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MISSIE 

De missie van Stichting Treffer is: "Het brengen van het evangelie op een zodanige wijze dat 

veel mensen tijdens hun vakantie met het geloof in aanraking komen of zich bemoedigd weten 

in hun persoonlijke geloofsbeleving." 

Hoe dit verder wordt uitgewerkt op Vakantiepark "De Heigraaf’ is in dit beleidsdocument 

verwoord. 
 

VISIE 

In alle schoolvakanties (mei, hemelvaart, Pinksteren, in de zomervakantie en herfstvakantie) wordt 

er een evangelisatie programma aangeboden wat verweven wordt met recreatieve activiteiten. 

De basis activiteiten van deze programma's zorgen voor een goede balans tussen evangelisatie 

& recreatie waardoor iedereen, zowel christenen, randkerkelijken en niet gelovigen, zich thuis 

zullen voelen. 

Natuurlijk zijn de evangelisatie activiteiten gericht op het verspreiden van het evangelie maar 

de drempel moet daarbij heel laag blijven. De kern van ons streven is dat door alle activiteiten 

heen mensen nieuwsgierig zullen worden naar onze motivatie en daardoor op een positieve 

manier met het evangelie in aanraking zullen komen. 
 

DOELSTELLING 

We willen, door ieder jaar weer een verrassend programma aan te bieden, alle 

leeftijdsgroepen bereiken met het evangelie en hen laten ontdekken dat het geloof een 

meerwaarde is voor het leven van alle dag. We willen hen toerusten, enthousiasmeren en 

bemoedigen om te groeien in het geloof dat God ieder van hen op het oog heeft, van hen 

houdt en Hij waarde geeft aan ons leven. 

 
 

 

 
Omdat we alle leeftijdsgroepen willen bereiken hebben we voor iedere doelgroep een eigen 

programma: 

- Kidsclub (4 t/m 9 jaar) 

De kidsclub is een plaats waar we dagelijks de kinderen uitdagen creatief te zijn, waar 

we samen zingen, waar we samen naar verhalen uit de Bijbel luisteren en 

met elkaar ontdekken hoeveel God van ons houdt. 



Beleidsdocument Stichting Treffer-  Versie 2019.1.1 

 

 

2 

- Trefferfriends (10 t/m 12 jaar) & Trefpunt (13 t/m 17 jaar) 

De jongerenactiviteiten vinden plaats in de jongerenkelder, een aparte ruimte speciaal 

voor jongeren. Dit geeft hen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Door een 

afwisselend programma komen hier diverse actuele thema's voorbij waar we met elkaar 

over praten en zoeken naar wat de Bijbel er over zegt. 

We willen jongeren toerusten en handvatten geven om in dit leven staande te blijven en 

goede keuzes te kunnen maken vanuit de kennis van Gods Woord. 

 

- Door drie keer in de week koffie te verzorgen kunnen alle leeftijdsgroepen elkaar kunnen 

ontmoeten, met elkaar kunnen praten en het leven kunnen delen. We merken dat dit 

sociale aspect een grote meerwaarde heeft voor het werk van Stichting Treffer en dat 

veel mensen via deze  weg ook deel gaan nemen aan andere activiteiten waaronder 

spelletjes avonden, biljarten, wandelingen etc. We willen niet dat er iemand tijdens de 

vakantie zich eenzaam hoeft te voelen door mensen aan elkaar te verbinden. 

 

- Vier keer in de week wordt er een dagsluiting verzorgd, door de aanwezigheid van een 

camping pastor, waar de mensen worden meegenomen in een stuk onderwijs vanuit de 

Bijbel, in het zingen met elkaar en onder het genot van een kopje koffie nog even na 

kunnen praten. Dit tot grote bemoediging van vele gasten die hierdoor gesterkt worden 

en dit ook weer overbrengen naar anderen op het vakantiepark en naar hun eigen 

thuisgemeenten en kerken waar zij deel van uitmaken. 

 

- Het hele seizoen, vanaf Pasen t/m 1 september worden er iedere zondag diensten 

verzorgd in de recreatiezaal van het vakantiepark. Tijdens deze diensten wordt er 

voorgegaan door diverse predikanten & voorgangers van verschillende denominaties. 

Dit om te voorkomen dat slechts een klein percentage van de mensen zich thuis zal 

voelen en de volle breedte te zoeken wat betreft geloofsbeleving. 

Stichting Treffer wil het evangelie brengen en daarbij niet een bepaalde kerk voorstaan. 

 
- In de schoolvakanties wordt er iedere zondagavond een sing-in georganiseerd 

in de recreatiezaal van het Vakantiepark. Onder begeleiding van afwisselende 

muzikale samenstellingen kunnen mensen hier heerlijk met elkaar komen 

zingen en elkaar ontmoeten. 

 
- Alle overige recreatieve activiteiten zoals bijv. volleybal, creatieve avonden, 

schatertheater etc. zijn ondersteunend aan de hierboven omschreven missie, 

visie en doelstelling. Door deze activiteiten worden contacten gelegd en de ervaring 

leert dat na deelname aan deze activiteiten de drempel lager wordt om ook aan de 

andere activiteiten deel te nemen. 
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Bij het organiseren van al deze activiteiten zijn veel mensen betrokken die allemaal hun eigen 

taak hebben: 

- Kinderwerkers (kinderwerk en andere activiteiten) 

- Jongerenwerkers (jongerenwerk en andere activiteiten) 

- Camping pastors (pastoraal werk en 50+ activiteiten) 

- Voorgangers (het leiden van de zondagse samenkomsten) 

- Muzikanten (begeleiding zondagse samenkomst en sing-in) 

- Vrijwilligers (verzorging koffie & thee na samenkomst en sing-in) 

 
De vaste teamleden, kinderwerkers en jongerenwerkers, krijgen een vergoeding per week. De 

overige mensen voeren de werkzaamheden in principe vrijwillig uit. 

In sommige gevallen is er sprake van een reiskosten- en/ of vrijwilligersvergoeding. 

 
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij, naast het talent op hun specifieke vlak, een hart 

voor het evangelie hebben. 

Voor teamleden wordt er elk jaar een trainingsdag georganiseerd om ze bekend te maken met 

Stichting Treffer, de missie, visie en doelstellingen en zij ontvangen training voor wat betreft de 

praktische uitvoering van hun werkzaamheden. 

Elk jaar wordt er een evaluatie gehouden waarin alle georganiseerde activiteiten worden 

besproken. Aan de hand daarvan worden er plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen 

en voor wat betreft de langere termijn visie. 

 
 
 

De wijze waarop Stichting Treffer geld werft voor hun activiteiten 

 
Stichting Treffer werft op de volgende wijze hun inkomsten: 

 
- Opbrengsten van collecten tijdens zondagse samenkomsten en sing-in 

- Giften 

- Donaties. Speerpunt: aantrekken van vaste donateurs m.b.v. van machtigingskaarten 

willen we financieel een stabiele basis creeren voor ans werk. 

- Opbrengsten van diverse activiteiten... 
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De wijze waarop Stichting Treffer het vermogen beheert 

 
 
 
Het vermogen van de stichting is tot op heden beperkt. De inkomsten die jaarlijks worden 

gegenereerd, worden besteedt om de activiteiten van de stichting jaarlijks te verwezenlijken. 

lndien het vermogen toeneemt, moet gezocht worden naar een beter renderende 

bankrekening. 

 
 
 

De wijze waarop Stichting Treffer het vermogen besteedt 

 
 
 
Alie inkomsten en het eventuele batige vermogen wat Stichting Treffer heeft zal 

uitsluitend ten goede komen aan het organiseren van alle activiteiten. 

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. 

 
De kosten voor de activiteiten worden goed in het oog gehouden, rekening houdend met de 

inkomsten. lndien er materialen moeten worden aangeschaft waarvan de kosten boven het 

budget van de Stichting uitgaan, wordt er bekeken of een sponsor kan worden gevonden. 

Bij een aantal recreatieve activiteiten zoals bijv. een creatieve avond zullen de kosten aan de 

deelnemers doorberekend worden in een vastgestelde deelname prijs per persoon. 


