Sociaal jaarverslag 2021 Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe
Inleiding
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe 2021. We kijken terug
op een bijzonder jaar waarin we ons tweede 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 2021:
Continuïteit van de Stichting waarborgen
We hebben steeds nagedacht over hoe de toekomst er voor het kinderkamp uit moet zien. Hoe het
bestuur en de vrijwilligers aansluiting en verbondenheid hebben en houden. De grootste zorg ligt bij
het continueren van het kamp. Zorgen hierover zijn op financieel vlak, gezien we geen structurele
subsidies van gemeenten ontvangen. Doel is om ervoor te zorgen dat de financiële kant van de
stichting en de sociale kant van de stichting gewaarborgd blijft.
Bestuur
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om het bestuur uit te breiden en de rollen binnen het
bestuur opnieuw te bekijken. Er zijn twee algemeen bestuursleden bijgekomen uit de vaste groep
vrijwilligers om het voortbestaan van de stichting te kunnen waarborgen en de samenwerking tussen
de algemeen vrijwilligers en het bestuur te optimaliseren.
Werkgroepen/ subgroepen
Programma Ploeg
Onze programma ploeg heeft in 2021 wederom een fantastisch programma neergezet met als thema
‘Eén voor allen, allen voor één’. Door de mooie locatie en de kampeerboerderij in Ommen hebben zij
een aantrekkelijk, boeiend en vernieuwend programma kunnen aanbieden. De week stond in het
teken van ‘samenwerken en erbij horen’. Net als voorgaand jaar is er veel aandacht besteed aan het
Corona beleid. Om hier duidelijkheid in te bieden voor ouders/verzorgers en vrijwilligers is er een
Protocol kinderkampen waarin duidelijk beschreven is wat er tijdens een kamp wel/niet mogelijk is.
De verhuurder van de boerderij heeft aangegeven dat we plek zouden hebben voor 10 extra
kinderen. Dit jaar hebben we met veel plezier en enthousiasme een kamp kunnen organiseren met
50 kinderen!
Keukenploeg
Dit jaar hebben we de luxe van vier kookoma’s mogen ervaren. Onder de oma’s was een prettige en
ontspannen sfeer te merken voor de kinderen en voor de vrijwilligers. Samen hebben ze ervoor
gezorgd dat er voldoende gezonde en gevarieerde voeding voor iedere deelnemer was. Naast deze
lichamelijke voeding zijn de oma’s betrokken geweest bij kinderen die kampten met heimwee. Door
een luisterend oor en een vriendelijke aanmoediging zijn deze kinderen opgevangen en hebben zij
hun onrust kunnen ‘vergeten’.

Sponsorploeg
De sponsorploeg is in 2021 druk bezig geweest om juist in deze Coronaperiode voldoende financiële
middelen te krijgen om een waardevol kamp voor 50 kinderen te organiseren. Veel bedrijven die
voorgaande jaren het kinderkamp ondersteunden waren zelf in zwaar weer in verband met COVID19. We zijn erg blij dat dit jaar de fietsen gesponsord zijn en elk kind 2 tassen namens het kamp heeft
kunnen krijgen. Daarnaast hebben onze vaste sponsoren verschillende activiteiten als het zwembad,
de verassingsactiviteit en de bus gerealiseerd. Ook is er sponsoring geweest in de eerste
basisbehoefte van zuivel, brood, fruit en groente en broodbeleg. De boerderij hebben we mede
kunnen bekostigen door het bedrag dat via ‘het compliment van Drenthe’ is ontvangen.
Werving en aanmelding
De werving moest wederom door COVID-19 maatregelen in korte tijd veel regelen. Bovendien lag er
dit jaar de uitdaging om 10 kinderen extra mee te laten gaan. De aanmeldingen kwamen snel na
opening van opgavemogelijkheid op gang en het kamp was in korte tijd vol. Net als voorgaande jaren
hebben we ervoor gekozen om huisbezoeken te doen, met in achtneming van COVID-19
maatregelen, om persoonlijk contact te kunnen hebben met de gezinnen. Tevens hebben de
kinderen op deze manier ‘live’ kennis kunnen maken met hun kampleiders.

