SEIZOEN 2022

REISLEIDERSINFO
AMARANT REIZEN

Watje moet weten als je reisleider wilt worden bij Amarant Reizen

WELKOM
Bedankt voor je interesse in het leiden van een reis voor Amarant Reizen.
Dit boekje geeft je de nodige informatie over Amarant reizen en over de taken van
de reisleider. We hopen dat deze informatie je helpt bij je overweging of het leiden
van een reis iets voor jou is.
Graag tot ziens bij Amarant Reizen!

WAT IS
AMARANT
REIZEN?

Amarant Reizen is een christelijke reisorganisatie
met een actief en avontuurlijk reisprogramma. We
bieden reizen aan voor 12-15 jaar, 15-19 jaar, 18-25
jaar (samen Amarant Jong), 20-35 jaar, 30-45 jaar en
40+. Bij huttentochten of themareizen (bijv. kerst of
oud & nieuw) gaan mensen mee van alle leeftijden.
Verder organiseren we vakanties voor reizigers die
wat meer structuur en rust nodig hebben tijdens hun
reis: de Variantreizen.
Amarant Reizen maakt onderdeel uit van Outline
Travel BV, net als de zusterorganisaties ADIOS
Reizen, Siegurd Bushcraft & Survival, Tamarisk
Villages Frankrijk, Mountainbikeverhuur Veenendaal
en Lage Vuursche.

volg ons op facebook of instagram: insta > amarantreizen
FB > Amarant reizen - christelijke, avontuurlijke groepsreizen
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SAMEN GELOVEN
Amarant Reizen is een christelijke

Wanneer er in de buurt geen gelegenheid is

organisatie, maar is niet gebonden aan een

een kerkdienst te bezoeken, organiseert de

bepaalde kerkelijke richting. Het

reisleiding een samenkomst.

uitgangspunt is de eenheid in Christus. Die
eenheid wordt tijdens een Amarantreis

Amarant Reizen stelt zich ten doel om goede

beleefd in gebed, Bijbellezing en gesprek.

vakanties te organiseren. De opbouw en het
delen van het persoonlijk geloof nemen een

Iedere vakantiedag wordt gezamenlijk

centrale plaats in. Dit gebeurt in een

begonnen en afgesloten. Deze onderdelen

ontspannen sfeer, op een natuurlijke, met de

zijn voor de deelnemers niet verplicht, maar

vakantie geïntegreerde manier.

we verwachten wel dat ze deze respecteren.
In de regel worden de zondagen
vrijgehouden, zodat er een kerkdienst kan
worden bijgewoond.

ACTIEF GENIETEN
Ons reisaanbod wordt gekenmerkt door
sportiviteit en ruimte voor inbreng van de
deelnemers. Het reisprogramma ligt niet
vast, maar wordt door de reisleider in
overleg met de deelnemers samengesteld.
Er wordt overnacht in tenten,
(groeps)accommodaties en eenvoudige
hotels of pensions. We zoeken altijd naar
een mooie natuurlijke omgeving, met volop
mogelijkheden om te wandelen, te fietsen of
andere activiteiten te ontplooien. De
gebieden van het massatoerisme worden
veelal vermeden. We reizen met kleine
groepen van 5 tot 20 deelnemers.

"VOOR MIJ WAS HET EEN HEEL MOOIE WEEK MET GOD. TE ZIEN HOE LASTIGE DINGEN WERDEN
OPGELOST EN WE DAARIN ZEGEN HEBBEN MOGEN ERVAREN; IK HAD HET NIET WILLEN MISSEN."
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REISLEIDING
De kwaliteit van een Amarantvakantie wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de kwaliteit van de reisleiding
Je zou kunnen zeggen: de reisleiding kan

De reisleiding bestaat meestal uit één of

een reis maken of breken. Er wordt dus veel

twee personen. Bij de jongerenreizen,

van je inzet verwacht. Maar een geslaagde

huttentochten en Variantreizen, óf als een

reis geeft veel voldoening! De reisleiding kan

reguliere reis groter wordt dan 10

bij de voorbereidingen en tijdens de reis

deelnemers, geeft Amarant Reizen de

rekenen op de steun en begeleiding van

voorkeur aan twee personen om zodoende

Amarant Reizen. De trainingsdag

zorg te kunnen dragen voor voldoende tijd

voorafgaand aan het vakantieseizoen vormt

en aandacht voor zowel het organisatorische

een belangrijk onderdeel in de toerusting

als ook het inhoudelijke gedeelte van de reis.

van de reisleiding. In het onderlinge contact

Een reisleider kan zelf een mede-reisleider

zijn de lijntjes kort en kijken we samen hoe

aandragen. Het is ook mogelijk dat Amarant

de reis het beste kan worden vormgegeven.

Reizen op zoek gaat naar een passende
tweede reisleider.

volg het reisleidersaccount op facebook voor de nieuwste vacatures:
Amarant REisleiding
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TAKEN VAN DE REISLEIDER

We onderscheiden algemene en specifieke taken. De algemene taken hebben meer met
een houding te maken, de specifieke taken zijn vooral praktisch.

ALGEMENE TAKEN
De reisleiding is gastheer/gastvrouw
van de reis. Je let er op dat iedereen het
naar zijn zin heeft en voldoende ruimte
heeft om zichzelf te zijn.
De reisleiding is de vertegenwoordiger
van Amarant Reizen. Natuurlijk is er
ruimte voor kritiek, maar reisleiding en
organisatie vallen elkaar naar de

Bestaande volgers op Facebook
395 toe niet af.
deelnemers
Nieuw in het eerste kwartaal

De reisleiding is eindverantwoordelijk
voor de reis, zowel op organisatorisch
als ook op inhoudelijk gebied. De
reisleiding is ook verantwoordelijk voor
de meegegeven materialen.

55
Nieuw in het eerste kwartaal

"ALS WE SAMEN OP PAD ZIJN EN IK DE ANDEREN ZIE GENIETEN, DAN GENIET IK ZELF OOK"
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SPECIFIEKE TAKEN
De reisleiding is verantwoordelijk voor

De reisleiding haalt voorafgaande aan

het reisprogramma. Dat bereid je

de reis de busjes, eventuele

globaal voor aan de hand van de

aanhanger(s) en/of de overige

informatie die je ontvangt van Amarant

reismaterialen op. Aan het eind van de

Bestaande volgers op Facebook

395Ter plekke bepaal je in overleg
Reizen.

Nieuw in het eerste kwartaal

reis dienen deze te worden ingeleverd.

met de deelnemers het programma van

De reisleiding schrijft voor aanvang van

dag tot dag.

de reis een reisleidersbrief waarin hij of

De reisleiding is verantwoordelijk voor

zij zich voorstelt en waarin een concrete

de inhoudelijke invulling van de reis (de

ontmoetingsplek wordt aangegeven

dagopeningen en -sluitingen, zondagse

waarvandaan de reis vertrekt.

bijeenkomsten etc.), waarbij het

De reisleiding is verantwoordelijk voor

initiatief bij de reisleiding ligt en niet

het reisbudget en maakt achteraf een

afhankelijk is van de participatie van de

financieel verslag aan de hand van een

deelnemers.

door Amarant Reizen aangeleverd

De reisleiding beïnvloedt het

format.

groepsproces op een positieve manier

De reisleiding coördineert de inkoop en

en heeft aandacht voor het individu.

bereiding van de maaltijden.

Bij de reizen die gebruik maken van

De reisleiding houdt een reisverslag bij

busjes is de reisleiding zelf chauffeur en

in een door Amarant Reizen

eindverantwoordelijk voor de andere

aangeleverd format. Aan de hand

chauffeurs. Om te rijden moeten alle

daarvan vindt na afloop van de reis een

chauffeurs (reisleiding en deelnemers)

evaluatiegesprek plaats.

in het bezit zijn van een rijcertificaat.

55

Nieuw in het eerste kwartaal

VRAAG DE DIGITALE OF PAPIEREN REISGIDS AAN VIA INFO@AMARANTREIZEN.COM
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WAT WIJ ZOEKEN
Mensen met een persoonlijk geloof in
Jezus Christus die ervoor kiezen om
vanuit Bijbelse principes te leven.
Gedrevenheid om vanuit het christenzijn de deelnemers een goede vakantie
met inhoud te bieden.
Respect voor deelnemers uit zeer
verschillende kerkelijke achtergronden.
De instelling om het een uitdaging te
vinden om samen in geloof vanuit die

WAT WIJ BIEDEN

ene “katholieke kerk” onderweg te zijn.

De voldoening van een geslaagde

100% inzet voor de reis en de mensen

vakantie, waar je als reisleiding een

Organisatorische en leidinggevende

belangrijke bijdrage aan hebt geleverd

kwaliteiten

door de inzet van je persoonlijke
kwaliteiten.
Ondersteuning in de voorbereiding van
je reis vanuit Amarant Reizen door
middel van de startdag, een digitaal
handboek voor reisleiders en het
draaiboek van de reis. Daarnaast kun je
altijd terecht bij de coördinator
reisleiders voor vragen of hulp. Tijdens
de reis is er 24-uursbereikbaarheid voor
noodgevallen.
Een aanzienlijke korting op de reis,
variërend van 50 tot 100%.
Een maaltijdvergoeding van €12,50 per
reisleider per dag.

"Absoluut de moeite waard! Wat we terugkregen van de jongeren bij de
overdenkingsmomenten was boven verwachting."
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AMARANT VARIANT
Reizen voor wie baat heeft bij meer structuur en duidelijkheid en minder prikkels

"Deze groep valt op veel
plaatsen in de
maatschappij net buiten de
boot, en heeft echt
behoefte aan een veilige
plaats voor vakantie met
een groep. Ik vind het fijn
hun dit te kunnen bieden
en leuk om met hen op te
trekken. Ze kunnen enorm
genieten van kleine dingen.
Daar leer ik van!"

Amarant Reizen organiseert ook vakanties
voor mensen voor wie het niet lukt om met
de reguliere reizen mee te gaan.
Bijvoorbeeld omdat iemand het lastig vindt
om contact te maken met anderen of omdat
hij of zij behoefte heeft aan meer structuur.
Het kan ook zijn dat iemand zo’n lichte
beperking heeft dat het niet opvalt, maar
dat die persoon daardoor wel op zijn of haar
tenen loopt in een ‘gewone’ groep. Om ook
deze mensen een leuke, christelijke en
actieve vakantie te bieden, is er Amarant
Variant. Er gaan standaard minimaal twee
reisleiders met deze reizen mee. Heb jij hart
voor en feeling met deze doelgroep,
informeer dan eens of jij ook als reisleider
mee zou kunnen met een van deze reizen.

BEKIJK DE VARIANTREIZEN OP WWW.AMARANTREIZEN.COM/VARIANT-REIZEN/
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NIEUW BIJ AMARANT: HOTELREIZEN
Een nieuw concept dat inspringt op de groeiende vraag naar
verbinding én individuele vrijheid

In 2022 introduceren we een nieuw concept!
Onze hotelreizen: nog altijd christelijke,
actieve groepsreizen, maar met het accent
iets meer verlegd naar individuele vrijheid.
We zien bij de Amarantreiziger een
groeiende behoefte aan verbinding, maar
tegelijkertijd ook een groeiende behoefte
aan eigen ruimte. Eenpersoonskamers
vinden gretig aftrek. En eenpersoonstenten
zijn dit jaar zelfs de standaard (bij
volwassenreizen).
De nieuwe hotelreizen van Amarant springen
in op die groeiende vraag. Voor wie behoefte
heeft aan meer individuele vrijheid dan men
bij Amarant Reizen gewend is, bieden de
hotelreizen het beste van twee werelden.
Aan de ene kant is er de mogelijkheid er zelf
op uit te trekken en anderzijds vind je er ook
de gezelligheid van medereizigers om op
terug te vallen. Als reisleider heb je bij deze
reizen vooral een faciliterende taak. Jij biedt
iets aan en ieder kiest zelf of hij aanhaakt of
in een kleiner gezelschap wat onderneemt.

De taak van de reisleider bij een hotelreis
bestaat uit het samenstellen van een boekje
met excursiemogelijkheden, het beschikbaar
zijn voor vragen en advies, het aanbieden en
begeleiden van (minimaal) één excursie per
dag en het organiseren van
geloofsmomenten. Meer nog dan bij onze
overige reizen is het aan de deelnemer of en
hoe vaak hij aan alles meedoet.

Tijdens een hotelreis ervaar je het beste van beide werelden: genieten van je
vrijheid én plezier hebben met medereizigers.
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ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Fijn! Dan komen we graag verder met je in contact.

1

Mail je aanmeldformulier naar
reisleiders@amarantreizen.com.
Nog geen aanmeldformulier
ontvangen? Mail dan ook even!

2

Vervolgens neem ik contact
met je op om een afspraak te
maken voor een
kennismakingsgesprek. Dit
gesprek vindt in principe online
plaats (via whatsapp
videobellen).

3

Heb je eerst nog vragen?
Bel: 0346 445011 - keuzemenu
optie 2
App: 06 4885 6744
Of stuur een mailtje!

Anja Koevoet
werving & Coördinatie
reisleiding

4

We zien je aanmelding graag
tegemoet!

Werkdagen: ma, di, do, vr
Bezoekadres:
Nieuwe Weteringseweg 54,
3737 MD Groenekan

"HEB JE WEL EENS EEN BARBECUE GEORGANISEERD ALS HET PLOTS BEGINT TE STORTEN?
MOET JE DOEN. WE HADDEN DE TIJD VAN ONS LEVEN."
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