
Sociaal jaarverslag 2020 Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe 

 
Inleiding 
 
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe 2020. We kijken terug 
op een bijzonder jaar waarin we een kamp hebben georganiseerd onder COVID-19 omstandigheden. 
Dit was nog niet zo vanzelfsprekend. Door op afstand online onze vergaderingen te houden hebben 
wij ons kamp weten te organiseren. Met hulp van de vrijwilligers en met behulp van andere 
kinderkampen hebben wij een COVID-19 protocol gemaakt, mede hierdoor is het kamp veilig en goed 
verlopen voor de kinderen als ook voor de leiding. 
 
 
Doelen 2020: 
 
Continuïteit van de Stichting vergroten & uitbreiding van het bestuur van de Stichting  
Omdat we een stichting zijn die sinds 2013 als zelfstandige Stichting verder is gegaan.  
We hebben steeds nagedacht over hoe moet de toekomst eruit moet zien. Hoe kunnen we het 
bestuur en vrijwilligers laten aansluiten bij elkaar. 
Maar de grootste zorg was hoe kunnen we de komende jaren zelf onze eigen broek omhooghouden, 
aangezien we niet meer financieel gesteund werden. Doel was om de opvolgende 5 jaar ervoor te 
zorgen dat de financiële kant van de stichting en de structurele en sociale kant van de stichting 
gewaarborgd wordt.   
We willen binnen de vrijwilligersgroep ervoor zorgen dat er weinig verloop van vrijwilligers is en dat 
mensen langer verbonden blijven aan de Stichting. Bovendien wilden we een financieel overzicht 
voor meerdere jaren, omdat we volledig afhankelijk zijn en blijven van donaties van externen. 
We hebben extern advies ingewonnen bij andere kinderkampen/stichtingen/professionals welke 
ervaring zij hebben ten aanzien van het langdurig waarborgen van hun voortbestaan.  
Bovendien zijn we bezig geweest met het uitbreiden van het bestuur met vrijwilligers die bereid 
waren om langdurig te investeren als bestuurslid bij de stichting.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur is in 2020 frequent in gesprek geweest met de gemeente Coevorden om eveneens van 
de gemeente meer structurele ondersteuning te krijgen. Het is niet gelukt om structurele steun te 
krijgen, we hebben in de Gemeente Coevorden echter wel gebruik gemaakt van het aanbod om op 
de Doe-Mee webshop te komen. We hebben binnen de Gemeente Coevorden wel gekozen voor deze 
webshop omdat kinderen/gezinnen specifiek kunnen kiezen voor een bijdrage aan een 
‘zomeractiviteit’ en dit niet af gaat van het reguliere jaarlijkse sport/hobby’s/uitjes budget (wat wij 
zagen als hun reguliere vangnet). Gezinnen kunnen kiezen voor het Kinderkamp, de gemeente 
Coevorden betaald dan hun eigen bijdragen.  
 
Dit jaar hebben we het compliment van Drenthe gekregen. Uit meer dan 100 ingezonden goede 
doelen zijn er vijf geselecteerd, waaronder onze Stichting. Op de website van het compliment van 
Drenthe konden mensen vervolgens stemmen. Wij zijn zeer blij en trots dat wij u nu kunnen schrijven 
dat wij het compliment hebben gekregen. Dit was een hele belangrijke opsteker voor onze stichting. 
Zeker met in het achterhooft houdend dat de ‘reguliere’ jaarlijkse activiteiten vaak niet doorgingen 
door COVID-19. 
 
 
 
 



Werkgroepen/ subgroepen 
 
Programma Ploeg 
Onze programma ploeg heeft in 2020 wederom een fantastisch programma neer gezet met als 
thema ‘De Schat van Texel’. Door de mooie locatie en de kampeerboerderij op Texel hebben zij een 
aantrekkelijk en boeiend programma kunnen maken. Door het Protocol kinderkampen waarin 
duidelijk stond beschreven wat er tijdens een kamp wel/niet mogelijk was is het hen gelukt om het 
kamp COVID proof te organiseren. Het verblijven op een eiland en de bootreis geeft altijd een extra 
dimensie. De kinderen vinden dit fantastisch. Al met al hebben 40 kinderen een onvergetelijke week 
gehad! 
 
Keukenploeg 
We hadden dit jaar twee ‘nieuwe’ kook oma’s die zich helemaal in het kamp gestort hebben. 
Fantastisch was het. Door de COVID-19 omstandigheden waren twee oudere ervaren oma’s niet in 
de gelegenheid om mee te gaan. Zij zijn echter op de achtergrond betrokken gebleven en hebben de 
nieuwe oma’s geholpen waar mogelijk. De nieuwe oma’s hebben zo goed gepresteerd dat we niet 
eens hebben gemerkt hebben dat dit hun eerste jaar was.  
De oma’s hebben gedurende de jaren steeds meer een rol tijdens het kamp, die naast het bereiden 
van de maaltijden. Maaltijden zijn geen los onderdeel meer, maar een geïntegreerd onderdeel 
binnen het programma/thema.  
 
 
Sponsor Ploeg 
De sponsor-ploeg is in 2020 druk bezig geweest om vaste donateurs te werven en is voorzichtig een 
begin mee gemaakt. Tot nu toe positief en we hopen dit in 2021 verder uitbreiden. Een mooi 
moment was ook het uitbrengen van de eerste nieuwsbrief die vlak voor het kamp werd verzonden 
naar de donateurs. De sponsorploeg was ook de aanjager voor het compliment van Drenthe die wij 
hebben gekregen. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat het busvervoer en de fietsen werden 
gesponsord net alsnog vele andere dingen zoals het eten tijdens het kamp en meerdere activiteiten.  
 
Werving en aanmelding 
De werving moest door de corona maatregelen in korte tijd veel regelen. Alles lag gelukkig al wel 
klaar, waardoor dit toch zo soepel mogelijk verliep. De inschrijvingen waren in korte tijd vol. De 
huisbezoeken konden uiteraard niet doorgaan door alle corona regels maar met behulp van 
videobellen en anderhalve meter gesprekken in het AZC werd dit alsnog goed opgelost.   
 
 
 
 
 
 
 
 


