
 
 
Vakantie voor iedere Fries uit de startblokken 
 
Tijdens een tweede bijeenkomst van de initiatiefgroep ‘Vakantie voor iedere Fries’ op 10 
januari zijn concrete stappen gezet en afspraken gemaakt om het vakantie aanbod te 
vergroten. Niet voor iedereen, maar voor die mensen die het zich niet kunnen permitteren 
op vakantie te gaan of eens te ‘ontstressen’ zoals één van de deelnemers opmerkte. Het 
aantal mensen, dat op of onder het bestaansminimum zit is groot. In Friesland alleen al gaat 
het om zeker 30.000 personen. Vooral kinderen en jongeren die uit gezinnen komen die op 
dat minimum zitten kunnen niet op vakantie of er even tussenuit.  
 
Buurtcamping  
De Buurtcamping is een landelijk initiatief, dat op sommige plaatsen al jaren bestaat en een 
goedkoop en aantrekkelijk alternatief biedt voor alle mogelijke andere vakantievormen. Het 
wordt met vrijwilligers tegen lage kosten opgezet en vindt zoals de naam al doet vermoeden 
plaats in de eigen omgeving. Sûd-West Fryslân heeft al aangegeven belangstelling te hebben. 
De initiatiefgroep is van plan een voorlichtings/informatieavond te organiseren over de 
buurtcamping.  
 
Vakantiefonds/vakantiebank 
Verder is afgesproken na te gaan hoe vanuit SROI verplichting van bedrijven en organisaties 
tot bijdragen aan een vakantiefonds kan worden gekomen. SROI staat voor Social Return on 
Investment en behelst de verplichte inzet van bedrijven en organisaties voor 
maatschappelijke vraagstukken.  
 
Zeilkampen  
Een ander initiatief van ‘Vakantie voor iedere Fries’ is het opsporen van de ruimte die er in 
het bestaande aanbod van recreatieondernemers zit om dat vervolgens beschikbaar te 
stellen aan personen die niet de middelen of de mogelijkheden hebben om van dat aanbod 
gebruik te maken. Zeilschool ‘De Pean” heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat er wel 
mogelijkheden zijn om per zeilkamp te kijken of er vacante plaatsen beschikbaar gesteld 
kunnen worden voor jongeren die het anders niet kunnen betalen.  
 
Oriëntatie/verbinding 
Intussen worden ook contacten gelegd met wijk-, buurt-, en dorpsorganisaties om tot verder 
onderzoek naar en draagvlak voor de ideeën te komen. Ook wordt via die organisaties 
nagegaan hoe het met ‘de vraag’ is gesteld: is er behoefte aan ander aanbod, zijn er al 
initiatieven waar we op aan kunnen sluiten, kortom hoe kunnen we met elkaar verbinding 
maken om tot meer samenhang en meer en toegankelijker aanbod te komen. In kleinere 
werkgroepen (werktafels) worden de plannen opgepakt en verder uitgewerkt. Op 18 april 
komt de initiatiefgroep om 10 uur in De Fabriek weer bij elkaar om de voortgang te 
bespreken. 
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