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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van stichting
KinderVakantieWerk Huizen, hierna te
noemen KVWH. Met dit jaarverslag willen we
u graag attent maken op de doelstellingen
en toekomstplannen van KVWH. Wij vinden
het als stichting ontzettend belangrijk dat
kinderen buiten blijven spelen en fysiek met
elkaar om leren gaan in een veilige en leuke
omgeving. Door middel van het organiseren
van een kindervakantieweek wil de stichting de
kinderen uit Huizen en haar nabije omgeving
een leuke en mooie ervaring bieden.
In het jaarverslag leest u onder andere het
verslag van de week waarin de activiteiten
die gedurende de week plaats hebben
gevonden uiteen worden gezet. Daarnaast
vindt u een financieel overzicht van de huidige
financiële status en wordt de planning voor de
aankomende jaren bekend gemaakt. Verder
kunt u lezen over de bestuur situatie in, KVWH
in cijfers en krijgt u informatie over de grote
groep vrijwilligers.
Het bestuur hoopt dat het jaarverslag u een
goed en overzichtelijk inzicht geeft in de
gang van zaken rondom KVWH. 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,
geschiedenis en toekomst

Bestuurssamenstelling

Doelstelling en doelgroep

Het bestuur bestaat 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.

KVWH stelt zich ten doel om aan
kinderen van 6 t/m 12 jaar, 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 naar hen uit.
KVWH biedt de mogelijkheid 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 op deze manier
toch een week vol afwisselende, leuke
activiteiten beleven. De stichting wil
ook zeker de kinderen die hier niet
onder vallen uitsluiten, vandaar dat
ook zij de mogelijkheid genieten om
mee te doen aan de activiteitenweek.
Op deze manier brengt de stichting
diversiteit in cultuur, achtergrond,
etniciteit en leeftijd. Kinderen leren
zo met elkaar spelen en maakt
achtergrond of een ‘rugzakje’ niets uit.
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 weer 180
kinderen mogen ontvangen.
Een belangrijk aandachtspunt binnen
KVWH is de vrijwilliger. Zonder de
inzet van vrijwilligers is het onmogelijk
om de 180 kinderen te begeleiden.
Binnen KVWH wordt ruimte en
begeleiding geboden aan vrijwilligers
om zich te kunnen ontplooien op
hun organisatietalent, creativiteit
en de onderlinge samenwerking.

Daarnaast werken we nauw samen
met Vrijwilligerscentrale Huizen
en de Maatschappelijk Stage in
samenwerking met de Huizermaat
en het Erfgooiers College.

Geschiedenis
Stichting 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 stichting KVWH
heeft opgericht. Met behulp van subsidie
van de gemeente, 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. 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 hebben dit jaar gezorgd voor meer
continuïteit van onze huisvesting,
door de aanschaf van een mobiele
opslagcontainer. Daarnaast blijft de
verbouwing van het Erfgooiers College
een aandachtspunt voor de continuïteit
van onze activiteiten welke we nu op
het grasveld 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.

Demi van der Poel legt in de loop van
2019 haar bestuurstaken neer en zal
aftreden als algemeen bestuurslid.
De stichting zet voor deze vrijgekomen
positie geen vacature uit. Voor 2019
zal de stichting dus een 5-koppig
bestuur hanteren.

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

Bestuurssamenstelling 2018
Voorzitter
Secretaris, vrijwilligerszaken
Penningmeester
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Public Relations, marketing

Jelle de Bruijn
Charlotte Tupang
Rob Kessler
Demi van der Poel
Myrthe Putters
Bastiaan van Woerkom

Bestuurssamenstelling 2019
Voorzitter
Secretaris, vrijwilligerszaken
Penningmeester
Algemeen bestuurslid, activiteiten
Public Relations, marketing
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Jelle de Bruijn
Charlotte Tupang
Rob Kessler
Myrthe Putters
Bastiaan van Woerkom
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Financieel
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Baten-lasten 2018

Begroting 2019-2020
Begroting
2019

Begroting
2019

Begroting
2020

Lasten

Baten

Lasten

Correctie op werkelijke lasten
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Begroting
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2018

Werkelijk
2018

Lasten

Baten

Lasten

Baten

toegepast per 2019

2%

Gemeente Huizen

3.800,00

Rente
Sponsoring

Inschrijf 180 kinderen

3.800,00

-

-

2.800,00

3.436,00

8.100,00

190 kinderen

Sponsoring
Inschrijf

700,00

508,00

Totaal

€ 15.400,00

€ 16.429,00

1.321,00

954,00
2.746,00

Verzekering

400,00

-

Bestuur

350,00

349,00

Kantoorbenodigdheden

8.100,00

180 kinderen

700,00

Totaal

€ 15.400,00

€ 15.400,00

Jaar opslag en postbus

600,00

612,00

2.801,00

2.857,00

Verzekering

408,00

416,00

Bestuur

450,00

459,00

Kantoorbenodigdheden

26,00

27,00

Vrijwilligerskosten

500,00

510,00

Bank

250,00

255,00

102,00

104,00

Investeringen

25,00

10,00

Vrijwilligerskosten

387,00

450,00

Kinderen

408,00

416,00

Bank

225,00

237,00

Afvoer afval / Facilitaire kosten

1.192,00

1.216,00

100,00

753,00

Veiligheid - EHBO

Kinderen

400,00

413,00

Marketing - promotie

Afvoer afval / Facilitaire kosten

1.169,00

933,00

Geluid en techniek

700,00

700,00

75,00

-

Algemene kosten

1.561,00

1.592,00

€ 9.344,00

€ 9.517,00

77,00

78,00

550,00

561,00

-

-

3.000,00

3.060,00

Investeringen

Veiligheid - EHBO
Marketing - promotie

264,00

139,00

Geluid & Techniek

700,00

700,00

Algemene kosten

1.530,00

1.250,00

€ 9.692,00

€ 8.934,00

Totaal

8.100,00

700,00

Organisatie Algemeen

Organisatie Algemeen

2.746,00

2.800,00

Overig

Huisvesting tijdens week

Huisvesting tijdens week

-

2.800,00

8.685,00

Overig

Jaar opslag & postbus

3.800,00

-

180 kinderen
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Baten

3.800,00

Rente
Gemeente Huizen

Begroting
2020

Totaal

77,00

79,00

269,00

274,00

Uitgaven Programma
Maandag activiteit
Huttenbouw

Uitgaven Programma
Maandag activiteit

77,00

-

459,00

547,00

Financieel gezien hebben wij in 2018 een goed jaar
gehad. Door jaren zuinig en goed met ons geld
te zijn omgegaan hebben wij dit jaar een nieuwe
zeecontainer kunnen kopen die wij zeker 10 jaar
als opslag kunnen gaan gebruiken. Natuurlijk zijn
er ook kosten aan het opslaan van deze container
verbonden, maar door de bereidwilligheid van
relaties kunnen wij onze jaarlijkse huisvestkosten bijna
halveren.

Huttenbouw
Dinsdag activiteit
Knutsel
Woensdag activiteit

2.601,00

2.921,00

Uitje
Donderdag activiteit

459,00

Verder hebben wij de container helemaal naar
eigen wens kunnen inrichten. Het benodigde geld
hiervoor hebben wij vrij gemaakt door o.a. iets
met de uitgaven te schuiven. Dit is gelukt zonder
noemenswaardige overschrijding van de begroting!

506,00

Sport & spel
Vrijdag activiteit

332,00

400,00

Afsluiting met o.a. loterij
Zaterdag (bedanken vrijwilligers)
Totaal

Totaal

Toe/afname eigen vermogen

800,00

1.174,00

€ 4.651,00

€ 5.548,00

€ 14.343,00

€ 15.400,00

€ 1.057,00

€ 14.482,00

€ 16.429,00

€ 1.947,00

Aan het einde van het jaar hebben wij ook nog
een toekenning van de kinderpostzegelactie 2018
gekregen. Mede hierdoor hebben wij het jaar met een
positief resultaat van ruim € 1.900 kunnen afsluiten.
Dit resultaat zullen wij gaan aanwenden voor
vervangingen en kleine investeringen die nodig zijn.

Dinsdag activiteit
Knutsel
Woensdag activiteit
Uitje
Donderdag activiteit
Sport & spel
Vrijdag activiteit
Afsluiting met loterij

-

-

520,00

530,00

-

-

420,00

428,00

-

-

Zaterdag
Bedanken vrijwilligers

1.200,00

1.224,00

Totaal

€ 5.767,00

€ 5.882,00

Totaal

€ 15.111,00

€ 15.400,00

Toe/afname eigen vermogen

01-01-2018

De begroting van 2019 wijkt af van diegene die vorig
is ingediend, omdat deze is aangepast aan hand van
het werkelijke verslag over 2018.

€ 15.399,00

€1

Balans 2018

31-12-2018

Activa

Passiva

Activa

Kas

555,20

414,78

Bank

536,23

1.621,12

7.450,00

5.000, 00

Spaarrekening

€ 15.400,00

€ 290,00

Kruisposten

488,05

Passiva

66,10

Debiteuren
Crediteuren

363,00

Opslag container

3.031,05

Eigen vermogen

4.104,06

Toename vermogen

3.949,32

Totaal

€ 8.541,43

€ 8.541,43
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8.053,38
1.947,47
€ 10.066,95

€ 10.066,95
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Kinderen

Vrijwilligers

Leeftijd kinderen
50

45

45
42

40

40
38

38

35

35

200

33

194

197

30

35

34
30

24
22

31
28

150

25

20

37

25

27

28

28

26
24

24

23

19

20

114
105

100
15

24

89

15

83

12 12

10

50

9
7

6

5

12

10

5
3
6

Nieuw

Jongens

Meiden

Totaal

Meiden

Mas stagiaires

Jongens

Vorig jaar

Vorig jaar

Pre-vrijwilligers

Totaal: 56 - Vorig jaar: 62
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Totaal: 197 - Vorig jaar: 194
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Leeftijd
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Vrijwilligers en
maatschappelijke
stage
Vrijwilligers
In 2018 heeft KVWH met een team van 56 vrijwilligers een mooie
week kunnen neerzetten. Ondanks de late vakantie, wisten genoeg
enthousiaste mensen zich aan te melden bij ons team. Er waren
veel nieuwe gezichten aanwezig; maar liefst 23 nieuwe vrijwilligers.
Met name door het gebruik van sociale media en mond-totmond reclame is de naamsbekendheid en nieuwsgierigheid naar
KVWH 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. Deze pilot bleek geslaagd, maar was qua begeleiding
en structuur een grote uitdaging. Daarom hebben wij in
2018 minder pre-vrijwilligers aangenomen. Er hebben zich
drie kinderen aangemeld, waarvan uiteindelijk één jongen is
aangebleven. In 2019 zullen we wederom plaatsen beschikbaar
stellen voor pre-vrijwilligers. Op deze manier hoopt de KVWH
haar oud deelnemers te kunnen blijven betrekken bij de
Kindervakantieweek.
Ook heeft KVWH weer samengewerkt met Vrijwilligerscentrale
Huizen voor de Maatschappelijke Stage. Deze bron van
vrijwilligers is voor KVWH erg 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 stagegelopen. KVWH is een
mooie leerschool voor jongeren om hun maatschappelijke
stage te volgen.
Het aantal maatschappelijke stagiaires is sinds 2016 toegenomen.
KVWH ziet een enorme meerwaarde in het plaatsen van
maatschappelijke stagiaires. Vrijwilligers en maatschappelijke
stagiaires leren van elkaar, maar vooral ook mèt elkaar. Door de
grote mate van zelfstandigheid en eigen invulling is een stage
bij KVWH een mooie plek voor zelfreflectie en het testen van je
eigen verantwoordelijkheden. De kennis, kunde en creativiteit van
onze vrijwilligers en stagiaires vormen een grote toegevoegde
waarde aan de vormgeving en inhoud van de week.
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Verslag van een prachtige week
Dit jaar gingen maar liefst 200 reizigers
van de Kindervakantieweek samen
met een groep van 60 vrijwillige
reisleiders in 5 dagen de wereld rond.
Gedurende de week reisde de gehele
groep langs verschillende landen en
wereldwonderen. Met ontelbaar veel
toeristische bezienswaardigheden en
zelfs een uitstapje naar het centrum
van Huizen was het een onvergetelijke
wereldreis voor de kinderen.
Onze reis startte op maandag 20
augustus, waarbij onze kleine passagiers
druk op zoek gingen naar hun reisgroep.
Groepen met Charmante Chinezen,
Dansende Duitsers en Heftige Hollanders
stonden ruim op tijd klaar om te boarden.
Nadat de gate was geopend haastten de
passagiers en hun reisleiding zich naar
de voor hen aangewezen plek op het
grasveld. Na een korte kennismaking met
de reisgroep en de veiligheidsinstructies
gehoord te hebben, mochten onze
passagiers zich uitleven door hout
te gaan halen voor het bouwen van
hun eigen wereldwonder. Met een
recordhoeveelheid aan houten pallets
werd dit zonder twijfel een klus die
thuis voor een jetlag zou gaan zorgen.
Na de eerste reisdag waren de meest
luxueuze resorts en hotels verschenen.
Uiteraard beschikte deze accommodaties
over een glijbaan, want dit bleek ook
dit jaar een vereiste te zijn onder ons
reisgezelschap. Maar naast glijbanen
waren er ook kamers gemaakt om
volledig te kunnen ontspannen met
comfortabele banken en stoelen.
Daarnaast waren wij dit jaar vergezeld
door een aantal bouwkundige knapperds
die ervoor zorgden dat er een brug
werd gebouwd tussen Australië
en Hawaï! De Dansende Duitsers
besloten om als echte roadtrippers
een reistruck te bouwen en de Heftige
Hollanders kregen het voor elkaar een
heuse windmolen neer te zetten.
Ondanks het all inclusive verblijf
werden onze reizigers getrakteerd op
de buitenlandse Kindervakantieweek
valuta. Met deze muntjes, in de vorm van
platgeslagen dopjes van verschillende
dranken, konden de kinderen stofjes
kopen om hun resort of hotel nog
aantrekkelijker te maken. Na een dag
vol spanning voor de reis en het harde
werken bij de vakantiebestemming

gingen de passagiers met een voldaan gevoel
weer met hun ouders mee naar huis.
Op dinsdag vervolgden wij onze reis, maar werd
er door elke groep gestart bij hun eigen land.
De reizigers mochten de laatste finishing touch
geven aan hun reisaccommodatie middels vrolijke
laagjes verf. Zo kreeg de reistruck een prachtig
nummerbord, de accommodatie van de Edele
Egyptenaren een prachtige regenboogglijbaan
en hadden de Jolige Japanners de namen van
de groepsleden laten vertalen in het Japans!
In de middag vervolgden wij onze reis en
landde het vliegtuig precies op tijd voor de
start van de WERELDSPELEN. De verschillende
reisgezelschappen vertegenwoordigden hun
land en gingen de strijd met elkaar aan om de
eeuwige roem. Spellen als touwtrekken, drie op
een rij en zaklopen werden fanatiek gespeeld.
Naast deze oudhollandse spellen werd er ook
met een helikopter over het speelveld gevlogen,
waarbij de kinderen middels samenwerking zo
veel mogelijk bouwstenen moesten verzamelen.
Aan het einde van deze tweede dag kwam
de hoteldirectie langs om de verschillende
wereldcreaties te aanschouwen. Uiteindelijk zou
er één creatie tot winnaar verkozen worden.
Tijdens deze beoordeling werd er gekeken naar
creativiteit, bouwkundigheid en functionaliteit.
Er werd al snel duidelijk dat het voor de
directie een moeilijke keus zou gaan worden.
Inmiddels was de derde dag van de week alweer
aangebroken. Op woensdag reisde het hele
gezelschap af naar speelpark Oud Valkeveen.
Met maar liefst vijf bussen gingen de reizigers
een dag vol avontuur tegemoet. Eenmaal in het
speelpark splitste het reisgezelschap zich op in
kleinere groepen, zodat iedereen kon doen wat
hij of zij het liefste deed. Van ontdekkingsreizen
op het water tot waanzin wekkende ritjes in de
botsauto’s, bij iedereen was een glimlach te zien
van oor tot oor. Na een hele dag lekker buiten
gespeeld te hebben, stapte iedereen moe maar
voldaan terug in de bus. Op naar huis om weer
energie op te doen voor de volgende dag.
Na een heerlijke nachtrust arriveerden de
vakantiegangers donderdag weer vol frisse
energie bij hun reisleiding. Deze frisse energie
kwam goed uit, want vandaag stond er een
sightseeing in het oude dorp van Huizen op het
programma. Middels een fotospel gingen de
reisgroepen samen aan de slag en ontdekten
zij de verborgen schatten van Huizen. Het doel
was om zo veel mogelijk opdrachten met de
reisgroep uit te voeren en alle uitgevoerde
opdrachten vast te leggen op beeld. Zo werden
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er mooie plaatjes geschoten die nog
jaren later als herinnering dienen
aan deze fantastische wereldreis.
In de middag kregen de reizigers
de gelegenheid om hun creatieve
kunsten de vrijheid te geven in de
knutselruimte. Het animatieteam had
vele tafels klaargemaakt met gave
knutselopdrachten waar alle kinderen
zich even lekker konden laten gaan met
creatieve benodigdheden zoals stiften,
verf, papier, lijm en glitters. Voor de
meer actieve reizigers was er buiten de
gelegenheid om lekker te voetballen
of zich uit te leven op de stormbaan.
Na een korte siësta kwamen de reizigers
in de avond weer terug naar het veld
om in hun mooiste outfits als een ware
Hollywood ster een goed feestje te
bouwen in de Kindervakantieweekfeesttent! De reisleiding stond klaar
om de kleine sterren te laten schitteren
tijdens een bonte avond waar
verschillende wereldhits te horen waren.
Iedereen werd getrakteerd op zang,
dans, trucs, cabaret en een prachtig
pianostuk. Aan het einde van de avond
werden de sterren opgehaald door
hun ouders om vervolgens over de
rode loper het feestterrein te verlaten
en snel naar hun bed te vliegen.
En voor wij het wisten was het alweer
vrijdag 24 augustus, de laatste dag van
de wereldreis. Voordat de definitieve
terugreis zou beginnen was er eerst nog
tijd om lekker te spelen en te genieten
van de zelfgebouwde wereldwonderen.
Vanaf de middag waren alle ouders,
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en
anderen betrokkenen uitgenodigd om
zich bij de reis aan te sluiten. Er stond
een sightseeingtour op het programma
waarbij onze gasten de wereldwonderen
konden bewonderen en lekker wat
culinaire hapjes konden bemachtigen.
Daarnaast waren er souvenirs in
de vorm van lootjes voor de loterij
beschikbaar. Als afsluitend programma
tijdens de terugvlucht konden onze
vakantiegangers met Pio Piloot mee
op reis tijdens zijn spectaculaire show.
Helaas was het daarna alweer tijd om
de koffers te pakken en de terugreis
naar huis te starten. Gelukkig konden
de kinderen het vliegveld verlaten met
een tasje vol souvenirs van de week,
inclusief hun prachtige groepsfoto. Zo
kunnen de kinderen terugkijken op een
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prachtige week vol activiteiten, nieuwe
ervaringen en vakantievrienden.
Voor de Kindervakantieweek was het
een geslaagde reis en rest ons alleen
nog te zeggen dat wij klaarstaan om
volgend jaar weer een fantastische
week tegemoet te gaan met
enthousiaste kinderen en vrijwilligers.
Voor wij het wisten liepen de eerste
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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Behaalde resultaten
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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.

Opslag en Ecologische voetprint
We hebben het afgelopen jaar veel tijd en
energie gestoken in een goede, veilige en
professionele opslag voor ons inventaris. In
2018 zijn we begonnen met een voor ons
belangrijk speerpunt: Een nieuwe en veilige
opslag waar we makkelijk bij kunnen en
waarmee de aankomende jaren goed uit de
voeten kunnen. Hierin zijn voor ons een aantal
zaken erg belangrijk. Te weten toekomstproof,
mobiel, verminderde ecologische footprint,
lagere kosten en daarnaast een beter gebruik
van de ruimte. Zo hebben wij ervoor gekozen
een nieuwe zeecontainer aan te schaffen. Dit
zorgt ervoor dat wij niet meer gebonden zijn
aan een vaste locatie, kunnen we de opslag zelf
naar wens inrichten en bespaard dit ons veel tijd
en geld. Als stichting vinden wij het belangrijk
dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen aan
een zo milieuvriendelijke oplossing. Waar wij
voorheen veel ritten heen en weer naar de
opslag moesten maken kunnen wij deze opslag
in zijn geheel op locatie plaatsen. Wij zijn er erg
trots op dat we aan onze doelstellingen hebben
voldaan en zijn zeer blij met het resultaat.

Groei en digitalisering
In de afgelopen jaren hebben wij dit tot een
speerpunt gemaakt en in 2018 hebben wij ervoor
hier verdere opvolging aan gegeven. We hebben
een groei doorgemaakt in onze doelstellingen,
en groei laten zien in het aantal vrijwilligers.
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 de stichting ook
in de toekomst te laten voldoen

aan haar doelstellingen. We hebben er met
deze stabiele basis voor gezorgd dat we in 2018
ruim tweehonderd kinderen hebben mogen
verwelkomen. We zijn druk bezig geweest om
ons aantrekkelijker te maken voor sponsoren
zodat we in steeds mindere mate afhankelijk zijn
van gemeentelijke subsidie. Daarnaast hebben
wij er ons hard voor gemaakt om een ANBIstatus te verwerven zodat wij nog aantrekkelijker
zijn voor bedrijven en personen om aan te
doneren. En dit is het afgelopen jaar gelukt.
Daarnaast zijn wij erg trots op het feit dat wij de
inschrijvingen het afgelopen jaar voor het eerst
volledig online hebben laten plaatsvinden.

Veiligheid
Zoals al eerder vermeld hebben we ons
de afgelopen jaren 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 hebben wij het aanvragen
van VOG-registraties verder uitgebreid naar
alle vrijwilligers en voldoen wij aan de AVG
wetgeving. Het veiligheidsbeleid hebben we
uitgebreid naar aanleiding van verschillende
nieuwe inzichten en zijn toegankelijker gemaakt
voor ouders, vrijwilligers en deelnemers. Wij
zijn de gemeente Huizen dankbaar voor de
aangeleverde faciliteiten en wij zullen het
aankomende jaar veelvuldig betrokken blijven
bij de initiatieven hierin.
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Slotwoord
U heeft kunnen lezen en zien dat
we het afgelopen jaar zeker niet stil
hebben gezeten. Wederom hebben
een groot aantal vrijwilligers,
deelnemers en betrokkenen zich
in 2018 ingezet voor de stichting.
U heeft kunnen lezen dat we
voor nieuwe uitdagingen komen
te staan, maar deze als kansen
zullen omarmen om zo ook in
de aankomende jaren wederom
een fantastische week kunnen
organiseren voor de kinderen
uit Huizen en omgeving. Neem
bijvoorbeeld de noodzakelijke
investering voor een nieuwe opslag.
Door te kiezen voor een mobiele
opslagcontainer zijn we flexibeler
geworden in de locatie van onze
opslag en hebben wij gedurende de
week altijd alle spullen op hand.
Vernieuwing is voor het
voortbestaan van de stichting
enorm belangrijk. Met name online
zijn wij hier ieder jaar erg actief mee
bezig. 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
grote betrokkenheid heeft gezorgd.
Dit succes zullen we in de toekomst
dan ook zeer zeker voortzetten!
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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
Kindervakantieweek 2018.
Tot slot wil de stichting ook de
deelnemers en de ouders en/of
verzorgers heel erg bedanken. Zij
zorgen immers voor de mooiste
ervaring van het jaar. Door hun
aanstekelijke enthousiasme komen
wij 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

Het bestuur is enorm trots op de
grote groep vrijwilligers, die zich
ieder jaar weer keihard inzetten
om er een fantastische week van te
maken. Hun betrokkenheid zorgt
bij ons als bestuur voor enorme
bewondering. Het is ieder jaar
weer een grote inspiratiebron voor
het bestuur om te zien dat zoveel
mensen zich belangeloos inzetten
voor KVWH.
De stichting wil graag haar dank
uitspreken naar allen die ons
zo hard geholpen hebben het
afgelopen jaar. Onze speciale dank

Jelle de Bruijn - Voorzitter

Charlotte Tupang - Secretaris /
vrijwilligerszaken

Rob Kessler - Penningmeester

Amy Kessler - Algemeen bestuurslid /
activiteiten

Bastiaan van Woerkom Public Relations / marketing

