
 
 
 

 
 
 
Begroting 
 
Volgend jaar willen we weer een geheel verzorgde driedaagse Efteling reis organiseren voor 50 
gezinnen met een kind dat ernstig of langdurig ziek is. Het doel van deze reis is dat de kinderen 
even in een totaal andere wereld kunnen zijn, zonder alle zorgen en ziekenhuisbehandelingen. 
Maar ook ter ontspanning van het hele gezin, die ook steun kan vinden bij andere gezinnen die het 
zelfde doormaken. Het geeft zowel de kinderen als de ouders weer kracht om door te gaan. 
 
Door corona is de vraag voor een nieuwe reis vanuit de ziekenhuizen enorm. Wij hebben in maart 
van dit jaar gelukkig nog onze reis kunnen maken naar EuroDisney, maar daarna hebben wij geen 
evenementen meer kunnen organiseren. De kinderen hunkeren weer naar uitjes en vanuit de 
ziekenhuizen krijgen wij dan ook al veel aanvragen voor een volgende reis. Daarom willen wij in 
September 2021 een reis naar de Efteling gaan plannen. Het wordt uiteraard een geheel 
verzorgde reis, maar wij blijven bewust in ons eigen land omdat wij niet weten hoe alles zal gaan 
verlopen met het corona-virus. 
 
Het is voor iedereen een onzekere tijd en wij zullen uiteraard rekening houden met alle regels en 
adviezen die uitgaan van het RIVM, mochten die nog tegen die tijd van toepassing zijn. Wij gaan 
er van uit dat het in September er weer wat beter uit zal zien in de wereld met betrekking tot 
corona en blijven positief. Dat positief blijven hebben wij geleerd van al die kinderen die ziek zijn 
en ook altijd positief zijn. 
 
Graag zouden we de reis naar de Efteling weer willen maken, maar daar hebben wij uw hulp bij 
nodig. 
 
De begroting voor 3 dagen Efteling geheel verzorgd is als volgt:  
          
* Gebaseerd op 50 gezinnen     
* Dit betekent ongeveer 225 mensen     
* Daarbij 20 mensen begeleiding (inclusief verpleging)     
*  Totaal 245 mensen  
 
Tickets Efteling voor 2 dagen 15.000,00 
Hotel (inclusief diner)   21.000,00 
Pendelbus (voor calamiteiten)      800,00 
Lunchpakketten voor 3 dagen   4.100,00 
Goody bags      1.500,00 
Afscheidsdiner     4.500,00 
Kleine onvoorziene kosten    1.500,00 
Extra taxikosten     1.000,00 
 
Totaal     49.400,00 
 


