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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 in een veilige en leuke
omgeving. Door middel van het organiseren
van een kindervakantieweek wil de stichting de
kinderen uit Huizen en omgeving een leuke en
mooie ervaring bieden. In het jaarverslag wordt
onder andere ingegaan op onze doelstellingen
en toekomstplannen.
Een verslag van de week geeft inzicht in de
activiteiten die gedurende de week plaats
hebben gevonden in 2017. Daarnaast vindt u
een financieel overzicht waarin de financiële
status en planning bekend wordt gemaakt voor
de aankomende jaren. Verder kunt u lezen over
de bestuurssituatie in 2017, KVWH in cijfers en
wat informatie over de grote groep vrijwilligers.
Het bestuur hoopt dat het jaarverslag u een
goed en overzichtelijk inzicht geeft 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
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Doelstellingen
en geschiedenis

Bestuurssamenstelling

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 vakantieactiviteiten, een
niet commerciële vakantieactiviteit
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 en/of kinderen met mogelijk
een verstoorde thuissituatie. Deze
kinderen zijn mogelijk niet met vakantie
geweest, maar kunnen via deze manier
toch een week vol afwisselende, leuke
activiteiten beleven. De stichting wil
ook zeker de kinderen die hier niet
onder vallen te min doen, vandaar dat
ook zij de mogelijkheid genieten om
mee te doen aan de activiteitenweek.
Jaarlijks worden er ruim 180 kinderen bij
de Kindervakantieweek ingeschreven.
Verplicht aansluiten bij een club of
vereniging is daarbij niet aan de
orde. Dit jaar hebben wij echter ruim
200 kinderen mogen ontvangen.
Een belangrijk aandachtspunt binnen de
KVWH is de vrijwilliger. Zonder de inzet
van de vrijwilligers is het onmogelijk om
de ruim 200 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.

Het afgelopen jaar bestond het bestuur
uit 6 personen, respectievelijk; Jelle
de Bruijn, Charlotte Tupang, Myrthe
Putters, Demi van der Poel, Rob Kessler
en Bastiaan van Woerkom, die op zijn
of haar beurt de rol van voorzitter,
secretaris en vrijwilligerszaken,
Algemeen bestuurslid met focus op
activiteiten, Algemeen bestuurslid met
focus op activiteiten, PR en marketing
en het penningmeesterschap voor hun
rekening namen.

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 we het aankomende
jaar zullen gaan veranderen naar een
mobiele opslag. Daarnaast vormt de
verbouwing van het Erfgooierscollege
een bedreiging voor de continuïteit
van onze activiteiten welke we nu op
het veld aan de Bovenweg houden.
Samenwerkingen zijn van enorm groot
belang voor onze stichting en wij zijn
dan ook druk bezig om verscheidene
partnerschappen te versterken, te
hernieuwen of te zoeken om zo
ook in de toekomst de kinderen uit
Huizen en omgeving een fantastische
speelweek te kunnen blijven bieden.

aankomend jaar gadeslaan. Demi van
der Poel en Myrthe Putters hebben zijn
het afgelopen jaar een zeer waardevolle
aanvulling gebleken. Het is erg fijn
om te kunnen vermelden dat we ook
in 2018 met huidige bestuur de week
voor het aankomende seizoen gaan
voorbereiden. Samen met dit bestuur
zien wij de toekomst dan ook zeer
positief in.

Met het zittende bestuur is de KVWH
actief bezig geweest om de stichting en
elkaar te versterken. In de onderstaande
tabel kunt u de bestuurssamenstelling
van het afgelopen jaar en die van het

Huidig bestuur
Voorzitter
Secretaris, vrijwilligerszaken
Penningmeester
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Public Relations, marketing
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Jelle de Bruijn
Charlotte Tupang
Rob Kessler
Demi van der Poel
Myrthe Putters
Bastiaan van Woerkom
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Financieel
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Baten-lasten 2017

Begroting 2018-2019
Begroting
2018

Begroting
2018

Begroting
2019

Lasten

Baten

Lasten

Correctie op werkelijke lasten

Begroting
2017
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Begroting
2017

Werkelijk
2017

Baten

Werkelijk
2017

toegepast per 2019

2%

Gemeente Huizen

Baten

3.800,00

Rente
Sponsoring
Jantje Beton

Inschrijf 150 kinderen

-

Overig

700,00

700,00

-

1.231,00

Totaal

€ 15.400,00

€ 15.400,00

194 kinderen

Inschrijf

Jaar opslag en postbus

700,00

€ 13.850,00

€ 20.709,00

3.800,00

2.746,00

400,00

-

Bestuur

200,00

344,00

125,00

17,00

Kantoorbenodigdheden

180 kinderen

1.321,00

1.347,00
2.801,00

Verzekering

400,00

408,00

Bestuur

350,00

357,00

Kantoorbenodigdheden

1.321,00

Verzekering

8.100,00

2.746,00

Huisvesting tijdens week

Lasten

1.160,00

180 kinderen

25,00

26,00

Vrijwilligerskosten

387,00

395,00

Bank

225,00

230,00

Investeringen

100,00

102,00

Kinderen

400,00

408,00

1.169,00

1.192,00

2.000,00

387,00

Afvoer afval / Facilitaire kosten

80,00

222,00

Veiligheid - EHBO

300,00

-

Kinderen

360,00

2.897,00

Geluid en techniek

700,00

700,00

Facilitaire kosten

400,00

1.168,00

Algemene kosten

1.530,00

1.561,00

€ 9.690,00

€ 9.872,00

Vrijwilligerskosten
Bank
Investeringen

Veiligheid - EHBO

75,00

-

Marketing - promotie

250,00

264,00

Geluid & Techniek

700,00

700,00

Algemene kosten

200,00

1.970,00

€ 10.050,00

€ 12.036,00

Totaal

Marketing - promotie

Doordat wij dit jaar veel sponsoren hadden is deze
opbrengst een stuk hoger uitgevallen dan begroot.
Verder zijn er dit jaar zo’n 40 kinderen meer geweest
dan begroot. Door deze factoren waren onze
inkomsten een kleine € 7.000 meer dan begroot.
De lasten in 2017

Totaal

Omdat wij dit jaar 15 jaar bestonden wilden wij wat
extra’s doen, daarvoor hebben wij extra sponsoren
gezocht, dat is gelukt en daardoor konden wij circus
Snor binnen halen hetgeen een groot succes was.
Deze post is opgevoerd onder ‘kinderen algemeen’,
waardoor die dit jaar zo hoog uitvalt.
Het moge verder duidelijk zijn dat door het grotere
aantal kinderen onze uitgaven ook hoger uitgevallen
zijn dan begroot.
In de facilitaire kosten zit nog een nagekomen post
van de gemeente Huizen over het jaar 2016 van
€ 363.00 voor het afvoeren van de paletten.

Hutten
Maandag activiteit
Dinsdag activiteit

75,00

81,00

450,00

412,00

Uitje
Woensdag activiteit

2.450,00

2.800,00

Sport en spel
Knutselen
Donderdag activiteit

550,00

Nieuwe begroting

613,00

In het vervolg gaan wij uit van 180 kinderen, wij
hebben berekend dat met dit aantal ons breakevenpoint is bereikt. De begroting 2018 is aan hand
van de werkelijk kosten 2017 opgesteld. Voor de
begroting 2019 is er een correctie op de lasten
gemaakt van 2%.

Kinderdisco
Afsluiting
Vrijdag activiteit
Zaterdag (bedanken vrijwilligers)
Totaal

Totaal

Toe/afname eigen vermogen

325,00

194,00

-

627,00

€ 3.850,00

€ 4.727,00

€ 13.900,00

€ 13.850,00

€ 50,00-

€ 16.763,00

€ 20.709,00

€ 3.946,00

77,00

264,00

269,00

Hutten
Maandag activiteit

Uitje
Woensdag activiteit

77,00

78,00

459,00

468,00

-

-

2.601,00

2.653,00

Sport en spel

-

-

Knutselen

-

-

459,00

468,00

-

-

Donderdag activiteit
Kinderdisco
Afsluiting
Vrijdag activiteit
Zaterdag (bedanken vrijwilligers)

-

-

332,00

338,00

800,00

816,00

Totaal

€ 4.727,00

€ 4.822,00

Totaal

€ 14.417,00

€ 15.400,00

Toe/afname eigen vermogen

Ter informatie
Van het batig saldo van 2017 zullen wij een post
vervanging en reservering opnemen. Van dit saldo
hopen wij in 2018 een container te kunnen kopen
voor opslag, omdat wij onze huidige opslag eerdaags
zullen moeten verlaten.

75,00

Uitgaven Programma

Dinsdag activiteit
Uitgaven Programma

8.100,00

Organisatie Algemeen

8.798,00

Organisatie Algemeen

Huisvesting tijdens week

2.800,00

6.180,00

Lasten

Jaar opslag & postbus

-

2.800,00

-

500,00

Totaal

Sponsoring

3.800,00

-

2.800,00

6.750,00

Overig

3.800,00
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Baten

3.800,00

Rente
Gemeente Huizen

Begroting
2019

01-01-2017
Passiva

Kas

Spaarrekening
Kruisposten

€ 15.400,00
€ 707,00

Balans 2017

31-12-2017

Activa

Bank

€ 14.693,00

€ 983,00

Activa

Passiva

555,20
65,39

536,23

3.500,00

7.450, 00

901,67

488,05

Debiteuren
Crediteuren

363,00

Eigen vermogen

4.104,06

4.104,06

Toename vermogen
Totaal

3.949,32
€ 4.467,06

€ 4.467,06
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€ 8.541,43
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Kinderen

Vrijwilligers

Leeftijd kinderen
50

45

45
43

42

40

42

40
38

35

37

35

200
194
30

30

170

22

20

28

150

26

25

28

28

26

25
24

24

24
20

19

22

21

20

105

100

15
82

15

89 88

12

10

10

50
6

5

12

10

9

6

5

6
Nieuw

Jongens

Meiden

Totaal

Meiden

Mas stagiaires

Jongens

Vorig jaar

Vorig jaar

Pre-vrijwilligers

Totaal: 62 - Vorig jaar: 68
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Totaal: 170 - Vorig jaar: 201
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Leeftijd
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Vrijwilligers en
maatschappelijke
stage
Vrijwilligers
Afgelopen jaar heeft KVWH met een team van 62
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 zijn
zelfs 22 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
Met name door het gebruik van sociale media is de
naamsbekendheid en nieuwsgierigheid naar KVWH door
vrijwilligers toegenomen. Jong & 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 brengen; 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. In 2017 hebben er 6 kinderen
deelgenomen 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 Huizen voor de Maatschappelijke Stage.
Deze bron van vrijwilligers is voor KVWH belangrijk, omdat
de leerlingen vaak een jaar later terugkomen als reguliere
vrijwilliger. Dit zorgt voor een constante toestroom van
jonge vrijwilligers. Dit jaar hebben er 12 leerlingen stage
gelopen. KVWH is een prachtige leerschool voor jongeren
om hun maatschappelijke stage te volgen.
Het aantal maatschappelijke stagiaires is sinds 2016
weer toegenomen. Afgelopen jaar heeft KVWH actief
deelgenomen aan de Maatschappelijke Stage Markt en dit
resulteerde in een groot aantal aanmeldingen. Ondanks de
relatief ongunstige tijd van de markt voor KVWH (oktober)
blijven toch veel leerlingen bij hun toezegging en komen
zij KVWH helpen in de zomervakantie. KVWH ziet een
enorme meerwaarde in het plaatsen van maatschappelijke
stagiaires. Vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires leren
namelijk 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 had de Kindervakantieweek
een extra feestelijk thema wegens ons
15-jarig jubileum. De kinderen liepen een
heus circusterrein op, want het thema
van de week was Circus. Dit thema was
de gehele week terug te herkennen
in onder andere de aankleding van
het veld, de activiteiten en de echte
circusvoorstelling op donderdagavond.
Maandag
De week ging voor de kinderen van
start met het zoeken naar hun groepje.
Groepen met Aardige Acrobaten,
Dansende Directeuren en Lieve
Leeuwentemmers vormden zich al snel
voor de ingang van het veld. Na het
startsein haastten zowel de kinderen
als de groepsleiding zich naar hun
eigen plekje op het veld. Middels korte
kennismakingsspellen leerden de
kinderen en de groepsleiding elkaar
alvast wat beter kennen, waarna gestart
mocht worden met het verzamelen
van het hout voor de hutten.
Binnen een mum van tijd waren
de grote stapels houten pallets
omgetoverd tot de leukste hutten.
Een vast onderdeel – de glijbaan –
van iedere hut mocht uiteraard niet
ontbreken. Naast de glijbanen werden
ook daken, vlaggenpalen en banken
in elkaar gezet. Na de lunch mochten
de kinderen weer verder werken aan
hun hutten. Middels het originele
Kindervakantieweek betaalsysteem. In
de vorm van platgeslagen bierdopjes,
konden de kinderen verf en stofjes
inkopen. De echte ondernemers konden
hun geluk niet op en bedachten slimme
trucs om meer bierdopjes in handen
te krijgen. Na flink doorwerken zagen
de hutten er echt feestelijk uit met
welkomstborden, gordijnen en vrolijk
gekleurde buitenmuren. Aan het
einde van de middag werden de even
vrolijk gekleurde kinderen opgehaald
door hun ouders, en konden zij met
een voldaan gevoel naar huis.
Dinsdag begonnen de kinderen bij hun
hutten en kregen zij de gelegenheid
om met de andere kinderen en

de groepsleiding bij de hutten te spelen.
Desalniettemin waren toch wat gespannen
gezichten te zien, de jury kwam namelijk
langs om de mooiste hut te kiezen. Al snel
kwam het teamgevoel naar boven en werden
verschillende slijmacties bedacht om de jury
over te halen. Na dit spannende moment konden
de kinderen hun kriebels kwijt tijdens een
gave zumba-les. Schudden met de schouders,
billen en heupen. Ook de groepsleiding
mocht aan de bak bij de danslerares.
In de middag was het tijd voor het echte werk:
Sport & Spel stond op het programma. Op
het veld lag een circuit vol sportieve spellen
klaar. Clownbal (voetgolf), Drie toverzakjes
op een rij (drie op een rij) en Koorddansen
(touwtrekken) waren een aantal van de spellen
die gespeeld werden. Er werd hard gewerkt
om zo veel mogelijk punten te winnen. Tijdens
de middag scheen het zomerzonnetje erg fel,
en dat kon maar één ding betekenen: tijd voor
waterpret! De waterpistolen, waterbakken en
ook de waterglijbaan werden snel klaargezet.
Na de limonaderonde konden de kinderen
lekker afkoelen en waterpret beleven met de
groepsleiding. Aan het einde van de middag
werd de winnende groep van Sport & Spel
bekend gemaakt: de Creatieve Clowns mochten
een mooie medaille in ontvangst nemen.
Inmiddels was de derde dag van de week
alweer aangebroken. Op woensdag konden
de kinderen heerlijk spelen in speelpark Oud
Valkeveen. De kinderen hebben zich volledig
kunnen uitleven bij de speeltoestellen en
attracties. Ook de groepsleiding heeft een
fantastische dag gehad samen met de kinderen.
Vooral de waterfietsen waren erg in trek met
het zonnige weer. Na een hele dag lekker buiten
gespeeld te hebben, stapte iedereen moe en
voldaan terug in de bus. Op naar huis om weer
energie op te doen voor de volgende dag.
Op donderdag werden de kinderen in twee
groepen verdeeld. Voor de eerste groep was
de tent klaargemaakt om feestelijk te gaan
knutselen. Fotolijstjes, popcornbakjes en
circusattributen werden gevormd en uitgestald
op de verzamelplek. Wat een ontzettend feestelijk
gezicht! Ondertussen kreeg de tweede groep
de kans om hun circustalenten te ontdekken
tijdens een echte circusworkshop. Circus
Snor leerden de kinderen allerlei circustrucs

die zij mochten beoefenen op het
veld. Voor wij het wisten reden
kinderen op een-wielers, jongleerden
de groepsleiding zich een ongeluk
en hadden wij echte koorddansers
ontdekt. De kinderen mochten vandaag
hun lunch lekker opeten in hun hut.
Na de lunch wisselden de groepen
van onderdeel en werden nog meer
knutselwerkjes en circustrucs gemaakt.
Aan het einde van de middag was er
nog tijd om lekker vrij te spelen. De
voetbalgoals werden neergezet en
de mannen hielden een spannende
voetbalwedstrijd. Ook werd de
klauterbaan weer opgeblazen, wederom
werd daar veel gelachen door zowel
de kinderen als de groepsleiding. Maar
ook de hutten werden niet over het
hoofd gezien. Langzaamaan werden
de voorbereidingen voor de avond
gestart, want dit jaar stond er wel iets
héél speciaals op het programma.
Bij een jubileum hoort iets
speciaals vindt het bestuur van
de Kindervakantieweek, en bij het
thema Circus kan één ding natuurlijk
niet ontbreken… een echt circus! De
kinderen mochten in de avond van een
spetterende circusshow genieten in de
circustent van Circus Snor. Een echte
circusdirecteur, een ietwat klunzige hulp
en de sterkste vrouw ter wereld kwamen
onze ogen verwonderen. Zelfs de sterke
voorzitter van de Kindervakantieweek
moest het afleggen tegen de spierballen
van deze circusartieste. De kinderen,
ouders en vrijwilligers hebben een
fantastische show mogen aanschouwen.
En dan was het alweer vrijdag, de
tijd gaat snel als het leuk is. De dag
begon met het bewonderen van de
mooiste verkleedkleding van zowel de
kinderen als de groepsleiding. Vrolijke
clowntjes, circusdirecteuren en echte
leeuwen liepen het veld op. Met de
groepjes werden de hutten omgetoverd
tot kraampjes voor ‘s middags als alle
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes
mochten komen kijken. Daarnaast werd
nog door een aantal kinderen druk
geoefend voor hun optreden in de
middag tijdens de prijsuitreiking van
de loterij. Dansjes en circusacts werden
nog wat aangescherpt, zodat er echt
niets meer fout kon gaan in de middag.
Voor wij het wisten liepen de eerste
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gasten al het circusveld op. Bij de hutten
lagen verschillende spelletjes klaar, er
stond een team van limonadeschenkers
en er werd popcorn verkocht. Maar
net als andere jaren was vooral de
tafel met lootjes erg in trek. De
prijzen waren wederom fantastisch:
spelletjes, back-to-school pakketten,
kaartjes voor Coronel Adventure Park,
restaurantbonnen voor LEUK! en de
enige echte Kindervakantieweek T-shirts.
Voordat de prijsuitreiking en de
talentenshow kon beginnen ontvingen
wij hoog bezoek op het veld. Wethouder
Marianne Verhage kwam bij ons langs
om de Kindervakantieweek als eerste
organisatie van Huizen een vlag van
Jeugd Veilig Actief te overhandigen.
Jeugd Veilig Actief is een initiatief
van de gemeente om de jeugd veilig
en actief te laten opgroeien. Kinderen
moeten in een veilige omgeving
activiteiten kunnen ondernemen. Wij
als Kindervakantieweek zijn natuurlijk
apetrots dat wij als eerste organisatie
dit voor elkaar hebben gekregen.
Na deze feestelijke uitreiking was de
tijd aangebroken om te starten met
de talentenshow en de prijsuitreiking
van de loterij. Tussen de uitreiking van
deze prachtige prijzen werden heuse
circusoptredens gegeven. Onder luid
applaus en volle bewondering lieten
een aantal stoere kinderen zien wat zij
konden. En voor wij het wisten was het
al tijd om afscheid te nemen van elkaar.
De laatste bedankjes en dikke knuffels
werden uitgewisseld. Gelukkig werden
ook veel beloftes gemaakt om volgend
jaar weer terug te komen. Na alle
kinderen gedag te hebben gezegd en het
veld vrij was van bezoekers kon het grote
opruimen gaan beginnen. De vrijwilligers
hebben nog enorm hard doorgewerkt,
waarna er tijd was om met elkaar na te
genieten van een onvergetelijke week.
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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 deelnemers met een ‘rugzakje’.
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
opgezet (zowel intern als extern) en daarnaast
hebben wij verscheidene activiteiten
georganiseerd voor onze vrijwilligers om de
band onderling te versterken. We zijn veelvuldig
bezig geweest om ook in de gemeente van ons
te laten horen als het op ons beleid aankomt. We
hebben ons het afgelopen jaar hard gemaakt
voor het predicaat Jeugd Veilig Actief en deze
hebben we dan ook als één van de eerste
stichtingen uit Huizen mogen ontvangen.

Groei
In 2015 hebben wij dit tot een speerpunt
gemaakt en in 2017 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 2018 weer tweehonderd kinderen
hebben mogen verwelkomen en hen een
onbezorgde vakantieweek konden bieden.
We zijn druk bezig geweest om ons
aantrekkelijker te maken voor sponsoren zodat
we in steeds mindere mate afhankelijk van
gemeentelijke subsidie zijn. Op het ogenblik zijn
we druk bezig met het verkrijgen van een ANBIstatus zodat wij nog aantrekkelijker zijn voor
bedrijven en/of personen om aan te doneren.

Veiligheid
Zoals hierboven al even kort vermeld hebben
we ons het afgelopen jaar sterk gemaakt
voor het predicaat Jeugd Veilig Actief. We
hebben verscheidene cursussen gevold,
een vertrouwenspersoon opgeleid en onze
ervaringen en expertise gedeeld met andere
verenigingen en stichtingen uit Huizen. We
hebben een volledig transparant beleid
opgesteld welke op onze website is terug te
vinden. Daarnaast zijn we van gestart gegaan
met het aanvragen van VOG-registraties en
wij streven ernaar om in 2018 voor iedere
deelnemende vrijwilliger een VOG te hebben.
Hiertoe hebben we verscheidene stappen
ondernomen om dit proces zo soepel
mogelijk en kosteloos te laten verlopen. Wij
zijn de gemeente Huizen dankbaar voor de
aangeleverde faciliteiten en wij zullen het
aankomende jaar veelvuldig betrokken blijven
bij de initiatieven hierin.

Jaarverslag 2017 KinderVakantieWerk Huizen
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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 2017 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.
En wij hebben met trots kunnen
melden dat we uit handen van de
wethouder als een van de eerste
stichtingen/verenigingen het
predicaat jeugd veilig actief hebben
mogen ontvangen. We gaven vorig
jaar al even kort aan hoe belangrijk
sociale media en vernieuwing zijn
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. We hebben dit jaar
veelvuldig de interactie met ouders,
sponsoren en lokale initiatieven
opgezocht welke als zeer prettig
en positief zijn ervaren. Dit succes
zullen we dan ook zeker doorzetten
in 2018!

U heeft kunnen lezen dat we voor
nieuwe uitdagingen komen te
staan, maar deze als kansen zullen
omarmen om zo ook in 2018 en
later een fantastische week te
organiseren voor de kinderen uit
Huizen en omgeving.

Het bestuur is enorm trots op de
grote groep vrijwilligers, die zich
iedere keer weer keihard inzetten
om alles tot een fantastische week
te maken. Hun betrokkenheid zorgt
bij ons als bestuur voor een enorme
bewondering. Het is ieder jaar
weer een grote inspiratiebron voor
het bestuur om te zien dat zoveel
mensen zich belangeloos inzetten
voor deze fantastische week.

Met vriendelijke groet,

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
Kindervakantieweek 2017.
Daarnaast wil de stichting dit jaar
de deelnemers en de ouders en/
of verzorgers 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!
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