
Veel belangstelling voor
Kinder Doe Week die gat
Kindervakantieweek
opvult

De inschrijving voor de Kinder Doe Week

is vorige week donderdag begonnen. Nu

een week later is hij vol. Dat vertelt Rubin

Vos van de Sport Advies Groep. Met

buurtsportcoaches die worden ingezet, is

de week nu mogelijk. Justin Koenen is

daarbij een spil in het web.

“We organiseren vaker

vakantieactiviteiten en hadden al iets

dergelijks in gedachten om te gaan

organiseren. We zijn blij dat er geld vanuit

de gemeente is om de kinderen die niet

op vakantie gaan en die normaal naar de

Kindervakantieweek komen iets aan te

bieden.”

Ondersteuning gemeente

Door ondersteuning van de gemeente

kunnen nu ook twintig kinderen van

gezinnen die bij de voedselbank bekend

zijn tegen een klein prijsje meedoen. Ook

een aantal jeugdige Oekraïners en

kinderen die in het netwerk van de

buurtsportcoaches zitten, krijgen deze

kans. Anderen betalen 40 euro voor

deelname aan de hele week.

“De week gaat plaatsvinden van 22 tot en

met 26 augustus. Dat is een week later

dan de Kindervakantieweek normaliter

zou zijn geweest. We hebben een plek

gevonden bij de korfbalvelden aan de

Bovenweg. Montris heeft hier zijn

kinderopvang en daar werken we vaker

mee samen”, legt Rubin Vos uit.

Het liefst had hij de week eerder

gehouden, in week 3 of 4 van de vakantie.

“Dan zijn de meeste mensen op vakantie,

dus dat zou ideaal zijn voor de kinderen

die niet op vakantie gaan. Dat is alleen

lastig met personele bezetting. In de

laatste week van de vakantie hebben we

in ieder geval plaats voor 120 kinderen en

wellicht nog wat meer.”

Programma

De laatste puntjes voor het programma

worden nog op de i gezet, maar de grote

lijnen waren snel op papier gezet. Het

hutten bouwen is net als bij de

Kindervakantieweek een belangrijk

onderdeel. “Daarnaast willen we een

luchtkussenstormbaandag houden.”

Ook een dag met minigames, kleine

sportspelletjes staat op het programma

en een dagje zwemmen in de Meent. “En

een zeskampdag. Ook zijn er clinics van

sportverenigingen. Inmiddels hebben de

badmintonvereniging en de

korfbalvereniging aangegeven hier aan

mee te werken. Andere sportclubs

hebben we hier ook voor benaderd.”

Tijdens de week heeft de organisatie ook

de beschikking over de sportzaal in de

naastgelegen sporthal De Meent. “Dus bij

slecht weer kunnen we daar terecht, maar

ik denk dat we de zaal ook gaan

gebruiken bij mooi weer. Badminton kan

buiten, maar bij de badmintonvereniging

wil de clinic binnenhouden. Daarnaast

kunnen we de activiteiten wat spreiden.”

Vrijwilligers

Rubin Vos geeft aan dat vrijwilligers

welkom zijn om een handje te komen

helpen. “We denken dan aan jeugd van 15

jaar en ouder. Wellicht is de

Kindervakantieweek volgend jaar weer

geholpen met mensen die dit jaar ons

helpen en willen vrijwilligers die normaal

bij de Kindervakantieweek helpen ons

bijstaan.”

Dat gebrek aan vrijwilligers is namelijk de

reden dat de Kindervakantieweek niet

door kon gaan. In een eerder interview gaf

Bas van Woerkom van de

Kindervakantieweek aan dat ze alles

hadden geprobeerd om mensen te

krijgen, maar dat lukte niet.

“‘Blij dat er een alternatief is, maar

tegelijkertijd is het ook wel heel wrang’”

“We zijn blij dat er met de Kinder Doe

Week een alternatief is, maar tegelijkertijd

is het ook wel heel wrang. We werden ook

verrast door het plotse bericht van de

gemeente over de steun aan dit

alternatief. Wij hebben namelijk ook

gekeken of met extra geld een

Kindervakantieweek mogelijk was, maar

toen was er geen geld te vinden en nu

wel”, legt Bas van Woerkom uit.

Voormalig wethouder Maarten Hoelscher

gaf een klap op dat geld en licht toe: “Ik

vond het belangrijk dat er ook iets is voor

kinderen in Huizen is te doen die niet op

vakantie kunnen. Dat was het

belangrijkste voor mij, vandaar dat de

gemeente de Sport Advies Groep de

opdracht gegeven om met de

buurtsportcoaches een alternatief te

verzorgen.”

“Ik had begrepen dat de

Kindervakantieweek dat niet kon doen,

vanwege het gebrek aan vrijwilligers. Na

de zomer gaat de gemeente nog wel

praten met de Kindervakantieweek en de

Vrijwilligerscentrale om te kijken wat

volgend jaar mogelijk is.”

Eenmalig

Hij legt uit dat de Kinder Doe Week nu

voor één keer een alternatief is en

mogelijk is door gelden die beschikbaar

zijn voor de inzet van buurtsportcoaches.

“We hadden dat in eerste instantie

ingezet voor de inzet bij de vluchtelingen

op de boot en de opgevangen Oekraïners.

Dat geld hebben we van het Rijk

teruggekregen en besteden we nu

hieraan.”

Bas van Woerkom van de Stichting

Kindervakantieweek Huizen heeft er een

hard hoofd in of het nog goed gaat komen

met de Kindervakantieweek volgend jaar.

“De vrijwilligerscentrale hebben wij ook

benaderd en biedt veelal vrijwilligers van

40-plus. Dat is niet onze doelgroep.”

“‘Extra geld had voor ons ook een

oplossing geweest’”

“Extra geld had voor ons ook een

oplossing geweest. Dan hadden we zelf

bijvoorbeeld buurtsportcoaches kunnen

inhuren naast de inzet van vrijwilligers. Op

die manier hadden we kunnen werken aan

ons netwerk om volgend jaar voldoende

vrijwilligers te hebben. Dat wordt met nog

een jaar afwezigheid na corona alleen

maar moeilijker.”

“Ik snap dat de gemeente wellicht in de

snelheid om een oplossing te vinden hier

niet aan heeft gedacht. Wij zijn er wel

teleurgesteld over en voelen ons

gepasseerd.”

“We hebben al 20 jaar ervaring en hadden

het graag een week onder onze vlag

willen organiseren. Natuurlijk zijn we wel

blij dat de kinderen die anders bij ons

zouden komen dit jaar een alternatief

hebben om naar toe te gaan.”

Bestuursfuncties

Ook zit de Stichting Kindervakantieweek

Huizen nog steeds te springen om

vrijwilligers die de bestuursfuncties in

gaan vullen. “Mensen die zich hiervoor

willen inzetten kunnen zich bij ons melden

via bestuur@kindervakantieweek.nl. We

geven nog niet op en we zullen met de

beschikbare vrijwilligers nog eens naar de

toekomst kijken.”

De verhoudingen tussen het bestuur van

de Kindervakantieweek en de

organisatoren van de Kinder Doe Week

zijn volgens Rubin Vos goed. “We hebben

afgesproken om na de vakantie te kijken

wat we voor elkaar kunnen betekenen

voor volgend jaar. Voor nu staan we in de

startblokken om er een leuke week van te

maken voor de kinderen. Dat is het

belangrijkste.”
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