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Beste lezer
Met gemengde gevoelens kijken wij terug op 2020. Het was het jaar dat het Corona-virus de wereld in
haar greep kreeg. Het jaar was juist voor Stichting Allegoeds zo mooi begonnen: Allegoeds Groepshotel
Het Bosgoed had een volle bezetting, Allegoeds Vakanties had prettige vakanties gehad tijdens de
Warme Winterdagen. Wat volgde was een tijd waarin met maatregelen geprobeerd werd de verspreiding
van het virus tegen te houden. Dit had uiteraard gevolgen voor ons: we hebben onze gasten een tijdlang
geen vakanties kunnen bieden.
We hebben ons dit jaar flexibel en creatief opgesteld door te kijken wat er wel mogelijk was. Protocollen
zijn gemaakt, verschillende scenario’s uitgewerkt en gelukkig in september en oktober hebben we ook
enkele vakantieweken kunnen draaien en groepen mogen ontvangen.
Tijdens dit schrijven (juni 2021) beginnen onze vakanties weer voorzichtig. Samen met onze vrijwilligers
die de vakanties mogelijk maken, kunnen we bijna niet wachten onze gasten een mooie tijd te bezorgen.
Na zo’n lange periode van onzekerheid en weinig contact met anderen bieden onze vakanties nu juist
zoveel meer: vakanties met zorg en aandacht.
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Samen met onze vrijwilligers
die de vakanties mogelijk maken,
kunnen we bijna niet wachten onze
gasten een mooie tijd te bezorgen.

ALLEGOEDS
VAKANTIES
Al 50 jaar organiseren we vakanties
voor ouderen in Nederland.
Enthousiaste vrijwilligers begeleiden
de vakanties en geven zorg waar
nodig. Ons motto: Nooit te oud
voor vakantie!

981

Gasten zijn
tevreden!

95%

2019

350
2020

Aantal gasten

van onze gasten is tevreden tot zeer
tevreden over onze vakanties! De
zorgvuldigheid waarmee we onze
hotels selecteren werpt ook zijn
vruchten af.

8,6

is het gemiddelde cijfer van onze gasten
voor de hotels waar ze verblijven!

ALLEGOEDS
GROEPSHOTEL
HET BOSGOED
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, ons volledig
aangepast hotel, is sfeervol en geeft mensen met
een beperking, chronische ziekte of zorgvraag de
mogelijkheid om er echt uit te zijn!

Overnachtingen

(incl. meerdaagse vergaderingen)

87%

14.532

2019

2019

3.636
2020
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Totale bezetting

22%

2020

Marleen van Rijn
Contactpersoon Arrangementen,
Allegoeds Groepshotel
Het Bosgoed

Het is juist zo leuk om
gasten te ontvangen,
iedereen heeft altijd een
vrolijke vakantiestemming hier.
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“We hadden een geweldig jaar achter de
rug, het hele jaar hadden we groepen gasten
verwelkomd in Het Bosgoed. Geen week
had ons hotel in 2019 leeg gestaan. Vol
enthousiasme begonnen mijn collega’s en ik
in 2020 en we gingen wederom goed van start
met een mooie bezetting. De rest van het jaar
zou een heel groot contrast vormen.
Ik werk nu zes jaar als Contactpersoon Arrangementen bij Het Bosgoed, voor groepen die in ons
hotel een vakantie willen houden regel ik alles:
ik geef informatie, houd rondleidingen, maak
offertes en de planning voor de bezetting. Door
de strenge maatregelen half maart annuleerden
de vakantiegroepen. Dat bracht veel onzekerheid
met zich mee, we hoopten dat het voor een paar
weken zouden zijn, en schakelden steeds bij na
iedere persconferentie. Zelf bleef ik nog naar
het hotel gaan om te werken, ik heb een eigen
kantoor, maar het voelt natuurlijk niet fijn om
in een leeg hotel te zijn. Het is juist zo leuk om
gasten te ontvangen, iedereen heeft altijd een
vrolijke vakantiestemming hier.

Tijdens een lunch met Foeke (Abma, manager
van Het Bosgoed) op een zonnig, leeg terras,
zeiden we tegen elkaar dat het zo zonde was
dat niemand nu van het hotel en onze tuin kon
genieten. De natuur was volop in bloei, de tuin
op haar mooist. Inmiddels was het wel mogelijk
te kamperen en zo bedachten we hotelcamping
“In het zonnetje”. We nodigden veel vrijwilligers,
onder andere van Allegoeds Vakanties en de
Zonnebloem, uit om te komen overnachten. Dit
was begin juli, het was super leuk om te doen en
de vrijwilligers eens in de watten te leggen met
lekkere ontbijtjes en diners. Vooral om dit weer
samen te doen met de collega’s die een tijd thuis
hadden moeten blijven.
Vanaf eind augustus tot half oktober hebben we
weer groepen mogen ontvangen, uiteraard met
een uitgebreid protocol, daarna gingen we weer
dicht op een enkele zakelijke bijeenkomst na.
Er is geklust in het hotel, de personeelsruimtes
waren nog nooit zo schoon, we kijken er ontzet
tend naar uit onze gasten weer te ontvangen!”

Willemijn Doornbos
Medewerker Vakanties,
Allegoeds Vakanties

Ik vind het belangrijk
een goede band met de
vrijwilligers te hebben en de
verbinding in stand te houden.

JAARBERICHT STICHTING ALLEGOEDS 2020

“Ik ben zelf een echte planner maar tijdens de
lockdown was vooruit kijken heel moeilijk. De
nieuwsberichten en maatregelen leken zichzelf
soms in te halen. Om niet onnodig vakanties
te annuleren, besloten we steeds zes weken
voordat een vakantieweek zou starten, of de
vakantie door kon gaan. Doordat we niet alles
gelijk geannuleerd hadden voor langere tijd,
bleven we stationair draaien: in de startblokken
om wanneer het weer kon onze vakanties te
starten. Continu was onze insteek wat kan er
en wanneer. We hebben daarom vanaf half
augustus nog negen mooie vakanties gehad
met onze gasten.
In mijn werk staan de vrijwilligers centraal. Ik
werf nieuwe vrijwilligers, maak de jaarplanning
met de vrijwilligersplekken die nodig zijn voor
de begeleiding van de vakanties, evalueer de
vakanties en ben het aanspreekpunt van onze
vrijwilligers. Dit doe ik nu bijna 12,5 jaar.

Ik vind het erg leuk om met onze vrijwilligers
te werken en vind het belangrijk een goede
band met ze te hebben. Ze nemen een centrale
plek in bij de uitvoering van onze vakanties.
Zeker tijdens de lockdown voelde ik de
verantwoordelijkheid om ook met hen in contact
te blijven, want ook voor hen viel er veel weg.
De zingeving die ze ervaren door onze vakanties,
en die voor de meeste vrijwilligers van grote
betekenis is, hield opeens op. Daar hadden veel
vrijwilligers het moeilijk mee.
Het was een jaar waarin we de hele tijd hebben
moeten schakelen en afwegen. Met een klein
team als dat van ons kan dat. Achter de schermen
waren we steeds druk, zowel als er annuleringen
plaatsvonden als ook toen de vakanties weer
mogelijk werden. Hiervoor hadden we een
uitgebreid protocol gemaakt. We kijken er
met een goed gevoel terug, dat we deze fijne
vakantieweken met elkaar hebben gehad.”

Fred Bijl
Vrijwilliger bij
Allegoeds Vakanties

“In februari gingen mijn vrouw Marianne en ik nog mee
met een vakantie, de tablet-week in Het Bosgoed. We zijn
nu ongeveer zeven jaar vrijwilligers bij Allegoeds Vakanties,
meestal gaan wij wel vier of vijf keer per jaar met een vakantie
mee. Ja, dat doen we eigenlijk altijd samen, is toch wel leuker
met z’n tweeën. Na die week in februari viel het natuurlijk stil,
maar gelukkig konden we in september nog twee keer.
Elke keer is het weer spannend hoe een vakantie zal zijn, maar
zodra we Lunteren inrijden is het alsof we thuiskomen, het
voelt zo vertrouwd voor ons. We kijken er ook altijd naar uit,
het geeft zo’n goed gevoel om een hele week met de gasten
bezig te zijn. Sommige gasten hebben we vaker ontmoet, je
krijgt dan echt een band met elkaar. De vakanties in september
waren natuurlijk heel apart, je kon elkaar geen hand geven,
moest afstand houden, maar toch waren het grandioze weken,
de gasten hadden er zo naar uit gekeken om er even uit te zijn.
Ook hebben we veel ritjes met de rolstoelfiets georganiseerd.
Heerlijk in de buitenlucht.

Zodra we Lunteren inrijden is het alsof we
thuiskomen, het voelt zo vertrouwd voor ons.
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Tijdens een vakantie maak ik als chauffeur altijd rondritten met
enkele gasten. Voor Lunteren heb ik echt een prachtige route
uitgestippeld. Daar zit ook altijd een tussenstop bij om er even
uit te gaan voor koffie en wat lekkers bij een restaurantje. Helaas
kon dat in de laatste vakanties niet, toen namen we eigen koffie
en koeken mee, dat had eigenlijk ook wel weer wat.”

HET JAAR
2020 OP
EEN RIJ

Zoals in de verhalen vanuit Het Bosgoed, Allegoeds
Vakanties en onze vrijwilliger te lezen was, heeft
Corona grote invloed gehad op onze activiteiten.
Wilt u meer gedetailleerde informatie, dat kunt u
vinden in ons jaarverslag en jaarrekening.

Kaartjes sturen naar vrijwilligers en gasten
van wie de vakanties niet door kunnen gaan.

Warme Winterdagen
van Allegoeds Vakanties.
Gasten van Allegoeds Vakanties
bellen voor de weken die niet door
konden gaan. Groepen annuleerden
hun vakanties in Het Bosgoed.

Volle bezetting
Het Bosgoed.
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JAN

FEB

Eerste corona besmettingen
in Nederland.

MRT

APR

Intelligente lockdown.

Het Bosgoed en Allegoedsvakanties werken aan een
corona protocol.

MEI

JUN

JUL

AUG

Versoepelingen van de maatregelen.

Eerste maatregelen, waaronder de sluiting van de horeca.
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Hotelcamping
“In het zonnetje”
bij Het Bosgoed.

Allegoeds Vakanties konden weer vakantieweken houden. Bij Het Bosgoed werden
er weer groepen ontvangen.

SEPT

OKT

Nieuwe lockdown.

NOV

DEC

Stichting Allegoeds
Molenweg 49a
6741 KK Lunteren
Telefoon (0318) 48 51 83
info@allegoeds.nl
Meer informatie over onze
activiteiten is te vinden op:
www.allegoedsvakanties.nl
www.hetbosgoed.nl
www.zininvrijwilligerswerk.nl
 facebook.com/hetbosgoed
 facebook.com/allegoedsvakanties

