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Word één 
van onze 
100 Vrinden
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aarlijks brengen ruim 1900 gezinnen met 
gehandicapte kinderen hun vakantie door op ons 

unieke vakantiepark. Om hen nu en in de toekomst een 
fijn verblijf te kunnen bieden, is het noodzakelijk om 
onze faciliteiten uit te breiden en te moderniseren. Met 
de bijdrage van onze Vrindenclub kunnen we hier grote 
stappen in zetten. 

Wij verheugen ons erop om 100 Vrinden aan ons te 
verbinden, die het Bio Vakantieoord op weg helpen naar 
het 100-jarig bestaan in 2027. De warme betrokkenheid 
en steun van onze Vrinden maken het mogelijk dat 
gezinnen met gehandicapte kinderen er even tussenuit 
kunnen om te ontspannen en weer op te laden. Dat is 
keihard nodig om zorgtaken thuis, dag in dag uit, vol te 
kunnen houden. 

Inmiddels mogen wij op de steun van ruim 40 Vrinden 
rekenen. Heeft u belangstelling om ook Vrind te worden? 
Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze contact-
gegevens staan op pagina 22. We kijken ernaar uit om u 
bij het Bio Vakantieoord te verwelkomen. 

Met vriendelijke groeten,

Frans Wientjes
Directeur Bio Vakantieoord

Word Vrind

Wij zoeken 100 donateurs die 5 jaar 
lang jaarlijks € 1.000 schenken aan 

het Bio Vakantieoord.

Dankzij het belastingvoordeel betaalt u 
slechts € 505 per jaar.

Jagur kan spelen tijdens haar vakantie dankzij de vele aangepaste spelmaterialen. Dit jaar 
komen al ruim 1900 gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind vakantie vieren op het 
Bio Vakantieoord. Bij Bio vinden zij een fijne en betaalbare oplaadplek met alle faciliteiten 
die zij nodig hebben.
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p vakantie gaan is niet vanzelfsprekend 
voor gezinnen met gehandicapte 

kinderen. Zij zijn dag en nacht afhankelijk van 
de juiste zorg, hulpmiddelen en aanpassingen. 
Er zijn bijna geen plekken te vinden waar zij 
naartoe kunnen én zich op hun gemak voelen. Bij 
het Bio Vakantieoord kunnen deze gezinnen wél 
genieten van een fijne en bovendien betaalbare 
vakantie. Alles op het park is volledig aangepast 
en de tarieven zijn afgestemd op de beperkte 

draagkracht van onze gasten. Ze betalen zelf 
gemiddeld 35% van de werkelijke kosten voor 
hun verblijf. Voor het resterende deel zijn wij 
afhankelijk van giften en donaties. 

elpt u mee om vakanties voor gezinnen 
met gehandicapte kinderen toegankelijk 

te houden? Als Vrind van Bio kunt u ons 
gedurende 5 jaar steunen met een belastingvrije 
schenking. 

100 vrinden voor 
100 jaar Bio 

Ons exploitatieoverzicht 2020

(Door Corona viel de post ‘inkomsten vakantiegasten’ in 2020 lager uit dan begroot.)

Totale exploitatiekosten  € 1.943.000

Dekkingsplan:
Inkomsten vakantiegasten € 432.000
Bio Gala € 450.000
Overige funding, donaties, giften en nalatenschappen  € 961.000

Club 100 Vrinden voor 100 jaar Bio € 100.000
 € 1.943.000

*

*Tweejaarlijks organiseert het stralende gala comité het zeer gewaardeerde en unieke Bio Gala. Een gala 
waar unieke veilingstukken worden aangeboden. Het gala vormt een stevig fundament voor de financiële 
slagkracht van het park. De opbrengst hiervan komt volledig ten gunste van Bio. In 2019 was de opbrengst 
€ 900.000 (dus € 450.000 in 2019 en € 450.000 in 2020)

Foto cover: Familie Khalil geniet van een wandeling over het 20 ha landgoed van het Bio 
Vakantieoord. Noaor wordt door zijn ouders geduwd en zijn broers crossen rond op skelters. 

Carlijn speelt voor het eerst in haar leven in een ballenbak en ze geniet er zichtbaar van. 
Margreet geniet van dit mooie momentje samen met haar dochter. 
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ls Vrind verbindt u zich voor minimaal 
5 jaar aan het Bio Vakantieoord. Door 

jaarlijks een gelijk bedrag van € 1.000 of meer 
te schenken, geniet u daarbij van optimaal 
belastingvoordeel. 

oe werkt het? Een schenking van € 1.000 
per jaar, vastgelegd voor een periode 

van minimaal 5 jaar, kost u, onder de huidige 
Geefwet en bij een inkomstenbelastingtarief van 
49,5 %, netto € 505 per jaar. 

ANBI
Het Bio Vakantieoord heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij belastingvrij schenkingen 
kunnen ontvangen: uw bijdrage komt volledig ten goede aan het Bio Vakantieoord.

Jaarlijkse bruto schenking  € 1.000  
Belastingteruggave (maximaal) € 495
U betaalt in feite    € 505

Rekenvoorbeeld voor deelname aan de club ‘100 Vrinden voor 100 jaar Bio’:

Bruto gift & netto kosten

Veel 50-plussers kennen ze vast nog: de rammelende collectebussen van het Bio 
Vakantieoord. Decennia lang gingen ze rond tijdens de voorstellingen in de bioscoop. 
De filmpjes die vooraf gingen aan de collecte zijn inmiddels legendarisch.



 Jaarlijks nodigen wij onze Vrinden uit op 21 maart  
 om de verjaardag van het Bio Vakantieoord samen te  
 vieren. Wij maken graag nader kennis met u, vertellen  
 u over de ontwikkelingen op het park en stellen u in  
 de gelegenheid met andere Vrinden te netwerken.  

 Wij houden u met regelmaat goed op de hoogte van  
 de ontwikkelingen bij het Bio Vakantieoord, zowel op  
 sociaal als op financieel-economisch gebied. 

 Onze Vrinden worden met (bedrijfs)naam opgenomen  
 in onze BioBoom. Deze speciale boom neemt een  
 centrale plek in bij de entree van ons vakantiepark. 

8 

Blijken van 
waardering

Het Bio Vakantieoord werd in 1927 opgericht door de Nederlandse Bioscoopbond op 
initiatief van Abraham Tuschinski en zijn zwager Herman Gerschtanowitz. De zogenaamde 
‘bleekneusjes’ uit achterstandsbuurten konden er op doktersadvies aansterken. Koningin 
Juliana bezocht op 11 juli 1961 de toenmalige locatie Villa Russenduin in Bergen aan Zee.
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et de juiste aandacht, hulpmiddelen en een 
aangepaste omgeving biedt het Bio Vakantieoord 

ouders de kans om samen met hun gehandicapte kind, 
broertjes en zusjes, een betaalbare vakantie te vieren. 

et park ligt op een 20 ha groot landgoed 
in de bossen in Arnhem en beschikt over 

21 vakantiewoningen die van alle hulpmiddelen 
zijn voorzien. Denk daarbij aan hoog/laag bedden, 
tilliften, douchebadwagens en toiletstoelen. Het biedt 
faciliteiten zoals een aangepast zwembad, een grote 
manege met professionele begeleiding, een bioscoop, 
snoezelruimtes, speeltoestellen, een bootcampcircuit 
en vele activiteiten. Het Bio Vakantieoord is veilig en 
letterlijk en figuurlijk drempelloos. 

Samen op vakantie. Dat kan bij Bio.

Moeder “Wat mensen zich niet realiseren is dat een  
heleboel zaken die thuis niet vanzelfsprekend zijn,  
dingen samen kunnen doen, wél bij Bio kunnen.  

En naast alle faciliteiten die Bio heeft, is er ook veel  
sfeer. Je wordt hier niet vreemd aangekeken, iedereen 

begrijpt je, je kunt zijn wie je bent en dat is zó fijn!”

Over het Bio
vakantieoord

Rozemarijn is gek op paarden! Bij Bio kan zij zelfs een klein ritje maken. Met de tillift wordt 
zij op de paardenrug geholpen. Twee vrijwilligsters lopen naast haar, zodat ze ontspannen 
kan genieten van deze mooie belevenis.
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Rijksmonument
In de jaren vijftig ontstond behoefte aan een plek voor de specifieke behandeling van 
poliopatiëntjes. Het ‘Bio Herstellingsoord voor Kinderen’, inmiddels een rijksmonument, 
kwam tot stand in Arnhem en werd ontworpen door de Nederlandse architect J.J.P. Oud 
(1890-1963). Sinds 1995 fungeert het voormalige revalidatieoord als vakantiepark voor 
gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind. 
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enkt u aan een bijzondere schenking of 
een grote donatie? Voor giften vanaf 

€ 5.000 kunnen wij u helpen bij het opstellen 
van een concreet geefplan. 

et grotere giften kunnen wij bijvoorbeeld 
de volgende plannen realiseren:

 creëren van vier vakantiewoningen;

 creëren van hotelkamers in het ketelhuis;

 de ontwikkeling van appartementen in het 
 hoofdgebouw;

	 de	aanleg	en	inrichting	van	kampeerplaatsen;

 het creëren van sanitairblok voor  
 kampeerplaatsen;

 de renovatie van vakantiewoningen;

 nieuw aangepast meubilair en hulptoestellen;

 het onderhoud aan de bioscoop, het 
 zwembad, het ketelhuis en het hoofdgebouw;

 het terreinonderhoud;

 een nieuwe vloer voor het zwembad;

 het onderhoud van de manege.

iteraard lichten wij de wens voor deze 
investeringen en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn graag toe bij een bezoek aan het 
Bio Vakantieoord.

et uw gift treedt u in de voetsporen 
van onder andere Abraham Tuschinski 

die in 1927, uit naam van de toenmalige 
Nederlandsche Bioscoopbond, een vakantieoord 
stichtte voor ‘bleekneusjes’. Bijna 100 jaar later 
zet het Bio Vakantieoord zich nog altijd in voor 
kinderen die extra zorg nodig hebben. En hoewel 
de bioscoopbranche nog altijd zeer betrokken is, 
zijn giften en donaties onontbeerlijk om aan de 
eisen van onze tijd te kunnen voldoen. 

Belangstelling? Neem dan contact met ons op. 

Grotere giften

Milan vindt het geweldig als het stormt. Het liefst rijdt hij dan onder een zeildoek door dat 
flink wappert. Bij het maken van deze foto is de storm alweer voorbij, maar hij kan het niet 
laten om even lekker door de plassen in het BioBos te scheuren. 

Vader “Zó fijn om gewoon met een paar koffers 
op pad te gaan. Alle hulpmiddelen en faciliteiten 
zijn hier. De kinderen leven hier allebei helemaal 

op. Het ontroert mij als ik ze samen met rode 
wangen zie buitenspelen. Thuis kan dat niet. Bij 

Bio komen we als gezin echt even aan elkaar toe. 
En doen we leuke dingen sámen. Gek eigenlijk, 

maar Bio voelt als thuiskomen.”
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Maud maakt samen met haar familie een ritje in de knielwagen, samen met onze Jaap. 
Deze speciaal voor Bio ontwikkelde menwagen heeft een achterkant die naar beneden kan, 
waardoor je er met de rolstoel op kunt rijden. Deze knielwagen is gesponsord door 
de Motary en het Gehandicapte Kind. 
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edereen maakt zich in het leven wel 
ergens sterk voor. Door voor een ander te 

zorgen, iets te geven of te doneren. Maar wat als 
u er zelf niet meer bent? Met een nalatenschap 
kunt u uw idealen laten voortleven.  

en bijzondere en persoonlijke manier 
van steunen is het Bio Vakantieoord op 

te laten nemen in uw testament. Ook na uw 
overlijden laat u gezinnen met een gehandicapt 
kind dan genieten van een vakantie. U kunt het 
Bio Vakantieoord als begunstigde opnemen in uw 
testament dat u bij een notaris laat opstellen.

en nalatenschap komt volledig ten goede 
aan het Bio Vakantieoord. Vanwege onze 

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
hoeft het Bio Vakantieoord geen successierecht 
of schenkingsbelasting te betalen. 

nze bevriende notaris kan u goed 
informeren en adviseren over het 

vastleggen van een nalatenschap.  Neem 
hiervoor gerust contact met ons op.

Nalatenschap

Voor familie Khalil is het Bio Vakantieoord een uitkomst. Hun zoontje heeft veel 
aanpassingen nodig, die hier allemaal voorhanden zijn. 

Donateur “Onze kinderen hebben een goed en gezond leven. Zij komen niets tekort. Daarom hebben 
mijn man en ik besloten om een deel van ons nalatenschap voor het Bio Vakantieoord te bestemmen. 

Van heel dichtbij weten we hoe belangrijk vakantie kan zijn voor een gezin met een gehandicapt kind. 
Met bewondering hebben we gezien hoe mijn zus en zwager vol overgave voor hun zoon Tim hebben 

gezorgd. Ze deden dat met liefde, maar het was ook zwaar voor het hele gezin. Daarom waren de 
vakanties zo belangrijk. Om op te laden en ontspannen samen te zijn. En wat is er fijner om in een 

andere omgeving toch zo thuis te zijn? 

De herinneringen daaraan neemt niemand ze ooit meer af. Omdat we veel meer mensen dit geluk 
gunnen, hebben we er niet lang over nagedacht toen we bij de notaris ons testament opmaakten: met 

een goed gevoel laten we een deel van onszelf voortleven in het werk bij het Bio Vakantieoord.”
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Villa Russenduin
Op 21 maart 1927 werd de Stichting Bio-Vacantieoord opgericht door de toenmalige 
Nederlandse Bioscoopbond. Na 5 jaar collecteren kon in 1932 Villa Russenduin in Bergen 
aan Zee worden aangekocht om de ‘bleekneusjes’ uit achterstandswijken op doktersadvies 
te laten aansterken in gezonde zeelucht.
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Ambassadeurs Bio Vakantieoord
Anneke Bartels 
Janneke Dreesmann-Beerkens 
Niels de Langen
Ahmed Marcouch
Max van Praag
Leendert de Ridder
Willem van Tuyl van Serooskerken
Marlene Wickel

Ambassadeurs Bio Manege 
Coby van Baalen
Joyce Heuitink

Bestuursleden
Johan Lokhorst (voorzitter)
Angelique Poiesz (penningmeester)
Youry Bredewold
Jacques Hoendervangers
Astrid Heutink-Jacobs
Marco de Ruiter
Ron Sterk
Eric Ullmann
Jannet van Zadelho�-Hortulanus

Contact

Frans Wientjes
Directeur
06 13 19 58 94
frans.wientjes@stichtingbio.nl

Help mee! 
Wordt u één van 
onze 100 Vrinden?

Sofieke helpt haar zusje Janske met een brancard en een �lli� in het zwembad. Ze komen er 
speciaal voor naar het Bio Vakan�eoord, want dit is de enige plek waar Janske kan zwemmen.



100 VRINDEN VOOR HET BIO VAKANTIEOORD
OP WEG NAAR 100 JAAR BIO
Word Vrind van Bio en maak voor meer 
gezinnen met een gehandicapt kind een 
fijne en betaalbare vakantie mogelijk.

Stichting Bio Kinderrevalidatie Arnhem
Wekeromseweg 8
6816 VS  Arnhem

stichtingbio.nl
IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09


