
Sociaal jaarverslag stichting kinderkamp Zuid Oost Drenthe 

 
Inleiding 
 
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Stichting kinderkamp Zuid Oost Drenthe 2019. We kijken terug 
op een uitstekend jaar waarin we de stichting steviger hebben kunnen neerzetten. Sinds dit jaar zijn 
alle vrijwilligers uitgerust met een EHBO certificaat dat maakt dat de geboden zorg onderbouwd is.  
 
 
Doelen 2020: 
 
Continuïteit van de stichting waarborgen & uitbreiding van het bestuur van de Stichting.  
Vanwege het feit dat we een stichting zijn die sinds 2013 op eigen benen moest staan, is het 
belangrijk om als bestuur en vrijwilligers na te (blijven) denken over de toekomst. We willen zorgen 
dat de financiële stromingen gewaarborgd zijn.  
Binnen de vrijwilligersgroep dragen we er zog voor dat er zo min mogelijk verloop is. Een vaste, 
hechte groep zorgt voor verbinding en zorgt dat mensen voor langere tijd verbonden blijven aan de 
stichting. Bovendien wilden we meer overzicht over hoe we financieel konden zorgen voor een 
meerjarenbeleid, omdat we volledig afhankelijk zijn van externen voor financiële ondersteuning. 
We zijn hiermee bezig geweest door extern advies in te winnen bij professionals die ervaring hebben 
met stichtingen die langdurig bestaan en hoe zij dit waarborgen.  
Bovendien zijn we bezig geweest met het uitbreiden van het bestuur met leden die bereid zijn om 
langdurig te investeren en betrokken te zijn bij de stichting. Dit is gelukt en het bestuur telt 
momenteel 6 leden. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur werkt aan meerdere facetten om het kinderkamp een gedegen toekomst te geven. 
Vrijwilligers worden gemotiveerd om zich te blijven professionaliseren in gebieden die aansluiting 
hebben met het organiseren en uitvoeren van het kinderkamp. Het werken aan een financiële 
waarborging wordt gedaan door sponsoring zo veel mogelijk jaarlijks te laten terugkomen in vaste 
bedragen. Gedurende het hele jaar worden de vrijwilligers door het bestuur begeleidt en 
ondersteund om hun taken tot een positief eind te brengen en om te zorgen voor een waardevol 
kamp voor alle deelnemende kinderen.  

 
Werkgroepen/ subgroepen 
 
Organisatieteam 
Het organisatieteam heeft in 2019 met succes een kamp georganiseerd waarin ieder kind de 
veiligheid en vrijheid heeft gevoeld om zichzelf te mogen zijn en zich te mogen voegen in 
kinderkampsferen. Het programma was wederom erg creatief met weinig financiële middelen. 
Afgelopen jaar was het kamp in Lhee, teruggekoppelde reacties zijn allen heel positief geweest.   
 
Keukenploeg 
3 vaste kookoma’s die naast het bereiden van de maaltijdens steeds meer een rol krijgen binnen het 
kamp. Maaltijden zijn geen los onderdeel meer, maar een geïntegreerd onderdeel binnen het 
programma/thema. Afgelopen jaar was het thema Kinderkamp goes to space, gedurende de hele 
week is rekening gehouden met het thema. Bovendien wordt er altijd rekening gehouden met 
kinderen die vanwege hun geloof of hun dieet/allergieën bepaalde voedingsmiddelen niet mogen. 



Gezonde, gevarieerde maaltijden gedurende de week zijn het resultaat van de enorme inzet 
geweest.  
 
Sponsorploeg 
Ook dit jaar is er veel tijd gestoken in het netwerken en uitbreiden van diverse sponsoren om zo onze 
financiële continuïteit te blijven waarborgen. Mede dankzij de sponsorploeg hebben er diverse 
activiteiten plaats gevonden waarvan de financiële opbrengsten ten goede van de stichting zijn 
geweest. Omdat de structurele subsidie van de gemeente Emmen al 2 jaar is uitgebleven staat deze 
nu hoog op het lijstje om te bewerkstelligen. Echter zal dit pas volgend jaar, hopelijk met succes 
worden afgerond. 
 
Werving en aanmelding 
De werving werkte gestroomlijnder omdat ze inmiddels al ervaring hebben opgedaan om de intake 
zelfstandig te draaien. De formulieren voor de intake zijn eenvoudiger geworden en gedigitaliseerd 
en elke vrijwilliger wist goed welke informatie ze tijdens de huisbezoeken bij de kinderen moesten 
achterhalen.  
 
PR/communicatie 
De foto’s van het bestuur en bijbehorende stukken zijn op de website geplaatst. Dit om te voldoen 
aan de ANBI status maar ook ter informatie voor geïnteresseerden en sponsoren.  
De sociale mediakanalen blijven een aandachtspunt voor 2020. 
  
 
Resultaten 2019 
1: financieel langdurige continuïteit waarborgen  
2: uitvoering van kinderkamp 2019 is zonder problemen verlopen  
3: De vrijwilligersgroep is hecht en bereid om meerdere jaren te investeren 
4: Voldoen aan professionalisering middels het volgen van een EHBO cursus is gelukt 
 
 
 
 
 
 
 


