bij hun zorgverzekering of de AWBZ. Nieuwe ontwikkelingen in de 
wet- en regelgeving kunnen dus belangrijke risico’s en onzekerheden met zich 
brengen. Wij dienen daar buitengewoon attent op te zijn. 

 
 
5.4 Verzorging animatieprogramma 
Domaine de Puylagorge geeft minmaal  4½ uur per dag animatie aan alle kinderen met en 
zonder beperkingen. Meer of minder is in overleg met het gezin mogelijk. Er wordt getracht 
zoveel mogelijk beide groepen te integreren. Vrijwilligers verzorgen de animatie. Er zijn vier 
groepen gevormd waaronder een structuurgroep voor kinderen die baat hebben bij extra 
veel structuur en 3 groepen ingedeeld naar functioneringsleeftijd. 
Aandachtpunten:  

 Hiervoor verwijzen we naar de punten genoemd bij 5.2 en 5.3. 
 
 
5.5 Overleg en afstemming doelgroep 
De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge heeft in 2014 5 bestuursleden: een 
voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 algemene bestuursleden. Ieder heeft daarbij 
zijn/haar eigen aandachtsgebied. Op dit moment zijn er 2 vacatures gestoeld op de wens om 
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het bestuur verder te professionaliseren en de bestuursleden nog beter in hun kracht te 
zetten.  

Huidig taakverdeling (maart 2014) Gewenste bestuurlijke invulling 

1. Voorzitter met daarbij aandachtsgebied 
vrijwilligers 

2. Penningmeester 
3. Secretaris 
4. Bestuurslid communicatie en sponsoring 
5. Algemeen bestuurslid verbinding met de 

camping 

1. Voorzitter 
2. Penningmeester 
3. Secretaris 
4. Bestuurslid communicatie en pr 
5. Bestuurslid vrijwilligersteam 
6. Algemeen bestuurslid verbinding met 

de camping 
 
Het bestuur mag maximaal uit 5 personen 
bestaan. Leden 1 t/m 3 zijn verplicht. 
Afhankelijk van de reacties op de vacatures 
zal een van de andere leden het stemrecht 
opgeven.  

 
Het bestuur staat in nauw contact met de doelgroep en kent Domaine de Puylagorge als gast 
of vrijwilliger. De toekomstplannen baseren zij op de wensen van de doelgroep. 
Aandachtpunten:  

 Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers en staat voor een verdere 
professionalisering. Dit maakt de werkdruk extra hoog naast de dagelijkse 
beslommeringen binnen het gezin, werk etc. De stichting hoopt met een andere 
taakverdeling de werkdruk te beperken. Daarnaast wordt de mogelijkheid om te 
werken met een professionele fondsenwerver onderzocht.  

 De bestuursleden moeten affiniteit hebben met de doelgroep en bij voorbaat ervaring 
hebben met de doelgroep op ieder hun eigen aandachtsgebied.  

 Het werk van het bestuur wordt gedaan op grote afstand van Domaine de Puylagorge 
(gemiddeld 800 km) en de eigenaren zijn 24 uur per dag op Domaine de Puylagorge 
aanwezig. Het is van groot belang om deze natuurlijke tegenstelling zo goed mogelijk 
te blijven managen en vorm te geven. Goede informatie en duidelijke afspraken en 
contactlijnen tussen bestuur en de eigenaren zijn van wezenlijk belang. Essentieel is 
echter dat zowel de familie van Dam als bestuursleden zich bewust blijven van deze 
tegenstelling en op een positieve manier gebruik blijven maken van de verschillende 
invalshoeken die dit kan opleveren met erkenning van elkaars verschillende 
verantwoordelijkheden. 

 Contact houden met de doelgroep is van belang voor het functioneren van het 
bestuur. Dit gaat het makkelijkste door contact te leggen op het park zelf. Aanwezig 
zijn op het park maakt dat de scheiding bestuur vs. vakantie niet altijd eenvoudig is. 

 
5.6 Financiering  
De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is volledig afhankelijk van giften, 
sponsoren en fondsen.  
 
Aandachtpunten: 

 Uit de financiële paragraaf blijkt overduidelijk dat de aandacht voor donateurs en in 
meer algemene zin de fondsenwerving, een essentieel onderdeel van de bestuurlijke 
inspanningen zou moeten vormen. Een blik op het investeringsoverzicht maakt 
duidelijk dat er veel moet gebeuren om de noodzakelijke investeringen de komende 
periode ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. De opbouw van een groter 
potentieel aan donateurs vraagt echter om professionele ondersteuning en een meer 
actieve inzet van bestuursleden en/of vrijwilligers bij dit proces. 

 Gedacht wordt aan de inzet van een professionele fondsenwerver.  
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 Dat de camping in Frankrijk ligt, werkt niet altijd mee. Fondsen sluiten buitenlandse 
bedrijven vaak uit in hun regelgeving. De NSGK heeft een uitzondering gemaakt 
omdat zij begrepen dat de camping vooral de Nederlandse vakantiegangers dient.  

 
 
5.7 Externe communicatie  
Het is voor Domaine de Puylagorge van groot belang om in contact te blijven met de voor 
het voortbestaan belangrijkste drie groeperingen: de potentiële gasten, de vrijwilligers en de 
donateurs/fondsen. 
Aandachtspunten:  

 In 2013 hebben zowel de camping als de stichting een nieuwe website gekregen om 
alle doelgroepen van informatie te voorzien. De effectiviteit kan verder worden 
geprofessionaliseerd evenals de vindbaarheid.  

 De afstemming tussen de camping en de ondersteuning van de gasten door het 
vrijwilligersteam kan worden verbeterd. Hiervoor wordt gewerkt aan een nieuw 
administratiesysteem. 

 Het gebruik van de enquêtes die gasten en vrijwilligers na hun verblijf op Domaine de 
Puylagorge invullen, blijkt een erg bruikbaar middel. Dit kan verder worden 
geprofessionaliseerd.  

 De vrijwilligers ontvangen 2x per jaar een nieuwsbrief en de camping stuurt de 
gasten een nieuwsbrief.  
 
 

6. Lijst van wensen en beoogde  investeringen 
 
Verharden van paden (€ 3.000) 
Een aantal tenten zijn rolstoeltoegankelijk. Ook de paden zijn deels verhard. Als we 
daadwerkelijk willen dat iedereen met elkaar moet kunnen spelen, elkaar op moet kunnen 
zoeken om een spelletje te doen of moet kunnen vragen om te gaan zwemmen moeten de 
huidige paden op het park worden verbreed, nieuwe paden worden aangelegd en alle 
accommodaties toegankelijk voor een rolstoel worden gemaakt. 
 
Noodzakelijk onderhoud verhardingen (jaarlijks € 1.000) 
Onderhoud aan de huidige paden omdat ze anders te hobbelig voor rolstoelen worden. 
 
Aangepaste speeltoestellen (€ 44.500) 
Het park beschikt nog niet over aangepaste speeltoestellen. Daarom staan er watertafels, 
zandbaktafels, aangepaste plantenbaktafels, rolstoelschommels, een schommelbed en een 
aantal megaspellen (zoals een sjoelbak en vier op een rij) hoog op de lijst. Het eerste 
uitgangspunt is dat ieder kind moet kunnen spelen en deelnemen aan alle activiteiten; 
ongeacht de zwaarte van de beperking. Daar horen aangepaste speeltoestellen bij.  
 
Aangepast zwembad verwarmen (€ 15.000) 
We zijn heel blij dat het zwembad in juli 2013 is gerealiseerd. Tevens is er een zwembadtillift 
aangekocht, zodat in 2014 gasten daarvan gebruik kunnen maken. We hopen dat we 
komende jaren een verwarmingssysteem voor het zwembad kunnen aanschaffen.  
 
Ruimte om hulpmiddelen op te slaan (€ 5.000)  
De behoefte aan een droge, ruime en toegankelijke berging is groot . Het gaat dan om de  
juiste bergingsmogelijkheden voor de hulpmiddelen en een winterberging voor de nieuwe 
aan te schaffen speeltoestellen. 
 
Realiseren van dierenverblijven (€ 8.000)  
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Bij het nieuwe dierenverblijf dat in 2011 is gerealiseerd is vooral gekeken naar het 
toegankelijk en benaderbaar zijn daarvan voor de gasten. Voor de dieren zelf zijn de 
verblijven echt aan vervanging toe.  
 
Meer hulpmiddelen en hoog-laagbedden (€ 25.000) 
Gezien de groei van het aantal gasten is er meer nodig op het gebied van hulpmiddelen. Als 
het gaat om hulpmiddelen zijn nog twee tilliften, twee toiletstoelen, een verrijdbare 
douchestoel, een kinderdouche/toiletstoel en een extra ligbed voor de douche hard nodig.  
 
Muziekinstrumenten (€ 1.000) 
Voor de meeste kinderen is muziek maken leuk en iedereen kan meedoen. Hiervoor zouden 
we graag degelijke muziekinstrumenten aanschaffen.  
 

 


