Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Allereerst hopen we dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, hebben we
geen fysieke boekjes kunnen uitdelen op de basisscholen. Vandaar dat
we zoveel mogelijk mensen in Bodegraven-Reeuwijk proberen te bereiken via onze sociale mediakanalen, de lokale media en de mail. Mocht
u toch iemand kennen die dit boekje niet ontvangen heeft, wilt u ons
helpen en dit boekje naar diegene doorsturen?
Wij, de werkgroep Vakantiespelen Bodegraven, zijn positief gestemd
en gaan voor alsnog door met de voorbereidingen van de 53e Vakantiespelen, zolang de maatregelen dit toelaten. Op dit moment valt de
mogelijkheid dat de Vakantiespelen niet door kunnen gaan helaas nog
niet uit te sluiten, maar wij hopen met de Vakantiespelen een leuk einde
van de zomer tegemoet te gaan.
De inschrijvingen worden daarom zoals eerder gepland voortgezet. Mocht
de Vakantiespelen dit jaar toch niet doorgaan, dan zal iedereen 90% van
het inschrijfgeld en 100% van de donaties teruggestort krijgen. We kunnen helaas niet het volledig inschrijfgeld terugstorten vanwege transactiekosten en andere al eerder gemaakte kosten. Daarnaast zullen we in
geval van annulering, sponsoren de mogelijkheid bieden om hun sponsorgeld teruggestort te krijgen of het sponsorbedrag te laten staan voor
volgend jaar.
Er zullen bij u mogelijk veel vragen opkomen. Hopelijk kunnen we
in dit informatieboekje veel vragen beantwoorden. Daarnaast zullen
we u komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze
Facebookpagina, Instagram en onze website www.vakantiespelen.nl.
Voor eventuele vragen kunt u ook terecht op onze sociale media of u
kunt mailen naar mail@vakantiespelen.nl.
Blijf gezond en tot 24 augustus!
Werkgroep Vakantiespelen 2020
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Over de Vakantiespelen
Komende zomer organiseert de werkgroep Vakantiespelen Bodegraven
voor de 53ste keer de allerleukste week van het jaar voor kinderen uit
Bodegraven en omstreken. De Vakantiespelen is een begrip geworden
in Bodegraven. Ruim 400 vrijwilligers zetten zich een week lang in voor
dit evenement waar ruim 1200 kinderen aan deelnemen.
De Vakantiespelen vindt plaats van 24 t/m 28 augustus, op het evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg .
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar staat er een grote tent waar spelletjes, creatieve activiteiten, een speurtocht, een spellencircuit op een
bijzondere locatie, dans, theater en nog veel meer wordt georganiseerd.
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is op het veld een ander programma
samengesteld. De kinderen gaan hutten bouwen, stoere spellen spelen,
verven, zwemmen en slapen op donderdag in hun zelfgebouwde hut.
Sinds een aantal jaren heb we ook voor kinderen van 12 t/m 14 jaar
een apart programma, genaamd ”de crew”. Dit is de afgelopen jaren
al een succes gebleken met een groei van het aantal inschrijvingen in
deze leeftijdscategorie. Dit jaar zal het programma van de crew draaien
om het organiseren van een zelf opgezet festival. De kinderen gaan zelf
op pad om versiering, hapjes en drankjes en dj’s te regelen. Dit jaar
hebben ze zelfs een eigen Instagram pagina.
Het thema van dit jaar is: ‘De Olympische Vakantiespelen 2020’. Wat
er precies gaat gebeuren is nog een verrassing, maar Bibi Boks en Donna
Dans gaan samen met jullie allerlei spannende avonturen beleven.
In dit informatieboekje wordt uitgelegd hoe de kinderen zich kunnen
opgeven voor de allertofste week van het jaar. Ook kun je in dit boekje
de programma’s en andere belangrijke informatie vinden. Kijk voor
meer informatie op onze Facebookpagina of www.vakantiespelen.nl.
Aarzel niet langer en schrijf je in op woensdagavond 13 mei. De inschrijfkosten bedragen €25,00 per kind.
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Inschrijven
Dit jaar maakt de Vakantiespelen gebruik van het inschrijfsysteem
gemaakt door Common en Bizway. Op de website kun je je gegevens invoeren en direct betalen via iDeal. De inschrijfkosten bedragen €25,00 per kind. Inschrijven kan op woensdagavond 13 mei op
inschrijven.vakantiespelen.nl. We raden iedereen aan om vantevoren goed de uitgebreide handleiding door te lezen, te vinden op
vakantiespelen.nl/handleiding.
Om grote drukte te voorkomen, zullen de inschrijvingen net als vorig jaar in fases open gaan. De tijden zijn als volgt:
Tent 4-6 jaar:
Tent 6-8 jaar:
Huttenbouw 8-10 jaar:
Huttenbouw 10-12 jaar:
Crew 12-14 jaar:

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

De inschrijving van een leeftijdscategorie blijft open totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wij adviseren iedereen om zijn eigen
kinderen in te schrijven. Vriendjes en vriendinnetjes komen uiteindelijk
in dezelfde groep met behulp van de herkennaam. Meer daarover lees
je in de aandachtspunten.

Nieuw dit jaar
De volgorde van het inschrijven is t.o.v vorig jaar veranderd. Eerst
wordt er gevraagd om de gegevens van degene die gaat betalen. Vervolgens wordt zal de betaling moeten worden voldaan, om ten slotte de
gegevens van alle kinderen te kunnen invullen.

Inschrijfstress voorkomen
Helaas is de capaciteit van ons terrein beperkt, waardoor we voor de
veiligheid een maximum aantal deelnemers moeten hanteren. Het kan
dus voorkomen dat een bepaalde leeftijdscategorie ’vol’ raakt, en de
inschrijving voor deze leeftijdscategorie wordt gesloten.
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat bij veel ouders de angst
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leeft dat ze te laat zijn met de inchrijving, waardoor hun kind niet mee
zou kunnen doen aan de Vakantiespelen. Wij als organisatie begrijpen
de stress die het inschrijven soms kan opleveren. Daarom willen we een
aantal handvatten bieden voor het inschrijven.
Allereerst hebben we de laatste jaren de indeling van ons terrein verder
hebben geoptimaliseerd, waardoor onze capaciteit flink is toegenomen.
Daardoor was vorig jaar geen enkele leeftijdscategorie vol, dus vorig
jaar is geen enkel kind om deze reden teleurgesteld. We verwachten
dat ook dit jaar weer het geval is, hoewel we niets kunnen garanderen.
Veel ouders ervaren tijdsdruk tijdens het inschrijven, waardoor soms
ook verkeerde gegevens worden ingevuld. Het systeem is zo ontworpen dat eenmaal voorbij stap 2 en bij stap 3 aangekomen, de opgegeven plekken gereserveerd zijn. Vanaf dat moment kan rustig de betaling worden voldaan en zorgvuldig alle gegevens worden ingevuld.
Het is verstandig om vantevoren de handleiding op vakantiespelen.
nl/handleiding goed door te nemen. Mocht er iets misgaan, blijf
vooral rustig, en neem contact met ons op via onze Facebookpagina of
mail@vakantiespelen.nl.
Om overbelasting van het systeem te voorkomen en iedereen een eerlijke kans te bieden, wordt inschrijven met meerdere apparaten als ongewenst beschouwd. Om die reden worden dubbele inschrijvingen niet
teruggestort.

Regeling voor kinderen uit gezinnen met een bijstandsuitkering
De (oorspronkelijke) doelstelling van de Vakantiespelen is ‘kinderen
waarvan de ouders niet de financiële middelen hebben om op vakantie
te gaan, een leuke week te bezorgen’. Daarom proberen we de kosten
om mee te doen aan deze week zo laag mogelijk te houden dankzij
donaties en sponsoren. Om nu te voorkomen dat juist deze kinderen
buiten de boot vallen, hebben wij samen met het Sociaal Team en
Ferm Werk een regeling opgezet voor kinderen waarvan de ouders een
bijstandsuitkering ontvangen. Deze kinderen krijgen voorrang bij het
inschrijven en het inschrijfgeld wordt vergoed vanuit het Ondersteuningsfonds. Als u uw kind wil opgeven via deze regeling, ga dan naar
vakantiespelen.nl/voorinschrijving.
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Aandachtspunten inschrijven
Het is belangrijk om rekening te houden met onderstaande punten:
• Wij adviseren iedereen om zijn eigen kinderen in te schrijven. Je kunt maximaal 5 kinderen tegelijk in schrijven.
• De tijd dat de inschrijvingen open gaan is per leeftijdscategorie verschillend,
namelijk tent 4-6 jaar om 19:00, tent 6-8 jaar om 19:30, huttenbouw 8-10
jaar om 20:00, huttenbouw 10-12 jaar, en crew 12-14 jaar om 21:00.
• Wil je samen met vrienden in één groep? Doe dan het volgende: Spreek van
tevoren met je vrienden een originele ’herkennaam’ af. Deze herkennaam vul
je in bij je gegevens. Alle kinderen die dezelfde herkennaam hebben ingevuld,
zullen in één groep geplaatst worden.
• Als er meer dan 20 kinderen met dezelfde herkennaam zijn ingeschreven,
zullen ze verdeeld worden over meerdere groepen. Zorg er dus voor dat je
een originele herkennaam verzint.
• Zodra je bij stap 2 (Gegevens ouder/voogd) bent aangekomen, zijn je plekken
gereserveerd. Vanaf nu kun je rustig de betaling voldoen en zorgvuldig alle
gegevens invullen. Gaat er iets mis of per ongeluk de verkeerde gegevens
ingevuld? Ook dat is geen probleem, stuur dan ook een mail naar mail@
vakantiespelen.nl.
• We geven geen garantie op de indeling van de groepen. Het kan gebeuren
dat er door bepaalde omstandigheden een herindeling plaatsvindt van een of
meerdere groepen.
• Zorg ervoor dat je alle gegevens al klaar hebt liggen van alle kinderen die je
wilt inschrijven, zodat de inschrijving snel verloopt. (naam, geboortedatum,
adres, telefoonnummer ouder, e-mail, ...) Leg ook alvast je Rabo Scanner,
e.dentifier, mobiele telefoon en dergelijke klaar.
• Het systeem is geoptimaliseerd voor gebruik met laptop of pc. Schrijf dus
niet in via mobiel of tablet. Zorg er daarnaast voor dat je besturingssysteem
(Windows of MacOS) en browser (Google Chrome, Microsoft Edge of Safari)
up-to-date is. Het systeem is getest met de nieuwste versies. Mogelijk werken
oude versies niet.
• Proberen in te schrijven met meerdere apparaten wordt als zeer ongewenst
beschouwd, omdat dit het systeem extra belast. Om deze reden geldt dat
dubbele inschrijvingen niet worden terugbetaald. Spreek dus vooraf
af wie de inschrijving uitvoert zodat er niet onnodig plekken worden bezet.
• Bij afgelasting van de Vakantiespelen wordt 90% van het inschrijfgeld en
100% van de donaties teruggestort.
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Programma tent
Maandag:
09:45 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 14:45

14:45 - 15:00
Dinsdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 14:45

14:45 - 15:00
Woensdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:45 - 15:00
Donderdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 11.15
11:15 - 14:45

14:45 - 15:00
Vrijdag:
16:30 - 16:45
16:45 – 17:15
17:15 - 19:00

19:00 - 20:00
20:00 - 23:00

Opening ‘De Olympische Vakantiespelen’
Openingstheater
Sportspeurtocht
Creatief
Lunchen
Afsluiting

Opening
De Olympische Spelen
Lunch
Creatief
Afsluiting

Opening
Meeleeftheater
Sportief op muziek
Lunch
Verven
Afsluiting

Opening
Werkgroepstheater
Waterfestijn
Lunch
Creatief
Afsluiting

Opening
Theater
Hapjes eten
Prijsuitreiking
Klaarmaken voor de optocht
Optocht
Eindvuur
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Programma huttenbouw
Maandag:
09:45 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Opening ‘De Olympische Vakantiespelen’
Openingstheater
Hout verdelen
Hutten bouwen
Lunch
Hutten bouwen
Afsluiting
*op deze dag worden de groepsfoto’s genomen

Dinsdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 11:45
11:45 - 13:20
13:20 - 14:45
14:45 - 15:00

Opening
Zevenkamp en hutten bouwen
Vervolg zevenkamp en hutten bouwen
Tweede vervolg zevenkamp en hutten bouwen
Afsluiting

Woensdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 12:45
12:30 - 13:00
13:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Opening
Ochtendgymnastiek
Waterpretpark en hutten bouwen
Lunch
Vervolg waterpretpark en hutten bouwen
Afsluiting

Donderdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 13:00
12:30 - 13:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Opening
Werkgroepstheater
Talentenjacht
Lunch
Verven
Afsluiting

Donderdagnacht/vrijdagochtend:
20:00 - 20:30
Bezichtigen van de hutten door de ouders
20:30 - 21:00
Prijsuitreiking van de mooiste hut, talentenjacht en zevenkamp
21:00 - 03:00
Dropping
03:00 - 06:00
Slapen in de hut
05:45 - 06:00
Wakker worden
06:00 - 06:15
Ouders halen de kinderen weer op
Vrijdag:
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 23:00

Opening
Afsluitend theater
Optocht
Afsluiting
Eindvuur
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Programma Crew
Maandag:
09:45 - 10:15
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:30
14:30 - 15:00
Dinsdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 14:00

Opening ‘De Olympische Vakantiespelen’
Openingstheater
Crazy 88
Lunch
Ruilspel
Veld aankleden

14:30 - 15:00

Opening
Doordraaischema:
Creatief, festival voorbereiden
Strategisch, spel in groepsverband
Actief, spel in de gymzaal
Verfgevecht

Woensdag:
10:00 - 10:15
10:15 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 15:00

Opening
Funquiz
Lunch
Groepsfoto’s
Spellencircuit

Donderdag:
11.30 - 14:30
14:30 - 15:00

Olympische Waterspelen
Laatste voorbereidingen crew festival

Donderdagavond:
19:00 - 23:00

Crew festival

Vrijdag:
17:00 - 18:30
19:00 - 20:00
20:00 - 23:00

Tapas eten
Optocht
Eindvuur
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Wat moet je meenemen?
Tent:
Iedere dag:
Bij warm weer:
Bij regenachtig weer:
Woensdag:
Donderdag:

lunch, schaar, oude kleding, dichte schoenen (zet
overal je naam op!)
drinkfles, zonnebrand, pet o.i.d.
regenkleding
oude kleding aantrekken voor het verven
zwemspullen

Huttenbouw:
Iedere dag:
Bij warm weer:
Bij regenachtig weer:
Woensdag:
Donderdag:
Donderdagavond:

hamer, zaag, lunch, stevige dichte schoenen (zet
overal je naam op!)
drinkfles, zonnebrand, pet o.i.d.
regenkleding, extra droge kleding
zwemspullen
oude kleding aantrekken voor het verven
slaapspullen, goede dichte schoenen voor de
dropping en een warme trui of jas

Crew:
Iedere dag:
Bij warm weer:
Bij regenachtig weer:
Dinsdag:
Donderdag:

lunch, fiets, oude kleding, dichte schoenen
drinkfles, zonnebrand, pet o.i.d.
regenkleding, extra droge kleding
gymschoenen, oud wit t-shirt voor het verven
zwemspullen
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Hulpbrigade
Zonder de hulp van onze hulpbrigades is er geen toekomst voor de Vakantiespelen. Behalve dat we zorgen dat alle kinderen Wicky hebben,
zorgen we ook dat alle spelletjes klaar staan en worden begeleid. We
zorgen dat de verfgevechten goed verlopen en begeleiden de kinderen
bij de waterspellen.
Hulpbrigade zijn is een hele mooie opstap naar al het andere vrijwilligerswerk bij de Vakantiespelen, vooral omdat je als hulpbrigade een
heel veel verschillende onderdelen van de Vakantiespelen krijgt te zien:
tent, huttenbouw en crew.
Dus, heb je als kind altijd mee gedaan, maar ben je nu te oud (15
jaar of ouder), wil je toch graag mee doen en écht iets bijdragen aan
de leukste week van het jaar?
Dan zoeken we jou!
Als hulpbrigade kun je je inschrijven tijdens de inschrijfavond van de
vrijwilligers. Dit jaar is de inschrijfavond voor vrijwilligers op 8 mei.
Houd voor meer informatie onze Facebookpagina in de gaten, of kijk
op onze website www.vakantiespelen.nl.
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