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VOORWOORD
Beste lezer,
Met dit jaarverslag willen we u graag attent maken op de gang van zaken rondom stichting
KinderVakantieWerk Huizen, verder te noemen KVWH. We vinden het ontzettend belangrijk dat
kinderen buiten blijven spelen en fysiek met elkaar om leren te gaan. Door middel van het organiseren
van een reguliere Kindervakantie activiteiten wil de stichting de kinderen uit Huizen een leuke ervaring
bieden. In het jaarverslag wordt onder andere ingegaan op de doelstellingen en toekomstplannen. Een
verslag van de week geeft inzicht in de activiteiten die gedurende de week en het hele jaar plaats
vinden. Daarnaast vindt u een financieel overzicht waarin de financiële status en planning bekend wordt
gemaakt. Verder kunt u lezen over de bestuurssituatie in 2011 en 2012 en wat de toekomstvisie is.
Het bestuur hoopt dat het jaarverslag u een goed en overzichtelijk inzicht zal geven in de gang van
zaken van de stichting. Wij wensen u veel leesplezier en moedigen u aan om belangstelling in de
stichting kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,

Stichting KVWH
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DOELSTELLINGEN EN GESCHIEDENIS
Doelstelling en Doelgroep
KVWH stelt zich ten doel om aan kinderen van 6 t/m 12 jaar, woonachtig in Huizen, waarvan de
ouders/verzorgers bij voorkeur onvoldoende financiële middelen hebben om deel te nemen aan
reguliere duurzame vakantieactiviteiten, niet commerciële vakantieactiviteiten aan te bieden. Zodanig
dat deze een bijdrage leveren aan het voorkomen van sociale uitsluiting.
Omdat kinderen in directe zin benoemd staan in de doelstelling, gaat de eerste aandacht ook uit naar
hen. Als men echter verder leest, dan blijkt dat KVWH de mogelijkheid heeft om een
voorkeursbehandeling te geven aan kinderen waarvan de ouders of verzorgers gebruik maken van
sociale bijstand. Deze kinderen zijn mogelijk niet met vakantie geweest maar kunnen via deze manier
toch een week vol afwissende, leuke activiteiten beleven. De stichting wil ook de kinderen die hier niet
ondervallen zeker niet te min doen, ook zij hebben mogelijkheid tot meedoen aan de activiteiten.
Jaarlijks worden er normaal gesproken ruim 100 kinderen bij de Kindervakantieweek ingeschreven.
Verplicht aansluiten bij een club of vereniging is daarbij niet aan de orde. Een belangrijk aandachtspunt
binnen de KVWH is de vrijwilliger. Zonder de inzet van de vrijwilligers is het onmogelijk om de ruim 125
kinderen te begeleiden. Binnen de KVWH wordt ruimte en begeleiding gegeven aan vrijwilligers om zich
te kunnen ontplooien op hun organisatietalent, creativiteit en de onderlinge samenwerking.

Geschiedenis
De KVWH is in januari 2001 opgericht. Tot die tijd werd de week georganiseerd vanuit het
jongerenwerk in Huizen, wegens bezuinigingen moesten ze die week afstoten. Vanuit de vrijwilligers is er
een werkgroep gevormd die uiteindelijk de stichting KVWH heeft opgericht. Met behulp van subsidie
van de gemeente, hulp van sponsoren en een grote groep enthousiaste vrijwilligers lukt het de KVWH om
elk jaar een week vol activiteiten neer te zetten voor kinderen waarvan de ouders niet genoeg financiële
middelen hebben om met vakantie te gaan, evenals zij die daar niet ondervallen.

BESTUURSSAMENSTELLING
Het afgelopen jaar bestond het bestuur formeel uit 4 personen, respectievelijk; Roel Meijer, Jelle de
Bruijn en Marieke de Bruin en Martijn Stassar. Over het algemeen zijn er echter 2 personen welke de
bestuurstaken op zich hebben genomen.
Voor het nieuwe seizoen zijn we actief opzoek naar nieuwe bestuursleden die voor een periode van
minimaal 3 jaar het bestuur willen versterken. Op het moment van schrijven (versie 2) is er een nieuw
bestuur aangesteld welke bestaat uit Egbert Bast, Lianne van Til - van den Berg en Charlotte Tupang.
Functie

Persoon

Voorzitter

Egbert Bast

Penningemeester

Charlotte Tupang

Secretaris

Lianne van Til - van den Berg

Vrijwilligerszaken Charlotte Tupang
Public Relations

Charlotte Tupang en Egbert Bast
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KVW IN CIJFERS
Geen gegevens

VRIJWILLIGERSGROEP
Buiten de activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, biedt KVWH ook de gelegenheid
aan een brede groep van vrijwilligers die daarmee maatschappelijk betrokken kunnen zijn. De KVWH
een prima leerschool voor de jongeren om een maatschappelijke stage (MAST) te volgen.
De vrijwilligers en MAST stagiaires leren van elkaar en met elkaar. Hun Kennis, kunde en creativiteit
vormen een grote toegevoegde waarde aan de vormgeving van de week. Er komen uiteraard ieder
jaar nieuwe vrijwilligers bij, maar er stoppen ook enkelen. Toch blijven jong en oud elkaar stimuleren om
deze week elk jaar weer tot en succes te brengen.

VERSLAG VAN DE WEEK
Het Thema stond het helemaal in het teken van Alice in Wonderland. Een thema waarbij van alles mag
en kan en niets gek is. Hutten bouwen met de gekste kleuren en glijbanen, bloemen estafette waarbij de
bloemen steeds groter werden of een doolhof met kattenbelletjes. En op vrijdag kwamen de
spectaculaire optredens van de kinderen waar ouders, opa’s, oma’s en vele anderen naar kwamen
kijken.

Maandag 22 -08-2011
Maanden aan voorbereiding gingen eraan vooraf, en vanmorgen om 7.30u was het dan eindelijk zover:
de 2011-editie van de KVW was dan eindelijk begonnen!
De laatste voorbereidingen werden nog getroffen en warempel het was 10.00. Kinderen stonden al te
trappelen om van start te gaan. Na kennis maken met de begeleiding en kinderen van zijn of haar werd
luid afgeteld. Vervolgens stormden kinderen door de speciaal aangeklede entree het veld op en was
de KVW 2011 daadwerkelijk begonnen.
Honderden spijkers, kilo’s hout en liters verf veranderde de vlakte in binnen een paar uur in een heus
Alice in Wonderland Village. Van al dat bouwen kregen we natuurlijk honger, waardoor we 12.30u aan
tafel mochten om een broodje te eten. Na de lunch werd er opnieuw druk doorgewerkt en voor de
kinderen het door hadden was het tijd en stonden de ouders e.o. verzorgers bij de entree te wachten, om
hun kinderen weer mee naar huis te nemen. Uiteraard werden de bouwwerken vol trots getoond.
Nadat alle kinderen waren vertrokken is de dagevaluatie gehouden. Bijzonderheden van de dag
werden besproken en genoteerd en er werd nog gezellig gekletst.

Dinsdag 23-08-2011
Dinsdag was het om 09.00u alweer een drukte van belang op het veld. Er werd een korte briefing
gehouden en de laatste handelingen werden uitgevoerd.
Op het programma stonden twee activiteiten: in de morgen stond het hutten afbouwen en ‘s middags
stond er een speurtocht op het programma. Helaas gooide een regenbui roet in het eten en ging de
speurtocht niet door. In de tent zijn diverse spellen uit het regenprogramma gedaan. Wanneer het droog
werd konden kinderen weer aan hun hut werken of verder spelen op het veld.
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Woensdag 24-08-2011
Woensdag is bij de KVWH al van ouds een ‘Oud Valkeveen-dag’. Nadat iedereen zich met zonnebrand
had ingesmeerd en de buschauffeurs hun koffie hadden opgedronken, stapten de kinderen in twee
gereed staande bussen om vervolgens in Oud Valkeveen weer uit te stappen. Eenmaal in het park werd
er volop genoten van alle attracties.
Na de lunch werd er verder gespeeld tussen een paarregenbuien door. Om 15.15u was het tijd om naar
huis te gaan. Gelukkig stonden alle ouders de kinderen op te wachten want spelen in Oud Valkeveen is
leuk, maar tegelijkertijd ook erg vermoeiend...

Donderdag 25 -08-2011
Donderdag is de dag voor de knutselwerkjes plus sport en spel. Dit allemaal in het thema.
De spelactiviteiten werden uitgezet met veel beter weer. Dat kwam goed uit gezien de gehuurde nieuwe
stormbaan eens goed moesten inspelen.
Met de mogelijk kans op regen is besloten om alle kinderen tegelijkertijd te laten knutselen, aangezien
dit in de tent kan plaatsvinden.
Met een hoop water en glijpartijen was het een middag om niet te vergeten, want het bleef droog!.Na
het verkoelde ijsje konden de kinderen weer verder spelen waarna ze om 16:00 snel weer huiswaarts
keerden om bij de disco aanwezig te kunnen zijn.
Om 18.45u stonden de eerste kinderen op de stoep van jongeren centrum Tram en eerlijk is eerlijk, de
kinderen kwamen in hun mooiste kleding! Een klein kwartiertje later gingen de deuren open en was de
KVW-disco begonnen, inclusief glitterbol en rookmachine. De muziek ging aan en de dansvloer werd
gevuld met kinderen die de mooiste danspasjes deden. Van dansen krijg je trek en wat is er dan
lekkerder om te snoepen.
Om 20.30u werden de kinderen weer opgehaald door hun ouders en verzorgers.

Vrijdag 26 -08-2011
Vrijdag was al weer de laatste dag en werden dus volgens traditie witte T-shirts uitgedeeld aan de
kinderen. Hierop konden kinderen en vrijwilligers leuke teksten en tekeningen op zetten. Tja, wat wil je,
na een week hard werken natuurlijk allemaal een handtekening.
Ondertussen werd er al druk geoefend voor de bonte middag. Hierbij deden ze een leuke gebeurtenis
uit de week. Een gezellig dansje en liedje met geschminkte gezichten kon natuurlijk niet ontbreken.
Na de optredens was er een loterij waarbij diverse prachtige prijzen gewonnen konden worden.
Hierdoor werd de pot voor de eindbarbecue gevuld. Zo eindigde ook met een slotlied van de
vrijwilligers de KVW 2011. Al met al een fantastische week.
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TOEKOMSTVISIE EN STAPPEN
Het nieuwe bestuur wil de KVWH weer nieuwe energie geven, waarmee kinderen en vrijwilligers een
groeiende lijn kan laten zien. Met voldoende financiële middelen om de week uit te bouwen naar een
zelfstandig evenement.
Na aanstellen van het nieuwe bestuur heeft deze de nodige stappen ondernomen om meer
naamsbekendheid te verwerven. Dit is per direct na aanstellen in gang gezet.
Enkele stappen zijn:









Facebook pagina aangemaakt
Aanmelden Vrijwilligerscentrale
Aanmelden gemeentegids (afh. van kosten)
Samenwerking met Stichting Versa Welzijn.
Samenwerking met Cultuurcentrum Tram
Vertegenwoordiging bij Koninginnedag (afh. van kosten)
Vertegenwoordiging bij Tram Feest (9 juni 2012) en delen vrijwilligers
Persberichten sturen

FINANCIEEL 2011
Uit de cijfers blijkt dat er in het jaar 2011 meer is uitgegeven dan dat er aan financiële middelen zijn
ingekomen. De oorzaak hiervan is dat er door de vakantie spreiding in Nederland een hoop vrijwilligers
die normaal gesproken wel meehelpen dit jaar niet beschikbaar tijdens de Kindervakantieweek. Omdat
veiligheid voorop staat was het gevolg dat er daardoor dus minder kinderen mee konden doen.
Ondanks het mindere aantal deelnemers plaatsen hebben we ook dit jaar weer voorrang kunnen geven
aan een aantal kinderen die via de sociale dienst benaderd zijn. De vasten kosten zijn daarom zoveel
mogelijk gereduceerd waar dat kon. Zoals in de afgelopen jaren is afgesproken hebben ook dit jaar
alle nieuwe vrijwilligers weer een Sweater gekregen. Dit verklaart het verschil in begroot en
gerealiseerd bedrag voor de vrijwilligers.
In 2011 waren ook weer een aanzienlijk aantal bedrijven in Huizen bereidt om een financiële of
materiële bijdrage te leveren, hiervoor veel dank. Dankzij de gemeentelijke subsidie voor 2011 kon de
stichting de volgende punten mogelijk maken:






Het organiseren van vakantieactiviteiten gedurende één week per jaar.
Met 33 vrijwilligers en 78 kinderen
Veilig onderkomen voor de kinderen tijdens de week (huisvesting)
Winterstalling voor onze spullen (huisvesting)
Een dagje naar speelpark Oud Valkeveen.

De uitgaven voor het vrijwilligersfeest op de zaterdagavond, waarmee alle vrijwilligers werden
“bedankt” voor de inzet middels een barbecue, is volledig betaald van de fooienpot en de loterij.
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Balans
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Baten en lasten 2011
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Herziene begroting 2012 op basis van 70 kinderen
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Herziene begroting 2012 op basis van 130 kinderen
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Begroting 2013
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SLOTWOORD
Het latende bestuur heeft een summier jaarverslag ingeleverd bij het nieuw aangestelde bestuur. Deze
heeft gemeend een herziene versie op te stellen.
Het blijkt dat de stichting met haar vrijwilligers er dit jaar weer goed in is geslaagd om een fantastische
week neer te zetten. Het Bestuur is dan ook enorm trots zijn op deze geweldige groep vrijwilligers, die
zo verschillend zijn, maar toch zoveel gemeenschappelijk hebben.
De stichting wil graag haar dank uitspreken naar allen die ons zo hard geholpen hebben het afgelopen
jaar. Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het hele jaar hebben ingezet om een
fantastische week neer te zetten, de vele sponsoren, want zonder hen zou het nooit gelukt zijn, verder
bedanken wij de gemeente Huizen, de vrijwilligerscentrale en de Sociale Dienst voor hun bijdrage aan
de Kindervakantieweek 2011.
Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KVWH.
Egbert Bast, Voorzitter.
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