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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
activiteit wil de stichting 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 worden gemaakt. Verder
kunt u lezen over de bestuurssituatie in 2016,
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 de stichting. Wij wensen
u veel leesplezier en moedigen u aan om
belangstelling in de stichting kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
Stichting KVWH
Jelle de Bruijn - Voorzitter

Jaarverslag 2016 KinderVakantieWerk Huizen

3

4

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 ondervallen zeker niet te min
doen, ook zij hebben mogelijkheid
tot meedoen aan de activiteiten.
Jaarlijks worden er ruim 175 kinderen bij
de Kindervakantieweek ingeschreven.
Verplicht aansluiten bij een club of
vereniging is daarbij niet aan de
orde. Dit jaar hebben wij echter ruim
180 kinderen mogen ontvangen.
Een belangrijk aandachtspunt binnen de
KVWH is de vrijwilliger. Zonder de inzet
van de vrijwilligers is het onmogelijk
om de ruim 180 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, maar
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. De afgelopen jaren zijn
we steeds professioneler geworden en
bieden we meer kinderen en vrijwilligers
dan ooit een prachtige week.

Toekomst
De aankomende jaren worden leuke
en uitdagende jaren voor de stichting.
We zullen op korte termijn te maken
gaan krijgen met aanpassingen in
onze huisvesting, kijkende naar onze
opslag faciliteiten welke onzeker zijn.
Daarnaast vormt de verbouwing van het
erfgooiers college een bedreiging voor
de continiuteit van onze activieteiten
welke we nu aan het veld aan de
bovenweg houden. Samenwerkingen
zijn van enorm groot belang voor onze
stichting en we zijn dan ook druk bezig
om verscheidene partnerschappen aan
te gaan en verder te kijken naar locaties
om zo ook in de toekomst de kinderen
uit Huizen en omgeving een fantastische
speelweek te kunnen bieden.

Bestuurssamenstelling
Het afgelopen jaar bestond het bestuur
uit 5 personen, respectievelijk; Jelle
de Bruijn, Charlotte Tupang, Amy
Kessler, Rob Kessler en Bastiaan
van Woerkom, die op zijn of haar
beurt de rol van voorzitter, secretaris
en vrijwilligerszaken, Algemeen
bestuurslid, PR en marketing en
het penningmeesterschap voor hun
rekening namen.
Met het zittende bestuur is de KVWH
actief bezig geweest om de stichting
en elkaar te versterken. Het afgelopen
jaar heeft Amy Kessler haar taken als
bestuurslid overgedragen gezien het
feit dat zij in 2017 niet meer actief zal
zijn als bestuurslid voor de stichting.

In de onderstaande tabel kunt u
de bestuurssamenstelling van het
afgelopen jaar en die van aankomend
jaar gadeslaan. Wij zijn zeer verheugd
u te melden dat wij in Demi van der
Poel en Myrthe Putters, 2 ervaren
KVW vrijwilligers, nieuwe enthousiaste
bestuursleden hebben kunnen vinden.
Zij kennen de stichting, deelnemers en
de belangen van ons initiatief. Samen
met hen zien wij de toekomst dan ook
zeer positief in.

2016
Voorzitter
Secretaris, vrijwilligerszaken
Penningmeester
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Public Relations, marketing

Jelle de Bruijn
Charlotte Tupang
Rob Kessler
Amy Kessler
Bastiaan van Woerkom

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

In 2016 hebben wij door
duidelijke budgetten te stellen en
nieuwe initiatieven om inkomsten
te verwerven onze reserves
weer deels aangevuld. Deze
trend zal zich de komende jaren
voortzetten door op zoek te gaan
naar nieuwe samenwerkingen
en sponsordeals. Op deze
manier blijft het mogelijk
om te vernieuwen en
incidentele en noodzakelijke
investeringen te blijven doen.
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Werkelijk
2016

Gemeente Huizen
Rente

Werkelijk
2016

Begroting
2016

Begroting
2016

Baten

Baten

3.800,00

3.800,00

20,00

-

Sponsoring

3.251,00

2.800,00

Div. o.a. loterij, verkoop kleding

1.260,00

-

Inschrijf 167 kinderen

7.545,00

150 kinderen

6.750,00

Overig

-

500,00

Totaal

€ 15.876,00

€ 13.850,00

Lasten

Lasten

Organisatie Algemeen
Jaar opslag & postbus
Huisvesting tijdens week
Verzekering
Bestuur
Kantoorbenodigdheden
Vrijwilligerskosten
Bank
Investeringen
Kinderen

996,00

1.140,00

3.586,00

3.800,00

-

400,00

303,00

200,00

63,00

125,00

2.582,00

2.000,00

179,00

80,00

-

100,00

351,00

360,00

363,00

350,00

-

75,00

139,00

250,00

In 2015 hebben wij investeringen gedaan in een
podium en verbetering van onze opslag capaciteit.
Deze investeringen hebben meer gekost dan begroot,
maar mede daardoor kunnen wij nu pas op de plaats
houden en onze reserves weer opbouwen.

Geluid & Techniek

683,00

700,00

Aantal kinderen in 2016

Algemene kosten

-

345,00

€ 9.245,00

€ 9.925,00

52,00

50,00

200,00

300,00

3.009,00

2.550,00

399,00

450,00

Afvoer afval
Veiligheid - EHBO
Marketing - promotie

Totaal

In de begroting waren wij uitgegaan van 150 kinderen,
dit zijn er rond de 170 geworden, waarvan sommige
zonder bijdrage. Dit aantal kinderen loopt aardig in
de pas met onze begroting. Voor de komende jaren
gaan wij in de begroting in beginsel toch weer uit van
150 kinderen.

Uitgaven Programma
Hutten
Maandag activiteit
Dinsdag activiteit

Vrijwilligers
De totale kosten van de vrijwilligers zijn hoger dan
begroot, omdat wij ze getrakteerd hebben op een
dagje uit. Dit kon doordat wij daarvoor een extra
bijdrage hebben gehad van € 2.000 van de RABO
– bank, die een fonds hebben om vrijwilligers te
bedanken. Dit bedrag zit verwerkt in de sponsoring.

Uitje
Woensdag activiteit
Sport en spel
Knutselen

Woensdag activiteit
Donderdag activiteit

Op deze dag gaan wij de laatste jaren naar speelpark
Oud Valkeveen. Dit is de grootste kostenpost die
wij hebben (entree en bussen) en dit wordt elk jaar
duurder. Gelukkig hebben wij voor 2017 een extra
sponsor kunnen vinden waardoor ook in 2017 dit
evenement doorgang kan vinden!

Kinderdisco
Afsluiting
Vrijdag activiteit

200,00

325,00

Totaal

€ 4.153,00

€ 3.675,00

Totaal

€ 13.398,00

Conclusie

Toe/afname eigen vermogen

€ 15.876,00

€ 2.478,00

€ 13.600,00

€ 13.850,00

€ 250,00

Mede door extra sponsoring hebben wij dit jaar met
een batig saldo van € 2478 kunnen afsluiten in plaats
van de begrote € 250. Dit is een welkome aanvulling
voor onze reserves.

Begroting 2017-2018
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Begroting
2017

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2018

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Gemeente Huizen

3.800,00

Rente
Sponsoring
Inschrijf

150 kinderen

3.800,00

-

-

2.800,00

2.800,00

6.750,00

150 kinderen

6.750,00

Overig

500,00

-

Totaal

€ 13.850,00

€ 14.350,00

Organisatie Algemeen
Jaar opslag en postbus

1.160,00

1.160,00

3.800,00

3.800,00

Verzekering

400,00

400,00

Bestuur

200,00

200,00

Huisvesting tijdens week

Kantoorbenodigdheden

125,00

125,00

2.000,00

2.000,00

80,00

200,00

Investeringen

300,00

300,00

Kinderen

360,00

360,00

Afvoer afval

400,00

400,00

Vrijwilligerskosten
Bank

Veiligheid - EHBO
Marketing - promotie

75,00

75,00

250,00

250,00

Geluid en techniek

700,00

700,00

Algemene kosten

200,00

200,00

€ 10.050,00

€ 10.170,00

Totaal

Uitgaven Programma
Hutten
Maandag activiteit

75,00

75,00

450,00

450,00

2.450,00

3.300,00

550,00

550,00

325,00

325,00

-

-

Totaal

€ 3.850,00

€ 4.700,00

Totaal

€ 13.900,00

Dinsdag activiteit
Uitje
Woensdag activiteit
Sport en spel
Knutselen
Donderdag activiteit
Kinderdisco
Afsluiting
Vrijdag activiteit
Zaterdag (bedanken vrijwilligers)

€ 13.850,00

Toe/afname eigen vermogen
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€ 50,00-

€ 14.870,00

€ 14.350,00

€ 520,00-
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De KVW in cijfers
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Kinderen

Vrijwilligers

Leeftijd kinderen
50
49

45

45

44

43

42

40

40
38

37

35

35

200

201

30

30
170
26

25

150

29

28

25
24

24

23

22

20

21

20
19 19

20

110

100

17

15

91

15

88
82

12

10

10

10 10

50
7

5

7

6

5

6
Nieuw

Jongens

Meiden

Totaal

Meiden

Mas stagiaires

Jongens

Vorig jaar

Vorig jaar

Pre-vrijwilligers

Totaal: 68 - Vorig jaar: 67
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Totaal: 170 - Vorig jaar: 201
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Vorig jaar
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Leeftijd
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Vrijwilligers en
maatschappelijke
stage
Vrijwilligers
Afgelopen jaar heeft KVWH met een team van 68
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.
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 wederom gelukt.
KVWH merkt de laatste jaren dat er steeds meer
kinderen ook vrijwilliger willen zijn. Kinderen die net te
oud zijn om mee te doen, maar te jong voor een taak
als groepsbegeleider. Net als vorig jaar, heeft KVWH 10
kinderen aangenomen die 12, 13 of 14 jaar oud zijn. Deze
kinderen hebben als ‘pre-vrijwilligers’ kunnen meelopen
en ervaren wat het inhoudt om groepsbegeleider te zijn.
Op deze manier hoopt de KVWH haar oud deelnemers te
kunnen blijven betrekken bij de Kindervakantieweek.
Ook dit jaar heeft KVWH samengewerkt met de
Vrijwilligerscentrale te Huizen. Hierdoor zijn er zes
vrijwilligers binnen gekomen voor hun maatschappelijke
stage (MAS). KVWH is een prachtige leerschool voor
jongeren om hun maatschappelijke stage te volgen. Het
aantal maatschappelijke stagiaires viel in 2015 erg tegen
door de veranderingen rondom de maatschappelijke
stage. In 2016 heeft de Stichting zich minder actief
ingezet op de werving van stagiaires. Door het jaar
heen zijn de aanmeldingen langzaam binnen gekomen
en heeft KVWH net zoveel stagiaires aangenomen als
vorig seizoen. KVWH ziet een enorme meerwaarde in het
plaatsen van maatschappelijke stagiaires. 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
Hieronder een verslag en tevens
‘sneak peak’ van de week waarmee wij
dagelijks de ouders en/of verzorgers
op de hoogte hebben gehouden.
De kinderen werden dit jaar
meegenomen in de wonderen van het
thema Magie. Een hele week vol met
activiteiten, aankleding, tovenaars
en muziek rondom dit thema.
Na een korte kennismaking op
maandagochtend, konden de kinderen,
maar ook de vrijwilligers snel beginnen
met het ontwerpen van hun hutten. Al
snel verrezen de meest magische hutten
en aanvullende ideeën als verdiepingen,
vloeren, tafels, enzovoort. Ook
de glijbanen mochten daarbij natuurlijk
niet ontbreken. Na de lunch kon iedereen
verder met klussen aan hun creaties. Al
snel werd de verf naar voren getoverd
om de bouwwerken te kleuren. Middels
een puntensysteem kon er stof en verf
gekocht worden. Gordijntjes, tapijtjes,
vlaggen, alles om de hut zo mooi
mogelijk te maken. Onderling ontstond er
al snel een handelsnetwerk om munten
te verkrijgen, om de hut klaar te stomen
voor de jury die morgen een bezoek zal
brengen. Met verf op hun vingertoppen
en een trotse maar vermoeide blik
haalden de kinderen aan het einde van
de dag voldaan hun ouders erbij om
hun meesterbouwwerken te tonen.
Dinsdag begonnen we de dag met
het afronden van de hutten, want
aan het einde van de ochtend kwam
de jury langs. Voordat de hutten van
versieringen, kleedjes en gordijntjes
voorzien konden worden, moesten er wel
eerst nog wat munten verdiend worden.
Even de benen strekken en opwarmen
tijdens ren je rot. Voor ieder goed
antwoord konden er munten voor de
groep worden verdiend. Nerveus, maar
vol trots toonden de kids hun hutten aan
de jury. De hut van de Trouwe Tovenaars
zag er zo oogverblindend mooi uit, dat
zij dan ook de terechte winnaars waren.
In de middag speelden we Sport
& Spel. Lekker actief op het veld

Foto: www.marcbroekmanphotography.nl

spelletjes doen. Klimmen door een web van
spinnen, ringen gooien om de hoeden van
heksen, voelen wat er achter het doek verstopt
zit en drie op een rij maken met de magische
toverstafjes. Een kleine selectie van wat er
aan spellen op het programma stond. Er
werd gestreden, gejuicht, gelachen en plezier
gemaakt. Om uit eindelijk te applaudisseren
voor de winnende groep; Spannende Spoken!
Na deze inspanning was het welverdiend tijd
voor de kinderen, maar ook zeker voor de
vrijwilligers voor een lekker ijsje. Smikkelen!
Wat gaat zo’n week toch snel. De woensdag
breekt de week en we hebben genoten van
heerlijk zonnig weer in speelpark Oud Valkeveen.
De kinderen vermaakten zich prima met alle
speeltoestellen, attracties en het heerlijke weer.
Door het hele park renden kinderen in het

15

week

rond. Na een hele dag buitenspelen
stapten we moe maar voldaan terug
in de bus. Lekker snel naar bed
en klaarmaken voor morgen!
En dan gaat het snel: de donderdag
is aangebroken. Na de lange dag van
gisteren was het tijd om lekker rustig aan
te doen. We begonnen met een ochtend
knutselen in de tent. Vrijwilligers van
het activiteitenteam hebben magische
knutsels bedacht waar de kinderen
mee aan de slag konden. Het knippen
en plakken kon beginnen! Binnen een
mum van tijd werden er toverstokjes,
goocheldozen, dromenvangers en
magische potjes gecreëerd. In alle
soorten en maten, het kon bijna niet
gekker. In plaats van de gebruikelijke
lunch in de tent mochten de kinderen
nu genieten van hun broodje in de
zelfgebouwde hut van hun groep.
Door de creatieve en relatief rustige
ochtend hadden de meeste kinderen nog
buitensporig veel energie. Deze konden
ze gelukkig kwijt tijdens de geliefde
vrij spel middag. Zo werd er fanatiek
gevoetbald, gefrisbeed, speelden er
kinderen in de hutten, maar kon er ook
nog lekker worden geknutseld in de tent.
Een waar genoegen was de stormbaan
die speciaal voor dit mooie en warme
weer was voorzien van een waterslang.
Dikke pret en één groot waterfestijn. Niet
alleen rondom de glijbaan was er pret
met water, ook op het veld ontstond er
een heus watergevecht. Zowel kinderen
als vrijwilligers ontkwamen niet aan
deze heerlijke verkoeling. Genieten! De
dag werd afgesloten met een aantal
recordpogingen, waaronder polonaise
lopen, een gigantische wave en een
doorfluisterspel, waarbij het woord
Appelflap het helemaal van begin tot
eind heeft overleefd. Kortom weer
een onwijze topdag met elkaar!
Tijdens de KVW kan de disco natuurlijk
niet ontbreken. Jurkjes, stropdassen,
glitters en het haar strak in de gel was
het beeld van de avond. De hele week
werd er al naar uitgekeken en vanavond
was het dan zo ver: de disco! De muziek
galmt door de speakers en na anderhalf
uur los gaan op de dansvloer was het
alweer tijd om naar huis te gaan.
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De laatste dag is alweer aangebroken.
Op vrijdag begon de dag met een
magische activiteit! Alle kinderen
konden genieten van een optreden
van een echte goochelaar! Tussen het
goochelen en spelen in de hutten door
konden de kids ook worden geschminkt
door een professionele grimeuse. Na
de goochelact werden er een aantal
kinderen klaargestoomd om tijdens de
markt voor de ouders een eigen truc te
vertonen. Om 13:00 uur en konden alle
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes
het veld oplopen voor een prachtige
afsluiting van de Kindervakantieweek.
In de tent werden er ballonnenbeestjes
gemaakt, bij de hutten konden spelletjes
worden gedaan en kon je voor € 0,50
cent grabbelen in de grabbelton.
De popcorn, maar vooral de
suikerspinnen werden volop besteld! Ook
de enige echte KVW T-shirts vlogen over
de toonbank. Voor het eerst waren er
dit jaar twee soorten lootjes: van € 0,50
cent en voor € 2,50 euro. De prijzenpot
was dit jaar flink gevuld: spelletjes, DVD
boxen, kaartjes voor Coronel Adventure
Park, Walibi Holland en restaurantbonnen
voor LEUK!. En als klap op de vuurpijk
konden we dit jaar een Disney netbook
en een Nintendo Wii inclusief 8(!) spellen
verloten. Tussen de loterij en snoeperijen
door waren er ook optredens. Heuse
artiesten beklommen het podium van
de Kindervakantieweek. Dansoptredens,
zang en zelfs een gitaarsolo waren
te bewonderen tijdens de show.
En dan was het toch echt 15:00 uur. Tijd
om de Kindervakantieweek af te sluiten.
Sippe gezichtjes bij het verlaten van het
veld. De bloemen, dozen celebrations
en lieve kaartjes vlogen ons om de oren.
Na alle kids gedag te hebben gezegd
was het veld om 16:30 uur helemaal leeg
en kon het grote opruimen beginnen
met alle vrijwilligers. Daarna begon het
nagenieten van een heerlijke week.
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Behaalde resultaten
Het afgelopen jaar hebben we heel hard gewerkt
om de stichting zo aantrekkelijk mogelijk
te maken voor het vrijwilligerswerk in de
gemeente Huizen. We hebben ervoor gezorgd
dat we midden in de maatschappij staan en
de kernwaarden waar we voor staan hebben
gemoderniseerd.

Professionalisering
We hebben het afgelopen jaar veel tijd en energie
gestoken in een goede, gezellige en professionele
sfeer in het team van de vrijwilligers. Dit valt
samen met de ervaring die wij de deelnemers
willen bieden en sluit ook aan op nieuwe
deelnemers als kinderen met een ‘rugzakje’ en dit
jaar voor het eerst ook kinderen met een lichte
verstandelijke beperking.
Voor deze kinderen is de sfeer en duidelijkheid
nog meer van belang en we hebben dan ook
hard gewerkt om dit te realiseren. Wij hebben
duidelijke richtlijnen met betrekking tot de
omgang opgesteld, verbeterde communicatie
intern en extern opgezet en daarnaast hebben
wij verscheidene activiteiten georganiseerd voor
onze vrijwilligers om de band onderling
te versterken.

Groei
In 2015 hebben wij dit tot een speerpunt
gemaakt en in 2016 hebben wij ervoor gezorgd
dat we hier verdere opvolging aan hebben
gegeven. We hebben een groei doorgemaakt
in onze doelstellingen, een groei laten zien in
het aantal vrijwilligers en daarnaast hebben
we hard gewerkt als bestuur aan persoonlijke
groei. We hebben verscheidene bijeenkomsten
bijgewoond, vaker met elkaar van gedachte
gewisseld over de toekomst en verdere plannen
uitgewerkt om ook de stichting in de toekomst
te laten voldoen aan haar doelstellingen. We
hebben er met deze stabiele basis voor gezorgd
dat we in 2017 ook weer tweehonderd kinderen
kunnen verwelkomen en hen een onbezorgde
vakantieweek kunnen bieden.
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Jaarverslag 2016 KinderVakantieWerk Huizen
Foto: www.marcbroekmanphotography.nl
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Slotwoord
U heeft kunnen lezen en zien
dat we het afgelopen jaar zeker
niet stil hebben gezeten en dat
is terug te zien in alles dit jaar.
Meer vrijwilligers, deelnemers en
betrokkenen dan ooit hebben
zich in 2016 ingezet voor de
stichting. Het afgelopen jaar heeft
in vele opzichten in het teken van
veiligheid gestaan, u heeft kunnen
lezen dat er grote investeringen
zijn gedaan in nieuw materiaal om
de kinderen een zo veilig mogelijke
omgeving te schenken tijdens de
festiviteiten. We gaven vorig jaar
al even kort aan hoe belangrijk
social media en vernieuwing is
voor het voortbestaan van onze
stichting en ook dit jaar werd
meer dan eens duidelijk dat het
in contact zijn met deelnemers,
ouders en of verzorgers, sponsoren
en vrijwilligers op deze wijze voor
een prachtige betrokkenheid
heeft gezorgd die wij met grote
bewondering hebben mogen
aanschouwen. 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 een enorme
bewondering.
U heeft gelezen dat we voor nieuwe
uitdagingen komen te staan, maar
deze als kansen zullen omarmen
om zo ook in 2017 en later een
fantastische week te organiseren
voor de kinderen uit Huizen.

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 CONNECT
en de vrijwilligerscentrale te
Huizen voor hun bijdrage aan de
Kindervakantieweek van 2016.
Daarnaast wil de stichting dit
jaar de deelnemers ook heel erg
graag bedanken, zij zorgen immers
voor de mooiste ervaring van
het jaar. Door hun aanstekelijke
enthousiasme komen we elk jaar
weer in de stemming om het jaar
daarop weer een geweldige week
neer te zetten. Bedankt kinderen uit
Huizen en omstreken!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van KVWH
Jelle de Bruijn – Voorzitter
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