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Betreft:   De mini – aangepaste Vakantiebeurs 
 
 
Wat leuk dat je interesse hebt om deel te nemen aan onze mini – aangepaste Vakantiebeurs 

Graag wil ik je informeren over ons voornemen om een aangepaste Vakantiebeurs te 

organiseren aan boord van het Vakantieschip. Dit jaar wordt de eerste keer dat we dit gaan 

organiseren en daarom zijn we op zoek naar eigenaren van aangepaste accommodaties en 

naar reisorganisaties die vakanties organiseren voor mensen met een beperking.  

 

Hieronder een aantal praktische zaken waarover ik je graag informeer. 

 

Waarom doen we dit?  

We willen het mensen graag makkelijker maken waarvoor een vakantie niet zo 

vanzelfsprekend is. Het schip vaart door een groot deel van Nederland en de Vakantiebeurs 

komt op deze manier naar de mensen toe. En niemand hoeft zich zorgen te maken of de 

locatie wel toegankelijk is, want het schip is volledig aangepast voor mensen met een 

rolstoel. Brede gangen, liften en aangepaste toiletten.  

 

Wanneer? 

Van 27 februari t/m 4 maart varen we met ons volledig aangepaste Vakantieschip door 

Nederland.  

 

Maandag 27-2:  Lemmer 14 uur – 21 uur 

Dinsdag 28-2:  Enkhuizen 14 uur – 21 uur 

Woensdag 1-3:  Utrecht 14 uur – 21 uur 

Donderdag 2-3:  Nijmegen 14 uur – 21 uur 

Vrijdag 3-3:  Rotterdam 14 uur – 21 uur 

Zaterdag 4-3:  Rotterdam 10 uur – 17 uur 

 

Kosten om deel te nemen? 

We vragen een kleine bijdrage om deel te nemen. De kosten voor deze week zijn €100,- 

Je krijgt hiervoor een plaats aan boord van ons schip in de salon waar je je eigen plek kan 

inrichten. Voor de inrichting ben je zelf verantwoordelijk, wel zijn er tafels en stoelen waar je 

gebruik van mag maken.  

Verder zijn inbegrepen in de prijs de koffie en thee (onbeperkt).  

  



 

Is er een mogelijkheid om te overnachten? 

Omdat we niet op één plaats liggen kan ik mij voorstellen dat het prettig en praktisch is om 

aan boord te overnachten. Je hebt de mogelijkheid om aan boord te overnachten in een 

vrijwilligershut. In een vrijwilligershut staat een stapelbed en heb je de beschikking over een 

eigen badkamer.  

 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Overnachting incl. ontbijt, lunch en diner voor €50,- per persoon per nacht 

2. Overnachting incl. ontbijt voor €25,- per persoon per nacht 

 

In principe krijg je een hut voor jezelf. Zolang er voldoende ruimte is hoef je deze niet te 

delen met iemand anders.  

 

Wie komen er naar de mini – aangepaste Vakantiebeurs? 

De Vakantiebeurs is er voor iedereen die geïnteresseerd is in aangepaste vakantiereizen. Of 

je nu op zoek bent naar een kleine accommodatie of een rondreis door het buitenland. We 

willen mensen graag de mogelijkheid geven om zoveel mogelijk soorten vakanties onder één 

dak te bezoeken.  

Wij nodigen onze bestaande klanten uit en we versturen een nieuwsbrief naar al onze 

contacten. En we vragen aan alle deelnemers om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan 

deze beurs binnen hun eigen klantenbestand en Social Media kanalen. Op deze manier 

kunnen we dit evenement onder een grote groep bekend maken. Daarnaast besteden we er 

natuurlijk ook aandacht aan in regionale bladen.  

 

Waar zorgt het Vakantieschip voor? 

Wij zorgen ervoor dat deze dagen soepel verlopen. Onze vrijwilligers zorgen voor de 

ontvangst van de bezoekers van de beurs. Mensen krijgen een kopje koffie en worden 

opgevangen wanneer zij bijvoorbeeld even moeten wachten.  

 

Laten we het samen mogelijk maken voor de mensen uit onze doelgroep! Met elkaar 

kunnen we een mooie aangepaste Vakantiebeurs organiseren. 

 

Wil je deelnemen? Neem dan contact met ons op via info@vakantieschip.nl of bel naar 

0341-414925 

 
Met hartelijke groet,  
 

 

 

 

John Vierhouten 

Directeur 
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