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Vakantiespelen Alkemade
Vakantiespelen Alkemade, afgekort VAK, is de vrijwilligersorganisatie die zich
inzet voor kinderen in de regio tijdens de vakantie periodes.

Over het VAK
De activiteiten van de Stichting Vakantiespelen Alkemade zijn voor alle kinderen.
In en rondom de schoolvakanties zijn er verschillende activiteiten te vinden in de
gemeente Kaag en Braassem. Hier zijn altijd een paar vaste onderdelen bij zoals
de Huttenbouw Roelofarendsveen, Huttenbouw Rijpwetering, Huttenbouw
Nieuwe Wetering maar denk ook aan de Sleep Out! en Sport & Speldag. Sinds
een aantal jaar organiseren wij ook Paaseieren zoeken op de Bult in Nieuwe
Wetering. In de kerstvakantie organiseren wij sinds 2016 de PLAY DAY!

Woordje van de voorzitter
Terugblikken en vooruit zien!
Het bestuur van stichting VAKantiespelen Alkemade kan terug kijken op een
geslaagd 2018! Als VAK vinden we het belangrijk dat we kinderen gedurende het
jaar door verschillende en gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden. Activiteiten
waarin kinderen gewoon kind kunnen zijn en ongedwongen kunnen spelen,
ravotten, ontdekken, bewegen en creatief bezig kunnen zijn en ontdekken waar
ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Gewoon even lekker bezig zijn!!
In 2018 werden 9 verschillende activiteiten georganiseerd, voor ieder wat wils.
Voor de derde keer was Paaseieren zoeken op de Bult. Deze activiteit werd i.s.m.
de Natuurbelevingstuin De Bult en Muziekvereniging DGV georganiseerd en zal
ook in 2019 weer op het programma staan. Het voortbestaan van stichting
VAKantiespelen Alkemade, de organisatie en de successen van de activiteiten
zijn alléén mogelijk door de inzet van een gevarieerde, gedreven en zeer
enthousiaste groep van vrijwilligers. Het bestuur is dan ook erg trots op deze
grote groep van vrijwilligers, die zich keer op keer weer in zetten om degelijke
activiteiten te organiseren!
Maar ook dankzij de samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem,
verenigingen en organisaties en sponsoren kon stichting VAKantiespelen
Alkemade in 2018 haar activiteiten organiseren. Bedankt voor de samenwerking
en betrokkenheid! De financiële bijdrage vanuit de gemeente en van sponsoren is
voor VAKantiespelen Alkemade erg belangrijk en onmisbaar. Door deze bijdragen
kunnen we het mogelijk blijven maken dat kinderen vanuit onze leefomgeving en
vanuit alle lagen van de bevolking betrokken kunnen blijven en kunnen blijven
deelnemen aan de verschillende VAK activiteiten.
Waar in het verleden stichting VAKantiespelen Alkemade hoofdzakelijk actief
was in de zomervakantie, is VAKantiespelen Alkemade tegenwoordig het hele
jaar door actief en in beeld. In de kerstvakantie 2018/2019 is de PLAY DAY! voor
de derde keer gehouden in Rijpwetering.
Om onze doelgroep goed op de hoogte te kunnen blijven houden van de
actualiteiten en activiteiten hebben we in 2016 de PR verbeterd en is de nieuwe
website vakalkemade.nl gelanceerd en kan men VAK volgen op Instagram,
Twitter en Facebook.
VAK zit niet stil en kijkt vooruit! De komende jaren willen we de organisatie verder
verbeteren en zoeken naar nieuwe activiteiten. Bestuur en hoofdleiding ziet 2019
dan ook met vertrouwen tegemoet! Een jaar waarin we verder willen bouwen ,
samenwerken en verbinden.
André de Jong, Voorzitter stichting Vakantiespelen Alkemade

De vraag
Om alle activiteiten te blijven organiseren is het VAK op zoek naar nieuwe
sponsoren die voor één of meerderen jaren zich wil verbinden aan het VAK. Deze
verbinding zou ook gekoppeld kunnen worden aan een enkele activiteit bijv. het
Open Huis, de Sleep Out of de Huttenbouw. Een activiteit wordt dan “mede
mogelijk gemaakt door…”. Hierbij komt de sponsor ook op de flyers en posters te
staan.

Activiteitenagenda
De activiteiten Jaaroverzicht 2018
Ook dit jaar is er weer in samenwerking met de sponsoren een mooie agendaladder tot stand gekomen. Op de agenda voor 2018 stonden de volgende
activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Januari: PLAY DAY!
2 april: Paaseieren zoeken
5 t/m 8 juni: Wandel4Daagse
16 & 17 juni: Sleep-Out!
20 t/m 23 juli: Huttenbouw en Open Huis Roelofarendsveen
14 t/m 17 augustus: Huttenbouw en Open Huis Rijpwetering
21 t/m 24 augustus: Huttenbouw en Open Huis Nieuw Wetering
26 augustus: Fietstocht (nieuwe activiteit)
31 augustus: Penalty Schieten

Naast de agenda-ladder en de website www.vakalkemade.nl is Stichting
Vakantiespelen Alkemade ook op facebook.com/vakalkemade en
instagram.com/vakalkemade te vinden.
PLAY DAY!
10 jaar lang organiseerde de NKJB Hoogmade zo rond oud en nieuw de Lego
Play Day in Hoogmade. Het werd een steeds groter evenement, waardoor Het
Drieluik bijna te klein werd. Ook organisatorisch werd het allemaal groter en
lastiger. Reden voor het NKJB om te stoppen met de Lego Play Day. Wij zijn trots
het stokje over te nemen en het evenement te verplaatsen naar de kantine van
ROAC. Deze bied iets meer ruimte en er zit een sporthal naast, waarin de
kinderen, na het bouwen, even stoom af kunnen blazen. In één van de
kleedkamers was een loungeruimte ingericht, een ander was gevuld met 2
tafelvoetbalspellen.
Maar het ging natuurlijk om de lego. Om 10.00u ging de deur open en stormden
de eerste bouwers naar binnen. Op de grondplaat werden de mooiste
bouwwerken gemaakt, maar ook auto’s, boten en helikopters waren een geliefd
onderwerp. Rond de middag was de eerste prijsuitreiking. Hierna werden alle
bouwsels weer gesloopt en kon iedereen die er nog was en nog binnen kwam
meedingen naar mooie legoprijzen.

Paaseieren zoeken
Het paaseieren zoeken had dit jaar 50 deelnemers. Samen met
Natuurbelevenistuin De Bult en muziekvereniging Door Gunst Verkregen werd dit
jaar voor de tweede keer paaseieren zoeken georganiseerd. Op tweede Paasdag
konden de kinderen paaseieren zoeken bij Natuurbelevenistuin De Bult. In twee
groepen ingedeeld naar leeftijd konden de kinderen eieren zoeken. Een
gevonden ei leverde een leuk cadeau op.
Wandel4Daagse
Net als de afgelopen jaren begint de Wandel4Daagse de dinsdag van de eerste
volle week van juni. Dan kun je weer lekker komen wandelen door de mooiste
landschappen van onze gemeente. Er is genoeg te zien in onze mooie dorpen.
Bovendien is de Wandel4Daagse altijd berengezellig en komen hele families
lekker wandelen. Vier dagen lang kunnen er routes gelopen worden van vijf of
tien kilometer. Je kan met de hele school, familie en vrienden sparen voor fruit.
Voor elke kilometer wordt €0,10 door PLUS Van Dijk uitgekeerd in fruit. Het fruit
wordt rond de kermisweek op school bezorgd. Vorig jaar heeft De Roelevaer de
wisselbeker ontvangen. Zij hadden de meest gelopen kilometers. Wil je een
leuke herinnering mee naar huis? Dan moet er drie van de vier dagen gelopen
worden.
Sleep Out
Dit jaar organiseerde we weer een prachtige Sleep Out. Op het speelveldje van
De Tweesprong hadden zo’n 120 kinderen hun tentje opgezet om een nachtje te
feesten. Het thema dit jaar was Het wilde westen, dus was er een rodeostier die
je kon temmen. Verder werd er natuurlijk gedanst, werden er spelletjes gedaan,
gezwommen en was een gedeelte van de sporthal ingericht als ligbios. Er kon
uiteindelijke ook nog een beetje geslapen worden. Rond 10.00u was het feest
over en konden de kinderen thuis hun vaderdag kadootjes gaan geven. Of gaan
slapen. Maar dat is voor sommige vaders natuurlijk ook een kadootje.
Huttenbouw en Open Huis Roelofarendsveen
De Huttenbouw en Open Huis had dit jaar weer heel veel deelnemers voor het
hele weekend. Ook dit jaar konden de kinderen weer timmeren, knutselen en
spelletjes doen. Het thema van dit jaar was Cowboys / Indianen. Het was
ondanks het prachtige bloedhete weer een mooie huttenbouw met veel
gezelligheid.
Huttenbouw en Open Huis Rijpwetering
De Huttenbouw en Open Huis had dit jaar 108 deelnemers voor het hele
weekend en 15 deelnemers die een dag geweest zijn daarnaast zijn er nog 5
deelnemers een middag geweest. Ook dit jaar konden de kinderen weer
timmeren, knutselen en spelletjes doen. Het thema van dit jaar was Dieren in het
wild.
Huttenbouw en Open Huis Nieuwe Wetering
De Huttenbouw en Open Huis in Nieuwe Wetering had dit jaar voor de tweede
keer op een nieuwe locatie. Dit was naast het cultureel centrum in Nieuwe
Wetering. Het was een gezellige week waar veel deelnemers kwamen om een
prachtige hut te bouwen.

Finale Penalty Schieten
Wie worden de “Kaag en Braassem” penaltykampioenen van 2019?
Ook dit jaar worden de VAK-activiteiten weer afgesloten met de grote finale van
het penaltyschieten. Vrijdag 6 september gaat het er weer om spannen. Via
voorrondes bij de zes voetbalverenigingen van Kaag en Braassem, te weten
WVC, DOSR, Kickers’69, MMO, ROAC en Woubrugge, hebben de beste
penaltyschutters van héél Kaag en Braassem zich geplaatst voor “de grote
finale”.Penalty schieten.
Een gouden medaille winnen op de olympische spelen is natuurlijk leuk, maar dit
stelt natuurlijk helemaal niks voor in vergelijking met het winnen van de VAKpenaltybokaal. De winnaars en winnaressen mogen namelijk een heel jaar lang,
zo trots als een pauw, als beste penalty-specialist door heel “Kaag en Braassem”
lopen.
En nu maar hopen dat alle familie, vrienden, kennissen, klasgenootjes, buren,
huisdieren enz. de finalisten aan komen moedigen, want deze steun kunnen ze
hard genoeg gebruiken.
We raden …. aan om de keepers met een paar flinke stevige tentharingen op de
doellijn vast te zetten. De kans is anders erg groot dat ze met bal en al in het doel
verdwijnen, omdat de jongens en meisjes die bal een enorme zaaier kunnen
verkopen.
Kortom, dit spektakel mag je niet missen, komt allen kijken dus !!!
Jaaroverzicht 2019:
Ook dit jaar is er weer in samenwerking met de sponsoren een mooie agendaladder tot stand gekomen. Op de agenda voor 2019 staan de volgende
activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Januari: PLAY DAY!
22 april: Paaseieren zoeken
4 t/m 7 juni: Wandelvierdaagse
15 & 16 juni: Sleep Out
20 t/m 23 juli: Huttenbouw en Open Huis Roelofarendsveen
20 t/m 23 augustus: Huttenbouw en Open Huis Rijpwetering
27 t/m 30 augustus: Huttenbouw en Open Huis Nieuw Wetering
30 augustus: Penalty Schieten
7 september: Fietstocht
oktober Sport & Spel (Nieuw evenement in samenwerking met sportklas)

Aanbod VAK
Wat heeft het vak te bieden voor u als sponsor:
Het vak heeft over het hele jaar heen flyers en boekjes die rond gaan op scholen
en door de brievenbussen worden gedeeld. Daarnaast is het actief op Facebook,
met ongeveer 700+ likes, instagram, twitter en heeft een eigen website. Alles is in
eigen beheer is snel aan te passen of een post te maken mocht het nodig zijn.
Hierdoor kunnen we snel een groot aantal mensen bereiken.
Een aantal opties die we voor de sponsoren kunnen bieden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Logo op de website in de carrousel op de hoofdpagina.
Logo op de website in de carrousel en als zijsponsor als mensen verder
klikken.
Logo met vermelding op Facebook in gecombineerd bericht als sponsor
van een activiteit.
Logo met vermelding op Facebook in apart bericht.
Logo in boekje.
Sponsoren algemeen (is vermelding met naam, kan privé als zakelijk)
Meer dan 700 mensen alleen al tijdens de huttenbouw Roelofarendsveen
als hier uw spandoek hangt heeft u al een groot bereik.

Sponsor opties:
We hebben een aantal “pakketten” gemaakt waar uit u als sponsor een keuze
kunt maken. Mocht het pakket er niet tussen zitten wat u wilt kunnen we altijd
een passend pakket maken. U logo kunt of advertentie kan ook in de VAK flyer
komen. Dit is een wikkel flyer die in de oude gemeente Alkemade wordt gedeeld.
(Oude Wetering, Roelofarendsveen, Nieuw Wetering, Rijpwetering en Oud-Ade).
Dit worden ongeveer 7.500!! flyers. De opzet hoe de flyer (A5) gemaakt wordt:

De voorzijde komt het logo van het VAK te staan met een foto van een activiteit.
Aan de buitenkant komen de logo’s van de sponsoren.

Sponsorpakketten
Pakket 1 (€50,-)
•
•

Logo op website en in flyer (7.500 flyers).
Vermelding als sponsor op de website in een carrousel.

Pakket 2 (€150,-)
•
•
•
•
•

Logo op website en in flyer (7.500 flyers).
2 toegangskaarten voor een evenement van het vak naar keuze.
1 vlag / reclamedoek / bord ophangen bij een evenement naar keuze.
Vermelding als sponsor op de website met doorlink naar u pagina of
website.
Melding op facebook als bedankje voor sponsorschap in een combi post.

Pakket 3 (prijs te bepalen in overleg)
•
•
•
•
•

Logo op website en in flyer (7.500 flyers).
4 toegangskaarten voor een evenement van het VAK naar keuze.
2 vlaggen / reclamedoeken / borden ophangen bij de evenementen naar
keuze
Vermelding als VAK Hoofdsponsor op de website (voorpagina en andere
pagina’s met doorlink)
Aparte vermelding op Facebook met informatie over u bedrijf met logo en
verwijzing naar FB pagina en/of website.

Pakket 4 (in overleg)
•

Heeft u zelf leuke ideeën dan horen wij dat graag!

Pakket 5 (goederen)
•
•

Sponsoren in goederen waar het VAK gebruik van kan maken.
In overleg te bepalen.

