Lieve mensen,
Het jaarlijkse kinderkamp is in gevaar om structureel voort te blijven bestaan!!! Het lukt onze vrijwilligers niet om elk jaar weer veel tijd vrij te maken om de boer op te gaan met als doel om het
kamp financieel draaiende te houden. Waar we behoefte aan hebben is structurele steun!! Het
gaat hier om het in leven houden van een kamp dat de afgelopen halve eeuw honderden kinderen
uit de regio Zuid-Oost Drenthe die onder de armoedegrens leven en het thuis minder getroffen
hebben een fijne, leerzame tijd heeft bezorgd. Zij zijn de reden dat we u om hulp vragen.
Per jaar zijn wij voor veertig kinderen en ongeveer vijftien vrijwilligers een bedrag van 8 à 10.000
euro kwijt voor een week kinderkamp. De grootste kostenposten zijn: de kampeerboerderij (vaak
rond 3.500 euro); de bus (rond 1.000 euro); de huur van fietsen (rond 1.000 euro); het eten en
drinken (rond 1.500 euro) en uitgaven aan het programma (ook rond de 1.000 euro). Onze vaste
kosten voor nieuwe materialen, opslagkosten, website en vrijwilligerskosten zijn jaarlijks rond de
2.000 euro.
U kunt zich voorstellen dat we heel zuinig omgaan met het gesponserde inkomen om de kosten
van het eten, drinken en de activiteteiten van het weekprogramma binnen ons budget voor 55
mensen te houden. We proberen eens in de vijf jaar naar een eiland te gaan, dan zijn er uiteraard
extra kosten zoals kaartjes voor de boot. Daarbovenop is de busreis dan ook hoger in prijs omdat
deze langer is.
Voor u als donateur is het belangrijk om te weten dat er zo weinig mogelijk besteed wordt aan
de vrijwilligers zelf. We krijgen één keer per jaar - tijdens de vrijwilligersdag - het eten en drinken
(deels) vergoed. Net als u vinden wij het belangrijk dat het geld naar de kinderen en het kamp
gaat. Nu u een beetje inzicht hebt in onze uitgaven, even wat over onze inkomsten; die zijn er namelijk niet structureel. We zijn als stichting volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs. Voorgaande jaren is gebleken dat de inkomsten heel grillig zijn, afhankelijk van Gemeentes die wel of
niet subsidiëren en serviceclubs die de opbrengst van goede doelen aan ons schenken. Maar dit
uiteraard ook niet elk jaar willen doen. We hebben ook een heel klein deel inkomsten vanouders
en/of verzorgers. Hen wordt gevraagd een eigen bijdrage te leveren voor een deelnemend kind.
Dit wordt gedaan met de insteek om een kleine drempel op te werpen zodat ouders niet te snel afzeggen. De gezinnen krijgen vaak het inschrijfgeld per kind (€25 voor de hele week) vergoed van
een betrokken hulpverleningsinstantie waardoor ouders/verzorgers geen kosten hoeven te maken
voor het kamp.
Zoals u ziet en merkt, moeten we elk jaar hard werken om het benodigde geld voor een week
kamp bij elkaar te sprokkelen. Dit zouden wij graag anders zien en we willen daarom graag een
andere structurelere koers gaan varen. Omdat wij aankomend jaar 50 jaar bestaan, is ons voornaamste doel het voortbestaan van het kamp veilig te stellen.
Daarvoor hebben we u als donateur keihard nodig! Wij vragen u als donateur van Stichting
Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe om dit incassoformulier in te vullen zodat we jaarlijks het door u
ingevulde bedrag kunnen incasseren.
We houden onze donateurs op de hoogte door twee keer per jaar een nieuwsbrief te sturen, één
vlak na het kamp (rond september) en één voor het kamp (rond mei/juni). U kunt deze afschrijving
te allen tijde per direct stop zetten door een mailtje te sturen naar info@skzod.nl. En niet te
vergeten, onze stiching heeft de Anbi-status: u kunt uw gift hierdoor aftrekken van de belasting.

Alvast enorm bedankt, ook namens de kinderen

Machtiging doorlopende SEPA incasso donatie
Gegevens incassant
Naam		

Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe

Adres		

Weijerswold Europaweg 29

Postcode		

7742 PH

Woonplaats

Coevorden

Land

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
> Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe
De machtiging kan elk moment opgezegd worden door een mail te sturen naar info@skzod.nl.
De incasso zal jaarlijks plaatsvinden.

Gegevens donateur
Voorletters en Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN rekeningnummer

Hoeveel wilt u bijdragen? Het minimale bedrag is €25,-.

Bedrag donatie
Doorlopende machtiging

€

Datum:				

Plaats:					

Handtekening:

................................

................................

................................

