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“Succesvol jaar voor de stichting van
Kindervakantieweek Huizen” zo kopten
diverse kranten eind augustus. Dit jaar deden
ongeveer 150 kinderen mee aan het jubileumjaar van de Kindervakantieweek waarin wij
ons 12,5 jarig bestaan hebben gevierd!
Eigenlijk hoeven we hier niet veel meer
aan toe te voegen. Toch wil de stichting
door middel van dit jaarverslag een extra
overzicht geven van alle activiteiten van
2014. Steeds meer merkt de stichting
hoe belangrijk de activiteiten zijn die zij
organiseert. In de tijd van smartphones,
internet en bijvoorbeeld Facebook is buiten
zijn voor kinderen van groot belang. De
Stichting KinderVakantieWerk Huizen
heeft hieraan zijn steentje ook dit jaar
weer bijgedragen met vele activieteiten.
Hoe de stichting dit heeft willen bereiken
kunt u onder meer lezen in de doelstelling
van de Kindervakantieweek en de
toekomstvisie. Verder wordt er natuurlijk
in dit jaarverslag terug gekeken op het
jaar 2014 met een verslag van de week en
een overzicht van de financiële status van
de stichting. De verschillen hierin zullen
worden verklaard en de toekomstbegroting
zal hierin niet ontbreken. Dit omdat KVWH
genoodzaakt is minimaal 2 jaar vooruit te
kijken in het subsidiabele werkveld. In de
bestuurssamenstelling wordt er uiteen gezet
of er wisselingen hebben plaats gevonden en
wat dit betekent voor de continuïteit in 2015.
Na het lezen van de toekomstvisie
bent u weer volledig op de hoogte
van alle activiteiten die de stichting
organiseert en zal blijven organiseren.
Graag wil de stichting alle vrijwilligers
bedanken die mee hebben gewerkt aan
de week van 2014. Ook diverse instanties
als de Vrijwilligerscentrale Huizen, MAS
begeleiders en sponsoren hebben dit
jaar hun steen bijgedragen mogen wij
wel zeggen. Het bestuur hoopt dat u het
jaarverslag met veel genoegen zal lezen
en moedigt u aan om belangstelling
voor de stichting kenbaar te maken.
Jelle de Bruijn - Voorzitter
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Doelstellingen
en geschiedenis
Doelstelling en doelgroep

Geschiedenis

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 onder vallen zeker niet te kort
doen, ook zij hebben mogelijkheid
tot meedoen aan de activiteiten.
Jaarlijks worden er ruim 100 kinderen bij
de Kindervakantieweek ingeschreven.
Verplicht aansluiten bij een club of
vereniging is daarbij niet aan de
orde. Dit jaar hebben wij echter 150
kinderen mogen ontvangen.
Een belangrijk aandachtspunt binnen de
KVWH is de vrijwilliger. Zonder de inzet
van de vrijwilligers is het onmogelijk
om de ruim 150 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.
Daarnaast werken we nauw samen
met de vrijwilligerscentrale en het MAS
project via Scholengemeenschap de
Huizermaat en het Erfgooierscollege.

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 onder vallen. De afgelopen jaren zijn
we steeds professioneler geworden en
bieden we meer kinderen en vrijwilligers
dan ooit een prachtige week.

Bestuurssamenstelling

Het afgelopen jaar bestond het
bestuur uit 3 personen, respectievelijk;
Jelle de Bruijn, Charlotte Tupang, en
Thomas Calis, die op zijn of haar beurt
de rol van voorzitter, secretaris en
vrijwilligerszaken, PR en marketing en
het penningmeesterschap voor hun
rekening namen.
Thomas Calis heeft in september j.l. aan
het bestuur aangegeven dat hij in 2014
zijn taak als verantwoordelijke voor PR
en social media zal neerleggen. Thomas
heeft enkele jaren diverse functies met
toewijding vervuld voor de stichting.
KVWH dankt Thomas voor zijn inzet
binnen de stichting en wenst hem veel
succes in de toekomst!

Voor het nieuwe seizoen is KVWH
actief op zoek gegaan naar nieuwe
bestuursleden die het bestuur komen
versterken. We hopen de bestuurstaken
efficiënter in te kunnen richten en de
tijd die sommige taken nu eisen in te
perken. Dit moet mogelijk zijn daar
het blijvend bestuur al enkele jaren
actief samenwerkt en het nieuwe
bestuur in de vorm van Amy Kessler
als algemeen bestuurslid, Rob Kessler
als Penningmeester en Bastiaan van
Woerkom als PR en Social media
ondersteunend lid een uitstekend
team vormen. Door deze optimalisatie
en uitbreiding moet er meer tijd over
blijven voor waar het uiteindelijk om
draait, de kinderen. In de onderstaande
tabel kunt u de bestuurssamenstelling
van het afgelopen jaar en die van
aankomend jaar zien.

Huidig
Voorzitter, Penningmeester
Secretaris, vrijwilligerszaken
Public Relations, marketing

Jelle de Bruijn
Charlotte Tupang
Thomas Calis

2015
Voorzitter
Secretaris, vrijwilligerszaken
Penningmeester
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Public Relations, marketing
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Fundament

Financieel

Afgelopen jaar heeft KVWH
verder gewerkt aan het
financiële fundament.
Hierdoor is het mogelijk
geworden om weer
investeringsbeslissingen
te nemen en eventuele
tegenslagen te kunnen
doorstaan. Ook is het
mogelijk geworden om het
12,5 jarig jubileum financieel
gestalte te geven. KVWH
zal dit vermogen op peil
houden als basis en verdere
toenames bestemmen voor
duurzame investeringen.
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Begroting 2014

Begroting 2015-2016

8

9
Werkelijk
2014

Gemeente Huizen
Rente
Sponsoring

Werkelijk
2014

Begroting
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2016

Baten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

3.800,00

3.800,00

23,06

0,00

4.874,70

500,00

Reservering van sponsoring
2.088,00

Transport / opberg aanhanger

1.500,00

-3.588,00

146 kinderen

5.849,00

Fooienpot
Loterij / Markt
Statiegeld

130 kinderen

100,00

0,00

100,00
0,00

613,52

Totaal

€ 11.572,28
Lasten

€ 9.700,00
Lasten

Huisvesting tijdens week
Verzekering

1.120,12

4.244,88

357,20

239,19

2.800,00

5.800,00

150 kinderen

500,00

Totaal

€ 12.940,00

€ 13.140,00

Organisatie Algemeen
Jaar opslag en postbus
Huisvesting tijdens week

1.140,00

1.160,00

3.940,00

4.000,00

Verzekering

365,00

400,00

Bestuur

200,00

200,00

Kantoorbenodigdheden

100,00

125,00

1.700,00

1.800,00

30,00

30,00

Investeringen < €400

600,00

600,00

Kinderen

340,00

360,00

180,00

200,00

Algemene kosten

Bestuur

608,93

Kantoorbenodigdheden

220,86

0,00

1.954,08

1.114,60

28,46

25,48

Investeringen < €400

679,40

0,00

Kinderen

335,75

368,54

Maandag activiteit

50,00

75,00

Dinsdag activiteit

425,00

450,00

2.350,00

2.450,00

500,00

550,00

Vrijwilligerskosten
Bank

191,30

Onderhoud

0,00

100,00

Statiegeld

0,00

0,00

Gemeentelijke leges

0,00

200,00

Algemeen gebruik

0,00

203,83

Afvoer afval

0,00

200,00

Veiligheid

0,00

0,00

Algemene kosten
Totaal

282,38

148,33

€ 9.510,39

€ 7.036,13

Totaal

Hutten

Dinsdagactiviteit
Uitje
Sport en spel

54,92

0,00

0,00

113,75

425,34

0,00

2.356,80

1.924,69

123,99

268,37

380,43

77,63

0,00

0,00

Afsluiting

281,39

94,80

Zaterdag

235,85

Knutselen
Kinderdisco

Onvoorzien

Hutten

Uitje
Woensdag activiteit
Sport en spel
Knutselen
Donderdag activiteit
Kinderdisco
Afsluiting

Toe/afname eigen vermogen

Vrijdag activiteit

280,00

325,00

Zaterdag (bedanken vrijwilligers)

235,00

250,00

Promotie

250,00

Totaal

€ 4.090,00

Totaal

€ 12.685,00

250,00
€ 4.350,00 (+6% t.o.v. 2015)

€ 12.940,00

Toe/afname eigen vermogen

504,44
€ 3.858,72

€ 3.441,77

0,00

419,12

Inflatie Correctie
Totaal

€ 8.875,00 (+3,25% t.o.v. 2015

458,11

Promotie
Totaal

€ 8.595,00

Uitgaven Programma

Uitgaven Programma

-Hutten Gebruik

0,00
€ 13.369,11

€ 11.572,28

€ 1.796,83-

€ 10.897,02

6.000,00

500,00

Bank

0,00

3.923,21

146 kinderen

40,00

2.800,00

Overig

Vrijwilligerskosten

Organisatie Algemeen
Jaar opslag & postbus

Sponsoring

3.800,00

40,00

5.200,00

613,52

0,00

Overig

3.800,00

Rente

Inschrijf

Nieuw podium

Inschrijf

Gemeente Huizen

€ 10.919,57

€ 22,55
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€ 255,00

€ 13.225,00

€ 13.140,00

€ 85,00-

De KVW in cijfers
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Kinderen
150

Vrijwilligers

147

Leeftijd kinderen

(totaal 53)

Aantal

35

36

35

120
33
30

30

25

90

25
85

20

22

20

20
60

15

24

19

62

19

18

15

15

10

10

30

9

5

5
2
6
Nieuw

Jongens

Meiden

Meiden

Mas stagiaires

Jongens

Jaarverslag 2014 KinderVakantieWerk Huizen

Totaal

7

8

9

10

11

12

Leeftijd
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Vrijwilligers en
maatschappelijke
stage
Vrijwilligers
Afgelopen jaar heeft KVWH met een team
van ruim 53 vrijwilligers een fantastische
week kunnen neerzetten. Ondanks de
vroege 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 het gebruik van sociale media
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 en
elkaar blijven stimuleren om deze week elk
jaar weer tot een succes te maken; het is
ons weer gelukt.

Maatschappelijke stage
Ook dit jaar heeft KVWH samengewerkt
met de vrijwilligerscentrale te Huizen. Hierdoor zijn er een tweetal vrijwilligers binnen
gekomen voor hun maatschappelijke stage
(MAS). KVWH is een prima leerschool voor
jongeren om hun maatschappelijke stage
te volgen. Het aantal maatschappelijke
stagiaires viel dit jaar tegen door de veranderingen rondom de maatschappelijke
stage. Daarbij valt de Kindervakantieweek
in de zomer en ronden veel leerlingen hun
stage voor de zomer al af. In goed overleg met de scholen en ondersteuning van
de Vrijwilligerscentrale te Huizen, blijft
KVWH zich inzetten voor de werving van
maatschappelijke stagiaire. Vrijwilligers en
maatschappelijke stagiaires leren van elkaar maar vooral ook mèt elkaar. Hun kennis, kunde en creativiteit vormen een grote
toegevoegde waarde aan de vormgeving
en inhoud van de week.
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Verslag van een prachtige week
Dit jaar was een feestje! De Stichting
bestond 12,5 jaar en daarom was het
thema ‘FEEST’. Vooraan het veld stonden
grote manden met bossen ballonnen
en het hele veld was versierd met
vlaggetjes en slingers. Ook de tent was
flink onder handen genomen: overal
hingen slingers, ballonnen en pinãta’s.
De eerste dag van de KVW is altijd
sowieso een feest! Liedjes en dansjes
tijdens het wachten en om 10:00uur
lekker het veld op. De kinderen
begonnen in hun eigen groepje met
verschillende introductiespelletjes. Zo
leerden ze alle kinderen en leiding bij
naam, leeftijd en/of hobby’s kennen. Om
10:30uur werd het startsein gegeven
en konden de kinderen enthousiast
beginnen aan het bouwen van hun
hutten. Tussen de limonadepauzes door
werd er hard gewerkt aan de mooiste
bouwwerken. Zo stonden er binnen notime een discotheek en een feesttent.
Na de lunch werden de kwasten en
verfpotten er bij gehaald. Zo ontstond
er een kleurrijk dorp op het veld. We
hebben de dag afgesloten met iets
lekkers en de kinderen konden de hutten
nog even presenteren aan hun ouders.
Met de vrijwilligers hebben we een korte
evaluatie gehouden waarna we lekker
hebben genoten van een zomerse avond.
Dinsdag begon de dag weer vroeg en
hebben we in de ochtend de laatste
details toegevoegd aan de hutten.
Voor alle groepen waren er slingers
en ballonnen verzorgd, zodat ook
de hutten in feeststemming konden
worden versierd. Sommige groepen
waren al eerder klaar en konden lekker
voetballen of spelletjes spelen in de
tent. Na de lunch was een vrije middag
ingepland. Alle kinderen konden kiezen
uit diverse spelletjes en activiteiten. Zo
stond er een gigantisch springkussen
op het veld en was er een clown
in de tent te vinden die prachtige
creaties kon maken met ballonnen.
Buiten kon je ook nog soessjoelen:
een sjoelbak met een katapult waarop
een slagroomsoesje lag. Dolle pret
en vooral veel mooie foto’s.

Met een relatief rustig programma sloten we
de dag af en werden alle kinderen weer aan
hun ouders en verzorgers meegegeven. Ook
vandaag werd de dag onder de vrijwilligers
geëvalueerd. Daarnaast werd het programma
van de woensdag alvast doorgesproken.
Woensdagochtend stond het hele veld een half
uurtje eerder vol; we gingen die ochtend naar
Oud Valkeveen! Om 10:00uur reden we met vier
grote tourbussen richting Naarden. Na een korte
rit kwamen we vol enthousiasme aan bij het park
en kon de derde dag beginnen. In het park was
er voor ieder wat wils en iedereen kon lekker zijn
eigen gang gaan. Ook voor de vrijwilligers was
er genoeg te doen. Zij konden gezellig met de
kinderen meespelen. Om 12:00uur verzamelden
we allemaal en konden we in de zon genieten
van onze boterhammetjes. Er waren nog een
paar uurtjes over om nog lekker te spelen.

Om 15:30uur vertrokken de bussen
weer richting het veld aan de Bovenweg
en konden alle 150 kinderen heerlijk
bijkomen van een geweldige dag.
De donderdag staat jaarlijks in het teken
van Sport en Spel. Het activiteitenteam
van vrijwilligers heeft ook dit jaar weer
onwijs hard gewerkt aan een invulling
van de donderdag met natuurlijk als
thema ‘FEEST. In de ochtend werden
alle groepen verdeeld over het veld
en werd er een ‘Reis door de Tijd
spel’ gespeeld. Ieder spel stond voor
het thema van de afgelopen 13 jaar.
Zo kon je bij Alice In Wonderland uit
2011 bloemen laten groeien en bij het
thema Ruimtevaart kon je als astronaut
je vlag op de maan plaatsen. Alle
scores werden door de vrijwilligers
bijgehouden en bij de disco werd de
eindstand bekend gemaakt. Na de lunch
werd het middagprogramma ingezet
en konden alle kinderen knutselen in
en rondom de tent. Uiteraard was ook
daar het thema verwerkt in de knutsels.
Zo kon je feesthoedjes maken, huisjes
knutselen met suikerklontjes en zelf
een pinãta maken. Aan het einde van
de middag kon er nog lekker een potje
gevoetbald worden en werden alle
kinderen getrakteerd op een ijsje. Alle
kinderen gingen om 16:00uur naar
huis waar zij zich konden klaarmaken
voor het heuse discofeest van die
avond. Alle vrijwilligers hebben ervoor
gezorgd dat De Tram er feestelijk uit
zag en zo kon om 19:00 uur het feest
beginnen! Voor de deur stond een
grote groep kinderen met hun ouders
te trappelen voordat zij naar binnen
mochten. Iedereen zag er geweldig uit!
Make-up, lipgloss, hoge hakken, rokjes,
glitters: niets was te gek. Om 20:30uur
werd iedereen opgehaald en kwam er
een einde aan een geweldige dag.
En dan is daar de vrijdag. De laatste
dag van de KVW maar gelukkig ook
een hele leuke dag! En omdat het
de laatste dag was van ons partijtje
mocht iedereen verkleed komen! Ook
vrijwilligers zagen er op hun mooist uit.
We starten de dag met een feestelijke
activiteit: cake versieren! De tafels
stonden vol met slagroom, hagelslag,
koek en gekleurde spikkels. Na deze
lekkernij kregen alle groepen de
opdracht om de markt leuk aan te
kleden en op te bouwen. Omdat
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de tent een zooitje was, werd er
geluncht bij/in/op de hutten.
Net voordat alle ouders het veld
opkwamen begon het hard te regenen.
Alle activiteiten en tafels moesten van
buiten naar binnen worden verplaatst.
Ondanks het slechte weer konden wij
onze afsluiting toch door laten gaan.
Achterin de tent waren suikerspinnen en
popcorn te koop. Op het podium waren
verschillende optredens van kinderen
en vrijwilligers met liedjes en dansjes.
Ook hadden wij onze jaarlijkse loterij.
Om 15:00uur sloten we de week af met
de groepsfoto’s van de kinderen en een
dikke knuffel aan de vrijwilligers! Het was
een feestje! Tot volgend jaar allemaal!
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Behaalde resultaten
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Jubileum
Sinds de oprichting in 2002 heeft de stichting
vele mooie momenten gekend en is in die jaren
omarmd door vele ouders en hun kinderen
uit Huizen. Zo hebben er in de loop der jaren
ruim 700 verschillende kinderen meegedaan
aan de Kindervakantieweek. In 12,5 jaar tijd zijn
wij uitgegroeid tot een professionele stichting
die ieder jaar opnieuw kinderen voorziet van
een fantastische speelweek. We hebben grote
stappen gemaakt in veiligheid, met als voorbeeld
de nauwe samenwerking met Stichting
Verkeersregelaars Huizen. We hebben stappen
ondernomen om de bekendheid te vergroten
om zo nog meer kinderen te kunnen bereiken en
hebben we ons het afgelopen jaar professioneler
opgesteld ten aanzien van de omgang met zowel
de deelnemers als de vrijwilligers.
2014 was ons 12,5 jarig jubileum en dit
jaar hebben wij nog meer vrijwilligers
geënthousiasmeerd om mee te doen en heeft
zich een recordaantal kinderen ingeschreven
voor dit jaarlijkse feest.

Vernieuwing
Doordat de stichting jaarlijks steeds
professioneler en groter wordt, dient ook het
materiaal en de inventaris mee te groeien. Zo
heeft een sponsoring van Coörperatiefonds
Rabobank Noord Gooiland het mogelijk gemaakt
om nieuwe bolderkarren en POS materiaal aan
te schaffen. Het aankomende jaar hebben wij
nog meer plannen. Er is budget vrijgemaakt om
zaken ten aanzien van de veiligheid die nodig
aan vervanging toe zijn aan te schaffen.
Zoals eerder te lezen hebben wij ook
vernieuwing aangebracht in de besturing van de
stichting door nieuwe expertise in huis te halen.
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Slotwoord
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Zoals u heeft kunnen lezen, heeft
de stichting het jubileumjaar ook
weer veel gedaan. Er zijn nieuwe
sponsoren aangetrokken. De
huisstijl en uitingen zijn verder
doorgetrokken en hebben hun
stempel gedrukt op de nieuwe
besturing van de stichting. Tevens
zijn er op verschillende manieren
vrijwilligers en kinderen geworven.
Social media is hierbij van groot
belang gebleken net als het
voorgaande jaar. Meer dan ooit
is deze vorm van contact met
onze vrijwilligers en deelnemers
van belang, daar dit een nieuwe
manier van bereiken en het delen
van ervaringen is. Ook konden
ouders en hun kinderen steeds op
de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen. Het bestuur is
enorm trots op de grote groep
vrijwilligers, die zich iedere keer
weer keihard hebben ingezet om
alles tot een fantastische week te
maken. Hun betrokkenheid zorgt
bij ons als bestuur voor enorme
bewondering.

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 en donateurs,
want zonder hen zou het nooit
gelukt zijn. Verder bedanken wij de
gemeente Huizen, jongerencentrum
TRAM en de Vrijwilligerscentrale te
Huizen voor hun bijdrage aan de
Kindervakantieweek 2014.

Jelle de Bruijn - Voorzitter /
Penningmeester

Charlotte Tupang - Secretaris /
Vrijwilligerszaken

Thomas Calis - P.R.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van KVWH.
Jelle de Bruijn – Voorzitter

