
 
 
 

De directie Vakanties wordt bestuurd en onderverdeeld in interne en externe diensten.De interne diensten
zijn gevestigd in Neder-Over-Heembeek en omvatten de administratieve diensten (reserveringen,
facturatie, beheer,...) De externe diensten omvatten vier vakantiecentra in België (Spa en Senonchamps
in de Ardennen, Koksijde et Lombardsijdeaan de kust) , en de twee vakantieclubs (Middelkerke aan
deBelgische kust en Castro Hotel in Maleme te Kreta).Deze verschillende diensten hebben als opdracht
reizen in België en in het buitenland te organiseren, aan te moedigen en te vergemakkelijken voor de
actieve personeelsleden en degepensioneerden van het Departement DEFENSIE . Ook de
personeelsleden van de geïntegreerde politie zijn gerechtigd op de CDSCA vakantiesdiensten.Ook wordt
een bijzondere aandacht geschonken aan de culturele meerwaarde van reizen via het aanbod
groepsreizen (Peru, Polen, Ierland, Schotland,...)Tevens is er een aanbod van jeugdvakanties zowel in de
zomer ( bvb.groepsreis CANADA , Taal-en ponystages België, CLIMS-kamp,Italië,...) als in de winter (ski-
en snowboard)De directie spant zich in om voortdurend het sociaal karakter te behouden van de
verblijven in de centra in België en buitenland.

CDSCA VAKANTIES 2020
1.VOORSTELLING DIENST



2.  PERSONEEL



 

     3. BUDGET 

De vakantiesector had een omzet van bijna 2 750 duizend euro, een sterke daling van bijna 30% als gevolg
van de COVID-crisis. Vooral buitenlandse bestemmingen, waaronder Kreta, waren het slachtoffer. 

  
     4. ACTIVITEITENVERSLAG

De sector Vakanties realiseerde een omzet van ruim   2,56 miljoen euro wat een  daling met 1/3
betekent. welke integraal te wijten is aan Corona.

Tot midden maart 2020 konden al de reserveringen nog doorgaan, waaronder met het Krokusverlof
geplande citytrip naar Rome. Nadien kwamen we in een “lock down” terecht. Onze eigen centra (Koksijde,
Lombardsijde, Wilskerke en Spa) dienden we te sluiten en konden pas terug heropenen begin juni 2020.
Begin november werden deze terug gesloten omwille van Corona. Ons centrum in Senonchamps bleef wel
open gans 2020 voor verhuur aan Fedasil.

De meeste familiale vakanties buitenland werden geannuleerd ofwel door de reiziger of door onze partners.

De CLIMS uitwisselingen werden opgeschort.

Alle groepsreizen voor jeugd en volwassenen werden geannuleerd.

Onze clubvakantie in Hotel Castro te Maleme in Kreta kon pas openen op 13 juli en mits vele
administratieve rompslomp open blijven tot 23 september 2020 . Hier was een daling te zien van +/- 60 %
tegenover 2019.

De promo periodes van Disney werden geannuleerd.

Ondertussen is er wel verder gewerkt aan het project Club Prins Albert.

 

     5. PROJECTEN 2020

2021 zal een overgangsjaar worden in functie van de Corona situatie. We hopen dat 2022 ter normaal
wordt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


