
 

Aan de ouders/verzorgers van 
naam + adres,  óf per mail 
 
 
 
 
 
Onderwerp : Vakantie project 2020 
Kenmerk : brf-vakpr/ab/mvh 
 
Purmerend, 14 mei 2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
U heeft uw zoon/dochter/cliënt naam aangemeld voor het vakantieproject van 
Prinsenstichting. In april 2020 heeft u van ons een brief ontvangen met informatie hierover, 
inclusief de mededeling dat we nog zouden besluiten of het project door kan gaan. De 
situatie rondom Corona speelt nog steeds een grote rol in ons dagelijks leven. De landelijke 
coronamaatregelen en richtlijnen voor de gehandicaptenzorg hebben nog steeds invloed op 
de activiteiten vanuit Prinsenstichting. 
 
Na intern overleg en  overleg met de Rijksoverheid, aan wie wij de situatie hebben 
voorgelegd, is het volgende besluit genomen: 
 
Het vakantieproject 2020 geboden door Prinsenstichting op  zowel  locatie Andijk 

als op de centrumlocatie gaat helaas niet door  in verband met de COVID-19 
uitbraak. 

 
Dit besluit is genomen in goed overleg en op basis van de huidige richtlijnen. Aangezien de 
vakantieparken alleen open gaan onder bepaalde voorwaarden en het feit dat de opvang 
geboden wordt aan kinderen afkomstig van verschillende woonadressen zijn wij genoodzaakt 
dit besluit te nemen. Tevens bieden wij bij Prinsenstichting nog geen logeeropvang. Dat is 
ook niet mogelijk vanuit de maatregelen van de Rijksoverheid en de richtlijnen voor de 
gehandicaptenzorg. Ook het feit dat de personeelsleden wisselend zijn en daardoor niet 
constant op eenzelfde locatie werken is het niet goed vorm te geven binnen de gestelde 
richtlijnen vanuit de Rijksoverheid.  
 
Wij betreuren dit besluit en hadden graag gezien dat het toch doorgang had kunnen vinden. 
Echter, gezien het feit dat er voorbereidingen getroffen moeten worden, wij gedegen 
kwaliteit van zorg willen bieden en u ook als ouder/verzorger tijdig willen informeren over de 
zorg die wij bieden, dienen wij op basis van de huidige situatie dit besluit te nemen.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Alice Butter-Kraij, coördinator vakantieproject Prinsenstichting, via de hieronder 
vermelde contactgegevens. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Josee van Klaveren, 



Regiomanager Prinsenstichting 
 
Marieke ’t Hart, 
Gedragsdeskundige Prinsenstichting 
 
Alice Butter-Kraij, 
Coördinator vakantieproject Prinsenstichting 
a.butter-kraij@prinsenstichting.nl | 06-28969196 
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