
ZO F I JN !  

DEELNEMERS

JAARVERSLAG
2021
Na een jaar geen zomerkampen was het  
ontzettend fijn dat we dit jaar weer in
de gelegenheid waren om met elkaar op
kamp te gaan.

Er waren wat maatregelen nodig.
Gelukkig konden we terugvallen op het
protocol 'We gaan op kamp!' en dachten
de vrijwilligers goed mee.
Door geen activiteiten extern in te
plannen, aankomst en vertrek gespreid
te plannen, een intake te doen terwijl
iedereen nog in de auto zat en
wegbrengen kort te houden lukte het
alles coronaproof te laten verlopen.
Extra kosten zijn gemaakt door het
bestellen van de boodschappen,
aanschaf van extra tenten en andere
materialen. 

Tijdens de weken hebben
we geen besmettingen gehad. Vooraf
zijn er, vanwege corona, 
5 afmeldingen geweest. 

 

De aanmeldingen kwamen pas 
laat echt op gang. Spanning of het

wel door zou gaan maakte dat 
 ouders toch huiverig waren.

Samenwerking met o.a. de
voedselbanken in Amersfoort,

Barneveld en Apeldoorn  zorgden
ervoor dat precies die kinderen

bereikten die we graag willen
bereiken. Een actie via LinkedIn

zorgde er voor dat de laatste vrije
plekken werden ingevuld. Veel

verwijzers uit welzijnsorganisaties
die hun cliënten op ons wezen.

Met Vluchtelingenwerk en
stichting Weekje Weg 

hadden we ook dit jaar
weer een fijne

samenwerking. 



VRIJWILL IGERS

DEELNEMERS

In totaal waren 61 vrijwilligers bereid zich één of meerdere weken
in te zetten voor het begeleiden van een vakantieweek. Een groep

van 42 ervaren en 19 nieuwe vrijwilligers. 
Dankbaar voor alle tijd die ze vrijmaken!

KinderDorp 1 - 27
KinderDorp 2 - 30
KinderDorp 3 - 28

 
TienerWoud 1 - 20
TienerWoud 2 - 18
TienerWoud 3 - 24

 
JeugdCamping 1 - 22
JeugdCamping 2 - 18

 
JongerenHike - 15

 
Totaal: 202 deelnemers 

per week

Er is 1 week JeugdCamping geannuleerd. 
Er waren onvoldoende ervaren vrijwilligers

beschikbaar om de week veilig en
verantwoord te kunnen organiseren.

Door corona lukte het niet om voor nieuwe vrijwilligers de introductietraining
fysiek plaats te laten vinden. Door het organiseren van 5 online trainingsavonden

lukte het om iedereen goed voor te bereiden. In juni vond het Trainings- en
VoorbereidingsWeekend plaats. Met wat aanpassingen kwamen we bij elkaar op

de Paasheuvel. 
Kennismaken in het echt, trainingen over 'Goed omgaan met lastig gedrag' en

'Speciale behandeling, eerlijk of oneerlijk' en nadenken over hoe om te gaan met
corona op kamp waren onderwerpen die aan de orde kwamen. 

Programma's werden voorbereid en spellen gespeeld. Een geslaagd weekend. 



DOELGROEP RAPPORT

VAKANTIE VOOR IEDEREEN!
www.vakantiekind.nl

Gemiddeld een 8,1 voor het
begeleide kamp;
Een 8,9 voor VakantieKind in
het algemeen.

Vrijwilligers: 

Onze rapportcijfers door
vrijwilligers en ouders

In 2021 zijn we gestart om, nog meer
dan we al deden, juist de kinderen die
opgroeien in armoede te bereiken.
Door verschillende samenwerkingen
is dat goed gelukt. Bij ruim 80% van
de  deelnemers is er sprake van
(onder andere) opgroeien in een gezin
dat leeft op of onder de
armoedegrens. 

Gemiddeld een 9,1!;
Verdubbeling van respons
t.o.v. 2019;
Zeer positieve reacties op de
nieuwe manier van intake;
Communicatie via ouder-app
is erg fijn. 

Ouders: 

KEURMERK

Op 3 augustus 2021 kwam de
keurmeester van CIIO langs om de
keuring voor het Keurmerk
KinderVakanties uit te voeren.
Gelukkig ontvingen we een positief
bericht. Ons keurmerk is verlengd.  



Staat van baten en lasten 2021

Baten begroting daadwerkelijk Lasten begroting daadwerkelijk
Deelnemersgelden totaal Vakantieweken zomer
Deelnemersgelden vakantieweken zomer KinderDorp € 420,00 € 425 Accomodatiekosten KinderDorp 10.750,00€        € 9.315

TienerWoud € 330,00 € 310 TienerWoud 8.000,00€           € 5.145
JeugdCamping € 270,00 € 200 JeugdCamping 6.000,00€           € 3.347
JongerenHike € 70,00 € 75 JongerenHike 1.100,00€           € 733

Materiaalkosten KinderDorp 500,00€                € 983
TienerWoud 1.250,00€           € 1.804

Baten uit fondsenwerving JeugdCamping 650,00€                € 1.792
Fondsenwerving € 59.000,00 € 62.585 JongerenHike 350,00€                € 1.233
Particuliere giften € 1.840,00 € 10.095 Verblijfskosten KinderDorp 3.321,00€           € 4.346

TienerWoud 2.610,00€           € 3.964
JeugdCamping 480,00€                € 431
JongerenHike 540,00€                € 598

Programmakosten KinderDorp 615,00€                € 602
TienerWoud 1.522,00€           € 421
JeugdCamping 1.155,00€           € 378
JongerenHike 1.080,00€           € 578

Promotiekosten werving deelnemers 500,00€                € 107
werving vrijwilligers 500,00€                € 0
relatiegeschenken 750,00€                € 320

Deskundigheidsbevordering accomodatiekosten 2.250,00€           € 1.390
verblijfskosten 750,00€                € 484
trainingen 1.250,00€           € 181

Verzekeringen 3.000,00€           € 1.341
Reiskostenvergoedingen 750,00€                € 60
Kosten beheer en administratie
Portokosten 500,00€                € 595
Kantoormaterialen 500,00€                € 562
Telefoonkosten 250,00€                € 721
Diversen 5.057,00€           € 4.727
Bestuurskosten 500,00€                € 704
RvA 200,00€                € 0
Vrijwilligerskosten 1.250,00€           € 2.332

Onvoorzien / Eenmalig € 2.973

€ 21.524
Resultaat

Totaal € 61.930,00 € 73.690 Totaal 57.930,00€        € 73.690

Toelichting winst- en verliesrekening 2021:
* er is voor gekozen om 1 week JeugdCamping te annuleren ivm onvoldoende beschikbaarheid ervaren vrijwilligers;
* eigen bijdrage van deelnemers is vastgesteld op gemiddeld € 5,00 per deelnemers, werving via voedselbanken, 
welzijnsorganisatie, bestrijding kinderarmoede;
* enorm goed jaar voor wat betreft fondsenwerving; 
* door coronamaatregelen extra uitgaven voor wat betreft verblijfskosten weken, aanschaf extra materialen (denk aan extra 
tenten in verband met spreiding deelnemers);
* extra activiteiten georganiseerd voor binding van vrijwilligers;



Balans

Liquide middelen 2021 2020 2019 2018 2017 Eigen Vermogen 2021 2020 2019 2018 2017
Kas € 249,95 € 0,00 € 72,62 € 264,53 € 65,72
ING € 8.533,58 € 10.307,37 € 1.109,70 € 1.623,68 € 871,71
ING Spaarrekening € 40.000,00 € 30.952,46 € 30.952,46 € 29.952,46 € 32.912,67
Nog te ontvangen € 3.000,00 € 2.280,00 € 2.080,00 € 883,75
Vooruit ontvangen -€ 17.000,00

€ 48.783,53 € 27.259,83 € 34.414,78 € 33.920,67 € 34.733,85 € 48.783,53 € 27.259,83 € 34.414,78 € 33.920,67 € 34.733,85

Exploitatieresultaat 
boekjaar

€ 21.523,70 -€ 7.154,95 € 494,11 -€ 813,18 -€ 1.757,01 

Exploitatieresultaat 
voorgaande jaren

€ 27.259,83 € 34.414,78 € 33.920,67 € 34.733,85 € 36.490,86 


