
Stichting Vakantie Project CF-gezinnen 

 

De reis in 2018 wordt gepland tussen 10 en 31 maart 2018  

De criteria & richtlijnen voor deelname aan de Gran Canaria reis 2018:  
  

Algemene criteria:   
1. De indeling gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.  

2. Mensen die nog niet eerder deel hebben genomen aan de reis hebben voorrang, daarna 
geldt wie het langst niet is mee geweest.  

3. Let op: Bij voldoende plaatsingsmogelijkheden kan in principe iedereen mee tegen de 
geldende voorwaarden.  

4. De eigen bijdrage aan de SVP van deelnemers is in principe gebaseerd op het (totale) 
netto gezinsvakantiegeld in 2017 vermeerderd met de kosten van de annulerings- 
verzekering. 

5. De kosten van de reisverzekering komen voor eigen rekening.  

6. De eigen bijdrage moet voor 31-12-2017 betaald zijn.  

7. De GC - reis voor 2018 wordt gepland buiten de schoolvakanties, en duurt twee weken.  

8. Als CF - patiënt kunt u niet alléén aan de reis deelnemen, er zal altijd iemand mee 
moeten gaan, die in geval van calamiteiten beschikbaar is.  

9. Een alleenstaande ouder met jonge kinderen wordt geadviseerd om een reispartner mee 
te nemen.  

10. Doordat de deelnemers apart reizen kunnen mensen die de bacterie Burkholderia 
Cepacia bij zich hebben zich ook aanmelden !  

11. De medisch adviseur van de SVP bepaalt uiteindelijk na overleg met de behandelend 
specialist of u aan de reis kunt deelnemen   

12. Indien u mee kunt naar Gran Canaria dient u aldaar te beschikken over een mobiele in 
het buitenland functionerende telefoon.  

13. Als je je opgeeft, pols dan ook op tijd de school, om te weten of zij toestemming zullen 
geven.  

  

Reisrichtlijnen voor  het segregatie beleid:  
a. Uitgangspunt is dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de praktische invulling 

van het segregatie beleid.  
b. De SVP organiseert voor de deelnemers aan de GC - reis afzonderlijke reizen naar 

vergelijkbare accommodaties.  
c. De deelnemers blijven anoniem voor elkaar.  

d. Op Gran Canaria is wél een begeleidende arts en SVP begeleiding aanwezig, die 
permanent mobiel bereikbaar zijn.  

e. U reist op eigen gelegenheid naar/van Gran Canaria. Er is geen SVP begeleiding op de 
vliegvelden aanwezig.  

De SVP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken die zij niet kan 
beïnvloeden. Dit geldt voor wijzigingen in de reis, de accommodatie en ook voor de 
individuele invulling door de deelnemers.  
  

Aanmelden doet u door het inschrijf formulier te downloaden (dit is mogelijk vanaf medio Juni ) óf het 

blauwe formulier zoals bijgevoegd bij de Juni editie van  CFcenTRaal ingevuld en ondertekend op te 

sturen naar:   Secretariaat SVP, Jan Steenstraat 31, 7141 XH Groenlo.  
  

Voor informatie kunt u ook terecht op onze site www.stichtingsvp.nl.   

Blijven er nog vragen over, dan kunt u deze mailen naar secretariaat@stichtingsvp.nl.   
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