
  
 

 

TOELATINGS- & SELECTIEBELEID TWENTEWEEK – PKN HENGELO 
 
 
1. Aanleiding 
Vanwege het grote succes van de Twenteweek zijn er veel aanmeldingen. Jaarlijks is nog steeds sprake 
van groei. Om deze belangstelling en de beschikbare plaatsen in “goede banen” te leiden zijn criteria nodig 
om rechtvaardig te kunnen bepalen, wie deel mag nemen. Tevens worden duidelijk criteria gesteld met 
betrekking tot de financiële aspecten. 
 
 
2. Doelgroep en uitsluitingsgronden 
2.1. Doelgroep 
Doelgroep voor de Twenteweek is:  
Iemand die lid is van de  Protestantse Kerk Hengelo (= gast), die weinig/geen andere mogelijkheden heeft/ 
kan hebben om op vakantie te gaan, en niet onder hieronder genoemde uitsluitingsgronden valt. 
 
2.2. Uitsluitingsgronden 
Gasten die onder onderstaande uitsluitingsgronden vallen mogen niet deelnemen aan de Twenteweek. 
Deze uitsluitingsgronden zijn vastgesteld door de commissie Twenteweek en zijn op de aanmeldings-
formulieren vermeld. 
 
Uitsluitingsgronden: 

 Personen, die geestelijke stoornissen hebben of verstandelijk beperkt zijn; 

 Personen, die oriënteringsproblemen hebben als gevolg daarvan onrustig zijn; 

 Personen, waarvan verondersteld kan worden, dat door hoge leeftijd of slechte lichamelijke 
conditie, een groepsvakantie te vermoeiend is. 

 
 
3. Selectiecriteria 
Bij de selectie van de gasten die mee mogen naar de Twenteweek worden de volgende criteria gehanteerd: 

1. Het aantal gereserveerde (geclaimde) plaatsen is tevens het maximum aantal gasten. 
2. Gasten die – tijdig aangemeld – voor de eerste keer willen deelnemen, worden bovenaan de lijst 

geplaatst. Daarna volgen de mensen die voor de 2
e
 of 3

e
 achtereenvolgende keer mee gaan. 

3. Gasten mogen maximaal 3 opeenvolgende jaren met voorrang deelnemen aan de Twenteweek. 
Dit betekent niet, dat een gast zich niet kan aanmelden voor een 4

e
 opeenvolgend jaar, maar dat 

niet zeker is, dat deze gast voor het 4
e
 opeenvolgend jaar kan deelnemen. Een gast, die zich voor 

een 4
e
 opeenvolgende jaar (of meer) aanmeldt, wordt op de reservelijst geplaatst. Deze gast zou 

alsnog kunnen deelnemen als een gast, die vóór hem/haar op de voorrangslijst staat, zich afmeldt 
én indien hij/zij als eerstvolgende op de (reserve)lijst staat. 

4. Zowel voor de voorrangslijst als de reservelijst geldt dat selectie plaatsvindt op aanmeldingsdatum. 
 
Samengevat: de selectie vindt plaats op grond van het van aantal keren van deelname en de 
aanmeldingsdatum. 
 
 
4. Financiën 
4.1. Algemeen 
Het invullen van de formulieren wordt gezamenlijk met de gast gedaan door een lid van de Hengelose 
organisatie (medewerkers van de PKN Hengelo betrokken bij de organisatie van de Twenteweek) of een 
diaken. Daarbij wordt gesproken over de kosten van de Twenteweek. In principe betaalt een gast het 
volledige bedrag. In uitzonderingsgevallen, (als een gast geen of weinig financiële ruimte heeft, - dit ter 
beoordeling van de leden van de Hengelose organisatie/diakenen -) betaalt het College van Diakenen in de 
regel maximaal 1/3 van de totale reissom voor de gast. Mocht dit nog niet toereikend zijn, dan zal 
incidenteel in overleg worden getreden met het College van Diakenen. 
 
4.2. Vooruitbetaling 
Het College van Diakenen schiet het totaalbedrag voor van het aantal gereserveerde (geclaimde) plaatsen. 
De gasten doen bij aanmelding een aanbetaling van 20 % (=1/5 deel) van totale reissom. Het restant moet 
een week voor vertrek betaald worden.     
Advies : wijs de gasten erop, dat ze een annulerings- en/of reisverzekering kunnen / moeten afsluiten.  
De verzekering betaalt een geldbedrag uit, als men onverhoopt niet mee kan gaan of vroegtijdig de 
vakantieweek moet afbreken. Eerder naar huis gaan / moeten geeft geen recht op restitutie via de Diaconie.  
 
Aangepaste versie mbt wijziging in het bedrag van de aanbetaling (4.2) vastgesteld op 25 januari 2016. 


