JAARVERSLAG
KVWH 2012

2-1-2013

Versie 1

Jaarverslag KVWH 2012

Inhoudsopgave
VOORWOORD .......................................................................................................................... 2
DOELSTELLINGEN EN GESCHIEDENIS ...................................................................................... 3
BESTUURSSAMENSTELLING ...................................................................................................... 4
KVWH IN CIJFERS ..................................................................................................................... 4
VRIJWILLIGERS .......................................................................................................................... 5
VERSLAG VAN DE WEEK .......................................................................................................... 5
Maandag 20-08-2012 ..................................................................................................................... 6
Dinsdag 21-08-2012 ........................................................................................................................ 6
Woensdag 22-08-2012 ................................................................................................................... 7
Donderdag 23-08-2012 .................................................................................................................. 7
Disco .................................................................................................................................................. 8
Vrijdag 24-08-2012 ......................................................................................................................... 9
Interview.............................................................................................................................................. 9
BEHAALDE RESULTATEN ........................................................................................................ 13
Fundament ......................................................................................................................................... 13
Bekendheid ....................................................................................................................................... 14
FINANCIEEL 2012 ................................................................................................................... 15
Balans ................................................................................................................................................ 15
Cijfers ................................................................................................................................................ 15
Verleden en toekomst ...................................................................................................................... 16
Baten en lasten 2012 ...................................................................................................................... 17
Balans 2012 ..................................................................................................................................... 18
Herziene begroting 2012 op basis van 70 kinderen .................................................................. 19
Herziene begroting 2012 op basis van 130 kinderen ............................................................... 20
Begroting 2013 ................................................................................................................................ 21
TOEKOMSTVISIE EN STAPPEN ............................................................................................... 22
Nieuwe energie ................................................................................................................................ 22
Continuïteit > 2014 ......................................................................................................................... 22
Maatschappelijke veranderingen .................................................................................................. 23
10 Jarig bestaan ............................................................................................................................. 23
SLOTWOORD .......................................................................................................................... 24
COLOFON ............................................................................................................................... 25

Versie 1, Pagina 1

Jaarverslag KVWH 2012

Jaarverslag KVWH 2012
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 KVWH de kinderen
uit Huizen en omgeving 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 plaats hebben gevonden.
Daarnaast vindt u een financieel
overzicht waarin de financiële
status en planning bekend wordt
gemaakt. Verder kunt u lezen over
de bestuurssituatie in 2012 en
2013, de KinderVakantieWeek in
cijfers en wat informatie over de
vrijwilligersgroep.
Het bestuur hoopt dat het jaarverslag u een goed en overzichtelijk inzicht zal geven in de gang van
zaken van KVWH. 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
Doelstellingen
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
bijvoorbeeld 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. KVWH wil ook
de kinderen die hier niet onder vallen zeker
niet te min doen, ook zij hebben
mogelijkheid tot meedoen aan de
activiteiten.
Jaarlijks worden er ongeveer 100 kinderen
bij de Kindervakantieweek ingeschreven.
Verplicht aansluiten bij een club of vereniging is
daarbij niet aan de orde. Een belangrijk aandachtspunt binnen KVWH is de vrijwilliger. Zonder de inzet
van de vrijwilligers is het onmogelijk om de 100 kinderen te begeleiden. Binnen KVWH wordt ruimte en
begeleiding gegeven aan vrijwilligers om zich te kunnen ontplooien op hun organisatietalent, creativiteit
en de onderlinge samenwerking.

Geschiedenis
KVWH is in januari 2001 opgericht. Tot die tijd werd de week georganiseerd vanuit het jongerenwerk in
Huizen, wegens bezuinigingen moesten ze de week afstoten. Vanuit de vrijwilligers is er een werkgroep
gevormd die uiteindelijk KVWH heeft opgericht. Met behulp van subsidie van de gemeente, welzijn,
sponsoren en een grote groep enthousiaste vrijwilligers lukt het 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 onder vallen.
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BESTUURSSAMENSTELLING
Het vorige bestuur heeft na het seizoen in 2011, besloten het stokje door te geven aan een nieuw
bestuur. Na een sollicitatieprocedure en verkiezingen, is een drietal vrijwilligers aangesteld voor een
nieuw bestuur. Deze is per ingang van maart 2012 aan de slag gegaan met de organisatie van de
Kindervakantieweek. De formatie van deze leden is als volgt:
Functie

Persoon

Voorzitter

Egbert Bast

Penningmeester

Charlotte Tupang

Secretaris

Lianne van Til - van den Berg

Vrijwilligerszaken Charlotte Tupang
Public Relations

Charlotte Tupang en Egbert Bast

KVWH IN CIJFERS
Het aantal kinderen is dit jaar wederom, en helaas, achtergebleven. KVWH heeft in 2012 net niet de
100 inschrijvingen gehaald. Ondanks alle acties in het jaar, heeft KVWH 93 inschrijvingen mogen
ontvangen. Daarnaast heeft ze een aantal plekken beschikbaar gehouden voor kinderen van Sociale
Zaken (SZ). Door een gebrek in communicatie en de factor ‘tijd’, zijn er in 2012 helaas geen kinderen via
SZ geplaatst. KVWH hoopt in 2013 in contact te mogen blijven met Sociale Zaken.
In onderstaande tabel is een weergave te zien van de aantallen kinderen.
Aantal Kinderen
leeftijd
JM
groep
6
J
Batavia
Eendracht
Gulde Buys
Hollandia
t Duyfken
Vrouwe Geertruida
1
Zilveren Leeuw
(leeg)
Totaal J
1
M
Batavia
1
Eendracht
Gulde Buys
Hollandia
2
t Duyfken
1
Vrouwe Geertruida
1
Zilveren Leeuw
(leeg)
Totaal M
5
Eindtotaal
6

7

8

9
2

10
1
1

3

2

2

2
1
7
2
1
6

1

11
2
5
2

12

13 6&7

6

7&8

1
2

5
2
13
1

1

1
4

2
2

4

6
19

1
2
7
11

7
3
1

5
1
15

1

1
2

1
1

1

3
18

2
3

1
1

1

1

1
1
1
2
9
16

1
10
17

1

Eindtotaal
5
7
2
7
7
6
10
5
49
7
4
10
6
4
1
7
3
3
1
44
1
93

De gratis inschrijving vanuit de kleurplatenactie op de Oranjemarkt is in deze tabel niet verwerkt.
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VRIJWILLIGERS
Afgelopen jaar heeft KVWH met een team van ruim 35 vrijwilligers een fantastische week kunnen
neerzetten. Ondanks de late vakantie, wisten genoeg enthousiaste mensen zich aan te melden bij ons
team van vrijwilligers. Ook dit jaar was de groep weer groot en gevarieerd. Er hebben zich ruim 15
nieuwe vrijwilligers aangemeld. Mede door de promotionele acties in de gemeente, heeft de
naamsbekendheid bijgedragen aan meer
nieuwsgierigheid naar KVWH.
Jong en oud is nog steeds een afspiegeling van ons
team en daar zijn wij meer dan trots op. Enthousiaste
mensen die zich met passie en plezier willen inzetten
voor een fantastische week voor de kinderen; het is
ons wederom weer gelukt. Jong en oud blijven
elkaar stimuleren om deze week elk jaar weer tot
een succes te brengen.
Ook dit jaar heeft KVWH samengewerkt met de
vrijwilligerscentrale te Huizen. Hierdoor zijn er een
tiental vrijwilligers binnen gekomen voor hun
maatschappelijke stage (MAS). KVWH is een prima
leerschool voor jongeren om hun maatschappelijke
stage te volgen.
Vrijwilligers en MAS leren van elkaar en vooral met elkaar. Hun kennis, kunde en creativiteit vormen een
grote toegevoegde waarde aan de vormgeving en inhoud van de week.

VERSLAG VAN DE WEEK
De hele week stond in het thema van de VOC. Een thema waarbij er schepen, handel en geld centraal
stond. Omdat wij deze graag wilden laten terug komen, hebben we ervoor gekozen op dukaten in te
zetten als betaal- en ruilmiddel.
Veel kinderen wisten nog niet wat de VOC betekende,
en daarom hebben 2 creatieve vrijwilligers een
verhaal geschreven over twee kinderen die een reis
maken op een schip, langs de route van de VOC.
Tijdens de lunch werd dit verhaal elke dag
voorgelezen en konden zij zo kennismaken met het
thema en de verschillende landen. De hutten waren
dit jaar niet zomaar hutten, het waren heuse VOC
schepen. Met mast, zeil en sommige zelfs met
boegbeeld. In de mooiste kleuren geschilderd.
Vrijwel alle activiteiten stonden in het teken van
VOC. De hele week werd er gehandeld met
dukaten. Tijdens het boothut bouwen konden er
dukaten ingewisseld worden voor spijkers of verf.
Tijdens de speurtocht op de dinsdag konden er voor goede antwoorden weer dukaten worden binnen
gehaald. Op vrijdag was er de VOC markt, met diverse activiteiten, optredens van kinderen en kon er
echte saté gekocht worden.
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Maandag 20 -08-2012
Maanden aan voorbereiding gingen eraan vooraf, en
vanmorgen om 7.00 uur was het dan eindelijk zover:
de 2012-editie van de KVW is eindelijk begonnen! De
laatste voorbereidingen werden nog getroffen en om
10.00 uur stonden de kinderen al te trappelen om van
start te gaan. Een enkeling kwam zich zelfs nog
inschrijven!
Na kennis maken tussen begeleiding en kinderen
en de laatste wisselingen van groepen, werd er
luid afgeteld. Vervolgens stormden kinderen door
de speciaal aangeklede entree (een zeilschip
aan de kade) het veld op en kon de KVW 2012
daadwerkelijk begonnen. Met de dukaten
konden de kinderen bekertjes met spijkers
kopen en verf. Hierdoor werd de echte
handelsgeest gevonden en werd er rustiger aan
gedaan met de spijkers dan voorheen. Binnen
een paar uur ontstonden er 7 VOC schepen. De een nog
hoger dan de ander, met deuren, boegbeelden, masten en stukjes zeil.
Vandaag was het heel erg warm en benauwd. We zijn allang blij dat we geen regen hebben, maar een
extra paar rondes limonade deze dag konden de kinderen en vrijwilligers goed gebruiken. 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 21-08-2012
Dinsdag was het om 9.00 uur alweer een drukte van belang op het veld met de groep vrijwilligers. Er
werd een korte briefing gehouden en de laatste handelingen werden uitgevoerd. Op het programma
stonden twee activiteiten: hutten afmaken en in de middag een speurtocht.
De hutten werden nog mooier gemaakt dan ze al waren en er werd hier en daar nog een extra plankje
opgehangen. De lunch begon eerder dan normaal,
want om 12.30 uur ging de eerste groep al van start
met lopen. Van een sponsor hadden we tasjes
gekregen. Deze werden gevuld met wat snoepgoed en
kannen water. Ook vandaag was het erg warm en
moeten we goed voor de vocht toevoer zorgen.
Tijdens de speurtocht waren er diverse activiteiten.
Limonade drinken en een plaspauze waren mooi in het
midden van de route gepland.
Verder kon er schat gegraven worden, een spinnenwebspel worden gespeeld, een ren-je-rot met VOC
vragen en bak- en stuurboord spel met een kompas. De route bestond uit foto’s, graden, windrichtingen,
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tolbrug betalen met dukaten en stukjes plattegrond met ‘oogaanduidingen’ (ogen naar links kijkend,
enz.).
De kinderen kwamen moe, maar veelal voldaan terug van de wandeltocht. Op enkele activiteiten waren
er ouders ingezet om de activiteiten te begeleiden. Ook zo’n dag verstrijkt alweer snel en voor ze het
wisten konden de kinderen gedag zeggen tegen de begeleiding en uitkijken naar morgen.

Woensdag 22-08-2012
Woensdag is, traditiegetrouw, een
‘Oud Valkeveen-dag’. Door gebrek
aan voldoende financiële middelen,
is dit jaar besloten om deze dag
anders in te vullen. Tijdens de
voorbereidingen is er druk
nagedacht over een invulling die
zou passen bij het thema. Een
externe partij: Reizend Broodje zou
met de kinderen broodjes bakken
en spellen van oude ambacht zouden
centraal staan vandaag. Helaas kregen wij op
korte termijn een afmelding en kon ook deze
activiteit niet door gaan. In vogelvlucht is er naar
een noodoplossing gezocht en hebben we met
veel plezier gebruik mogen maken van de De
Wolff Bioscopen te Huizen. De film was een groot
succes en voor zowel de kinderen als de vrijwilligers, begon
de dag rustig.
Na de film werd er gezamenlijk geluncht op het veld en kon daarna het middagprogramma
beginnen. Na een middag sport- en spelactiviteiten, hadden zij nog een uurtje over voor eigen invulling.
Levend Stratego, spiegel tekenen, portret schilderen of andere activiteiten werden aangeboden. Zij
vermaakten zich prima. De kinderen hebben zich prima vermaakt.

Donderdag 23 -08-2012
Donderdag was de dag voor de knutselwerkjes en
sport en spel. Alle activiteiten stonden in het teken van
het thema. De spelactiviteiten werden ’s ochtends
uitgezet door de vrijwilligers. In de ochtend waren er
verschillende knutsels bedacht. Er was voor ieder wat
wils: vlotten bouwen met ijslolly stokjes, knopenbordjes
met echte zeemansknopen, ballonbeestjes uit Azië,
mozaïek uit Marokko en nog veel meer. De kinderen
hebben zich uren zoet gehouden met alle werkjes.
Alles werd netjes opgeruimd en na de lunch begon het
middagprogramma. Het sport en spel parcours werd
door twee groepen tegen elkaar gespeeld. Ook vandaag konden er dukaten worden gewonnen. Met
het spel vaarden de matrozen langs de verschillende gebieden van de VOC en konden zo dukaten
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verzamelen bij het uitvoeren van een spel. Het weer zat ons weer mee: een hele dag vol zonneschijn. We
sloten de dag af met ijsjes van IJssalon de Hoop te Blaricum en er werd nog een groepsspel gespeeld.
Disco
De kinderen hadden zich thuis snel kunnen omkleden en optutten, want om 19:00 uur begon de disco in
De Tram. Iedereen zag er fantastisch uit! Jongens met gel in hun haar, dames op hoge hakken en stoere
outfits; iedereen had er werk van gemaakt. Ook de zaal was goed onder handen genomen door de
vrijwilligers: slingers, ballonnen, een echte DJ en een rookmachine; het was een heuse disco! Er werd
leuke en hippe muziek gedraaid en iedereen dansten mee. Er was limonade te krijgen bij de bar en er
werden snoepjes uitgedeeld. Rond 20:00 uur mochten de ouders ook nog even een dansje wagen met
hun kinderen en om 20:30 uur werd iedereen netjes opgehaald om naar huis te gaan.
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Vrijdag 24 -08-2012
Het was alweer de laatste dag van een
gezellige week. In de middag werd er een
markt georganiseerd waarbij de ouders
waren uitgenodigd en waarbij er leuke
activiteiten waren gepland. In de ochtend
hebben alle kinderen en vrijwilligers geholpen
deze aan te kleden. Traditiegetrouw werden
er ook witte T-shirts uitgedeeld aan de
kinderen en vrijwilligers. Hier kon iedereen
wat schrijven voor elkaar. Een
tekening of lieve boodschap: het
herinnert aan een leuke week!
Na de lunch kwamen de ouders
langzaam het veld opgelopen. De
marktkramen waren prachtig
versierd! Alle landen van de VOC
waren vertegenwoordigd. Bij
‘Australië’ kon je een schilderij maken
zoals de Aboriginals dit ook doen. Bij
‘Indonesië’ kon je echte saté kopen.
Bij ‘Texel’ was er het Rad van Fortuin
en kon je mooie prijzen winnen. In
‘Marokko’ werd er geschminkt en in
‘Afrika’ kon je dansen. Bij de ‘Toeristeninfo’ kon je op de foto met een mooie lijst. Ook was er een
podium gebouwd; hier waren optredens te zien van verschillende kinderen. Helaas begon het rond
15:00 uur te regenen en kwam er een einde aan een leuke week vol spelletjes en gezelligheid. Het was
weer een geslaagd jaar!

Interview
Dit jaar hebben 2 maatschappelijk stagiaires een verslag gemaakt van de maandag. Tijdens het
bouwen van de hutten hebben zij verschillende vragen bedacht en hebben deze op papier gezet. Op
maandag hebben zij verschillende kinderen geïnterviewd over het thema en de activiteiten. Hieronder is
een uitwerking van het interview te lezen. Het gehele stuk staat op de website van KVWH.
KVW KOERST MEE MET DE VOC!
Schip: ‘t Druyfken, matroos Maurits, 9 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Ik dacht dat ik naar het pretpark ging en dat ik hutten
ging bouwen, omdat het altijd zo gaat.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste het bouwen en verven van de
hutten.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Leuk, omdat het over schepen gaat. Het bouwen is mooi
en cool.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken

Fijn, het is niet leuk in je eentje en je bouwt niet altijd
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met andere kinderen?

een schip.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde een schip zo groot als het veld. Eentje met
masten en hangmatten. Het schip dat wij gebouwd
hadden had jammer genoeg geen dubbel dek. Ik wilde
een heel schip.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Verven en chillen.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Je hoeft niet alles alleen te doen.

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Niet veel, ik was met Chris aan het spelen.

Luc, 9 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Denk dat het warm wordt. We gaan hutten worden en ik
denk ook buik glijden.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste hutten bouwen.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Leuk, omdat het over schepen op het water gaat.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Het is leuk, maar soms ook stom omdat je moet delen
met anderen.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde mijn schip zo echt mogelijk en het was ook zo
geworden zoals ik in gedachten had.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Ik denk dat ik ga verven en spelen.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Het is een goede leiding. Ze zijn heel behulpzaam.

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Er was een groot schip dat altijd versierd was. Er
mochten geen meisjes aan boord dus vermomde Maxime
zich als Max.

Schip: De Eendracht, matroos Kimberly, 10 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Leuk, omdat er leuke begeleiding is. We gaan ook naar
Oud Valkeveen en we gaan voetballen.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste het bouwen, dingen verzamelen en
maken.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Leuk, omdat het gezellig wordt met veel kinderen.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Gezellig, omdat je veel contact hebt.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde een roze boot. Het is mooi geworden omdat ik
het zelf heb gemaakt en verzonnen.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Ik hoop dat we gaan voetballen.
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7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Leuk, ze zijn aardig en behulpzaam.

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Ik wist alles al, omdat ik een beetje van anderen vertelt
heb gekregen.

Rianne, 12 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Precies zoals de jaren ervoor.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste het verven.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Leuk, omdat ik kan bouwen.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Leuk, omdat ik nieuwe mensen leer kennen.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik had niet echt een idee ervoor. Het was wel mooi
geworden.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Ik denk dat ik de boot ga afmaken en spelletjes ga doen.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Heel leuk, omdat ze aardig zijn en helpen.

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Er waren hangmatten, een kombuis en alleen jongens.

Schip: Hollandia, matroos Ezra, 8 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Ik denk dat ik vies mag worden. We gaan knutselen en
het wordt gezellig.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste de boot maken, hameren, gaten
maken en schilderen.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Het is leuk omdat ik van bootjes en leren houd.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Het is best wel leuk, omdat ik veel vrienden maak die
mij kunnen helpen.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde een mooie, grote, boot waarop je kunt staan.
Dat is het ook geworden. Het was eerst niets maar het
werd groot in een paar uren.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Ik denk dat wij een glijbaan gaan maken, want dat heeft
de kapitein gezegd. Ook gaan wij het versieren.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Ze zijn lief

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Ik weer nu niets meer, maar ik wist alles over de V.O.C.
al.
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Schip: De Batavia, matroos Rens, 9 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Ik denk dat ik hutten ga bouwen, er een show is en dat
er heel veel kinderen zijn. Dat weet ik omdat ik dat heb
gehoord.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste het timmeren en het bouwen.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Leuk, omdat we schepen mogen bouwen. Het leukste
van een schip is een kraaiennest.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Leuk, omdat ik vrienden kan maken waarmee ik kan
spelen.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde een groot schip met twee verdiepingen en een
loopplank. Het is mooi geworden omdat ik het zelf heb
gebouwd.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Verder bouwen.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Goed, omdat ze helpen en veel kunnen regelen. Ze
hebben het kraaiennest voor mij gemaakt!

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Meisjes waren niet toegestaan, er waren hangmatten in
plaats van bedden en veel klusjes aan boord.

Schip: De Zilveren Leeuw, matroos Demi, 9 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Ik denk dat ik spelletjes ga spelen.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vind het leukste het hutten bouwen, timmeren en
contact hebben met elkaar.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Het gaat wel. Het thema van vorig jaar (Alice in
Wonderland) was veel leuker.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Leuk, omdat je anderen leert kennen en het is gezellig.

5.

Hoe wilde jij dat jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde het ongeveer zoals het geworden was. Het is
leuk en een soort van goed.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Ik heb geen idee, maar ik hoop dat het net zo leuk wordt
als vandaag.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Ik vind ze heel aardig en behulpzaam.

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Er was een boot.
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Schip: Vrouwe Gertruide, matroos Ruben, 6 jaar
1.

Hoe denk jij dat deze week eruit gaat
zien?

Ik dacht dat we gingen sporten, gelukkig is dat niet
gebeurd.

2.

Wat vond jij de leukste activiteit van
deze dag?

Ik vond het leukste op elkaar bouwen, omdat het anders
is.

3.

Wat vind jij van het thema V.O.C.?

Leuk, er was een mooi verhaal tijdens de lunch verteld.

4.

Wat vond jij ervan om samen te werken
met andere kinderen?

Leuk, omdat je samen meer plezier hebt.

5.

Hoe wilde jij hoe jullie schip eruit kwam
te zien en wat vind jij van het
uiteindelijke resultaat?

Ik wilde een Hollands schip. Ik wilde het schip oranje
met rood-wit-blauwe vlaggen. Het is mooi geworden
omdat we het samen hebben gemaakt.

6.

Wat denk jij dat je morgen gaat doen?

Ik heb geen idee, ik hoop dat we boswandelingen maken
maar ik denk van niet.

7.

Wat vind jij van de begeleiders?

Best wel aardig, ze helpen vaak mee.

8.

Kan jij ons wat vertellen wat jij vandaag
over de V.O.C. hebt geleerd?

Er werden hutten gebouwd en meisjes verkleedden
zichzelf stiekem als jongens.

BEHAALDE RESULTATEN
Fundament
Dit jaar is het huidige bestuur druk bezig geweest om
een goed fundament aan te leggen.
Zij heeft dit gedaan door onder meer nieuwe sponsoren
aan te spreken. KVWH heeft dit jaar twintig
bedrijven bereid gevonden om haar in financiële en
materiële zaken te ondersteunen. Voorbeelden
hiervan zijn de beide filialen van Albert Heijn. Zij
verzorgden snoep, limonade, appels en de
vrijwilligers barbecue. Het overgebleven
snoepgoed aan het einde van de week, heeft
KVWH gedoneerd aan de Voedselbank te Huizen.
Ook waren er sponsoren voor de voorziening van
hout, materialen, audio. Dit jaar heeft
Banketbakkerij Olsthoorn te Huizen een donatie gedaan
voor taarten. Deze heeft KVWH als bedankje uitgereikt aan de
grote sponsoren van het afgelopen jaar.
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Bekendheid
Naast de toename in sponsoring, heeft KVWH zich
dit jaar ook toegelegd op het vergroten van haar
naamsbekendheid en vrijwilligersgroep.
Zo heeft zij dit jaar een tweetal evenementen in
Huizen bezocht om met een informatiestand,
potentiële vrijwilligers aan te spreken. De
Oranjemarkt op Koninginnedag en het Tramfest
heeft KVWH een aantal nieuwe vrijwilligers
opgeleverd, maar vooral ook naamsbekendheid.
Ook heeft KVWH afgelopen jaar een tiental
persberichten verstuurd, zijn er posters in
supermarkten verspreid en advertenties in kranten
geplaatst.
Door een nauwe samenwerking met de Vrijwilligerscentrale te Huizen, heeft KVWH dit jaar ruim 10
nieuwe maatschappelijk stagiaires mogen ontvangen. Deze hebben tijdens de week kunnen meedraaien
als vrijwilliger bij het begeleiden van de kinderen en de activiteiten. Een tweetal jongens is bezig
geweest met een verslag van de maandag. Deze is ook terug te vinden vanaf blz. 9, sectie Interview.
De huidige team van vrijwilligers is van essentieel belang geweest in de afgelopen jaren. Dit jaar heeft
KVWH zich hier ook meer voor ingezet. Door een middag teambuilding aan te bieden, open
communicatie van en naar het bestuur en een kleine attentie als dankbaarheid, is dit jaar goed
ontvangen door alle vrijwilligers.
Met bovenstaande punten kan KVWH terugkijken op een spannend maar geslaagd jaar. Het nieuwe
bestuur kan zien dat er veel vooruitgang is geboekt en dat zij zeker een stevige bodem hebben weten
te creëren. HVWH hoopt deze lijn de komende jaren voort te mogen zetten.
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FINANCIEEL 2012
Balans
Dit jaar heeft KVWH een Kindervakantieweek (KVW) georganiseerd waaraan 94 kinderen en 35
vrijwilligers hebben deelgenomen. Van deze 94 inschrijvingen is er 1 middels de kleurplaten wedstrijd
op de Oranjemarkt uitgeloot, waardoor in de cijfers 93 betaalde inschrijvingen zijn opgenomen.
Helaas bleek dat het niet mogelijk was voor de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Huizen om, net
als voorgaande jaren, deze doelgroep optimaal te kunnen bereiken. De gereserveerde
deelnameplaatsen die KVWH voor deze kinderen gereserveerd had, heeft ze daarom zoveel mogelijk
zelf opgevuld door de inschrijvingsmogelijkheid tot en met de maandagochtend van de activiteitenweek
open te houden.
Daarnaast heeft KVWH ook dit jaar weer plaats geboden aan 10 maatschappelijke stagiaires.
In de huidige maatschappij stelt KVWH vast dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die zich
een week lang willen inzetten voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten.
Om toch de potentiële vrijwilligers te kunnen bereiken en om een betere naamsbekendheid in Huizen te
krijgen, heeft KVWH o.a. bij de Oranjemarkt een stand georganiseerd, met als doelen het werven van
vrijwilligers en het versterken van de financiële positie. De opbrengsten van de Oranjemarkt zijn
opgenomen in het financiële overzicht onder de noemer 'overig'. De kosten die hiervoor gemaakt zijn,
zoals de huur van de stands en het drukwerk, zijn opgenomen onder de post 'bestuur'.

Cijfers
Als er verder naar de cijfers wordt gekeken, dan vallen er een aantal zaken op:
-

-

-

-

-

In het jaarverslag van 2011 zijn een tweetal begrotingen opgenomen voor 70 en voor 130
kinderen. Omdat beide aantallen kinderen niet haalbaar bleken voor 2012 is er een aangepast
begroting gemaakt uitgaande van 100 kinderen,
De uitgaven voor huisvesting vormen een aanzienlijk deel van de kosten. Hieronder valt niet
alleen de huur van de grote tent met inboedel, maar ook de huur van de sanitaire voorzieningen,
de maandelijkse huur van onze opslag en de postbus. Al deze kosten worden jaarlijks met een
percentage verhoogd en vormen een steeds grotere kostenpost,
De bestuurskosten zijn flink hoger dan verwacht bij het maken van de begroting. Extra kosten zijn
bijvoorbeeld gemaakt voor een officiële verklaring van de boekhouding door een extern
administratiekantoor en zijn er kosten gemaakt voor o.a. de Oranjemarkt en het Tramfest,
Het vinden van financiële sponsoren blijkt in deze tijd steeds moeilijker te worden. Daarentegen
zijn wel een groot aantal bedrijven bereid gevonden om d.m.v. een materiële sponsoring een
bijdrage te leveren. Een aantal kosten heeft KVWH daarom niet hoeven uitgeven, waar wel
rekening mee is gehouden. Als voorbeeld is het bedrag wat uitgegeven is, speciaal bedoeld
voor de kinderen, lager uitgevallen. Deze gesponsorde 'waarde' komt in absolute getallen niet
tot uiting in de cijfers en kan een vertekend beeld geven over de verdeling van financiële
middelen over de verschillende posten.
De kosten voor de vrijwilligers zijn dit jaar hoger uitgevallen dan voorzien. De oorzaak hiervan is
dat het bestuur deze keer voor een kleine attentie heeft gezorgd voor alle vrijwilligers.
Om reserves weer wat op te kunnen bouwen zijn er dit jaar activiteiten gekozen waarbij
voornamelijk gebruik is gemaakt van de materialen die reeds in het verleden zijn aangeschaft.
Diverse kostenposten voor het activiteiten 'programma' zijn daarom lager uitgevallen. Als
uitzondering hiervoor gelden de uitgaven voor de 'afsluiting', een afsluitende activiteit op de
vrijdag waar ook de ouders bij uitgenodigd zijn. Daarvoor geldt dat er meer uitgaven zijn
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-

gedaan dan verwacht. Echter staan daar wel de wel extra inkomsten van de loterij en de markt
tegenover.
De uitgaven voor het 'uitje' liggen flink lager dan voorgaande jaren. Door de keuze voor een
andere, maar tevens geslaagde, activiteiten is hier bespaard op entreegelden en vervoerskosten
(bussen).

Verleden en toekomst
De afgelopen twee jaar is er substantieel meer geld uitgegeven dan dat er aan inkomsten tegenover
stonden. Dit heeft verschillende oorzaken en heeft te maken met bewuste keuzes die gemaakt zijn door
het voorgaande bestuur.
In 2012 heeft het bestuur ervoor gezorgd dat er weer een financiële reserve voor de komende jaren
opgebouwd is. Dit is bewerkstelligd door gebruik te maken van de reeds aanwezige materialen en
gebruik te maken van de creativiteit van de vrijwilligers, door het vinden van bedrijven die bereid
waren tot financiële of materiële sponsering.
Uit de landelijke inflatiecijfers blijkt dat de inflatie in 2012 boven de 2% uitkomt. Daarin is o.a.
meegerekend dat dit gemiddelde alleen gehaald wordt doordat aanschaffen van bijvoorbeeld kleding
en auto's dit gemiddelde fors omlaag brengt. Beide zaken zijn voor KVWH niet van belang. Een enorme
toename van kosten zien wij ook dit jaar in de diverse kostenposten terugkomen.
Daarnaast gaan zowel de verhoging van de assurantiebelasting als de BTW naar 21% de komende
jaren voor toenemende kosten zorgen.
In de begroting van 2013 is daarom de inflatiecorrectie verhoogd van 2% naar 2,5%
Om de toekomstige kosten te kunnen blijven betalen zal een gedeelte van de opgebouwde financiële
reserve in de komende jaren aangewend worden voor investeringen. Door deze investering kan een
gedeelte van de jaarlijks stijgende kosten worden gecompenseerd. Het bestuur onderzoekt momenteel
welke investeringen hiervoor in aanmerking komen.
Tevens overweegt het bestuur om samen met de gemeente Huizen de hoogte van de subsidieaanvraag
nog eens nader te bekijken. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de financiële berekening voor de
begroting uit 2002.
Uitgangspunt daarbij is dat het inschrijfgeld voor de kinderen zo laag mogelijk gehouden kan worden,
zodat de activiteiten bereikbaar blijven voor de gehele doelgroep.
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Baten en lasten 2012
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Balans 2012
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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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TOEKOMSTVISIE EN STAPPEN
In 2012 zijn diverse initiatieven in het kader van sponsoring ruimschoots waargemaakt. Zo heeft KVWH
nieuwe sponsoren gevonden en zijn er veel contacten gelegd met organisaties in het Gooi.
Met de stappen van 2012 wil het huidig bestuur de lijn voortzetten naar een evenement dat een goede
financiële basis heeft, om alle mogelijke veranderingen in onder andere: regelgeving, bezuinigingen en
stijgende kosten voor te zijn. Kort gezegd wil KVWH de continuïteit met betrekking tot reguliere
kindervakantie activiteiten waarborgen.

Nieuwe energie
Het bestuur heeft nieuwe energie in KVWH toegevoegd, waarmee kinderen en vrijwilligers met een
groeiende lijn te maken hebben gekregen.
Na het aanstellen van het huidige bestuur in maart 2012, heeft deze direct de nodige stappen
ondernomen om meer naamsbekendheid te
verwerven. Enkele concrete stappen zijn:









Facebook pagina aangemaakt,
Aangemeld bij de vrijwilligerscentrale,
Aangemeld bij de gemeentegids,
Samengewerkt met Stichting Versa
Welzijn,
Samenwerking met Cultuurcentrum De
Tram,
Aanwezig bij Oranjemarkt,
Aanwezig bij Tramfest,
Diverse persberichten gestuurd.

Continuïteit > 2014
KVWH wil voor 2014 een begroting met de gemeente kunnen afstemmen welke volledig in
overeenstemming is met de te maken kosten, waarbij het aantal kinderen weer boven de 100 mag
uitkomen.
Verder zijn er nog diverse belangrijke punten.
KVWH zorgt dat er:






Standaard documentatie beschikbaar
wordt, zoals informatiemap,
activiteitenbundel en gedeelde opslag,
Kansen worden geboden voor
pré vrijwilligers (12+) en vrijwilligers
(16+) om verantwoording te durven
nemen,
Uiteraard stelt KVWH de vacante
functies weer ter aandacht onder de
vrijwilligers, zodat ook nieuwe
bestuursleden worden aangetrokken,
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Kansen worden gecreëerd om voldoende financiële middelen beschikbaar te hebben om de
week uit te bouwen naar een evenement waar richting de 250 kinderen aan mee kunnen doen.

Maatschappelijke veranderingen
In 2013 gaat KVWH naast de reeds gemaakte contacten, weer met andere sponsoren in gesprek om de
stichting nog beter op de kaart te zetten. Tevens worden de sponsoren van 2012 benaderd om nog een
keer een samenwerking aan te gaan. Ook wil KVWH met de gemeentelijke organisaties in gesprek over
nieuwe belangen die vandaag de dag meer en meer noodzakelijk zijn. KVWH zoekt daarin
samenwerking op gebied van:









Milieubewuste afvalverwerking,
V.O.G.,
B.T.W. tarief verhogingen (invloed op begroting),
E.H.B.O./B.H.V.,
Sociale Zaken,
Samenwerking BEL gemeenten (bundeling kindervakantie activiteiten),
Investering in materialen,
Opslag alternatieven.

Al met al een set van maatregelen om tot een jaarlijks succes te komen en te behouden.

10 Jarig bestaan
KVWH is verheugd te mogen mededelen dat zij haar 10 jarig jubileum heeft mogen behalen. De
afgelopen 10 jaar zijn er veel kinderen komen spelen, bouwen en knutselen. Er zijn diverse vrijwilligers
gegaan en gekomen. KVWH hoopt nog jaren kinderen een onvergetelijke vakantie te mogen bieden en
dat er nog veel vrijwilligers mooie ervaringen mogen opdoen.
Helaas is het dit jaar niet gelukt om dit jubileum uitgebreid te vieren.
KVWH wil haar 12 ½ jarig bestaan alsnog aandacht geven in 2014.
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SLOTWOORD
Zoals u heeft kunnen lezen, heeft het nieuwe bestuur het afgelopen jaar veel gedaan. Er zijn sponsoren
gezocht, er zijn activiteiten ondernomen om naamsbekendheid te krijgen en er zijn verschillende middelen
ingezet om vrijwilligers en kinderen te werven. KVWH is dan ook niet ontevreden met het eindresultaat
voor 2012.
Het blijkt dat KVWH 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 op deze geweldige groep vrijwilligers, die zo
verschillend zijn, maar toch zoveel gemeen hebben.
KVWH wil haar dank uitspreken naar allen die haar zo hard geholpen hebben het afgelopen jaar.
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het hele jaar hebben ingezet om een fantastische
week neer te zetten. KVWH dankt de vele sponsoren en donateurs, want zonder hen zou het nooit gelukt
zijn. Verder dankt KVWH de gemeente Huizen en de Vrijwilligerscentrale voor hun bijdrage aan de
Kindervakantieweek 2012.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KVWH:
Lianne van Til – van den Berg, Secretaris

Egbert Bast, Voorzitter, PR

Charlotte Tupang, Vrijwilligerszaken,
Penningmeester, PR
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