
Barneveld, maart 2009

Hallo Sovakker,

In onze laatste nieuwsbrief van februari 2008
melden we dat er geen SoVak vakantie is en dat 
het bestuur zich bezint op het voortbestaan van 
SoVak. Daar hebben we ook de tijd voorgenomen. 

Na verschillende vergaderingen, waarin allerlei mogelijkheden besproken zijn, 
hebben we besloten om SoVak op te heffen. Met deze brief willen we ons besluit 
uitleggen.

Stichting Samen Op Vakantie wordt opgeheven!
We zijn als bestuur van mening dat SoVak een unieke vorm van vakantie vieren is, 
waar mensen de tijd hebben en maken voor elkaar. We zien ook dat in de huidige 
vorm het niet langer gaat, de rek is er uit. Dit blijkt o.a. uit:
– Het aantal vakantiegangers is de afgelopen jaren (in getallen sinds 1999: 41, 37, 

31, 19, 20, 26, 20, 19, 14).
– Het is ieder jaar lastiger geworden om vrijwilligers te vinden, de meeste gaan 

één jaar mee. 
– Ook de meeste gasten geven (gelukkig) aan dat SoVak niet meer hun enige 

vakantie is maar hun tweede of derde, een groot verschil met de begindagen. 
– Voor een eventuele doorstart is veel moed, durf en visie nodig. Wij zien onszelf 

niet als het geschikte bestuur omdat te doen.
Dit alles en enkele gesprekken met oud-Sovakkers heeft ons uiteindelijk doen 
besluiten om SoVak op te heffen. Een besluit wat we met pijn in ons hart hebben 
genomen, omdat wij nu de stekker trekken uit een organisatie waarmee veel 
mensen 37 jaar geweldige vakanties vierden, zonder zich zorgen te maken om 
morgen.

Bedankt
Ondanks dat we verdrietig zijn dat we SoVak gaan opheffen, zijn we bovenal 
dankbaar! We zijn blij met de vakantie en het plezier wat we gehad hebben, maar 
we zijn met name dankbaar voor al het moois in de ontmoetingen met elkaar. SoVak 
blijft voor ons een onuitwisbare plek in nemen in ons hart voor de rest van ons 
leven. Dank jullie wel!

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief, dan kun je een e-mail sturen naar 
info@sovak.org of een brief naar Stichting Samen Op Vakantie, Strausslaan 106, 
3781 HS Voorthuizen

Een hartelijke groet van het bestuur.

Nelleke van Aalderen Erik Groeneveld
Gerdien Hoekerswever Patricia Nokkert
Cornelle Noorlander Thijs Janssen
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