Jaarverslag 2007
Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
Ten geleide
U ontvangt dit jaarverslag omdat
u heeft gedoneerd aan de kinderkampen, of omdat u – al dan niet als
(voormalig) lid – binding heeft met
Studentenstam De Delftsche Zwervers.
Via deze weg willen we u op de hoogte
houden van de activiteiten van de
Stichting Kinderkampen Delftsche
Zwervers. Als u hier geen prijs op stelt,
laat u ons dit dan weten (zie adres op
laatste pagina). We zullen u dan uit
onze verzendlijst verwijderen.
Speciaal richting de Oud- en Ex-leden
van De Delftsche Zwervers hebben
we het verzoek ons te helpen ons gegevensbestand accuraat te houden,
door adreswijzigingen en u bekende
overlijdensgevallen aan ons door te
geven.
Mede namens de overige Oud- en
Ex-Zwervers alvast hartelijk dank!

Inhoud
Sponsors
van de kinderkampen van
2007 bedankt!
Namens de Delftsche Zwervers,
de scholen (het Mozaiek en de
Octaaf uit Den Haag) en alle
kinderen die mee geweest zijn
met de kampen bedanken wij de
volgende personen, bedrijven en
instellingen voor hun bijdrage:
Alle oud- en ex-Zwervers
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Het bestuur, augustus 2007

De nieuwe voorzitter,
gelokt door de kampjes…
In mijn waarschijnlijk laatste jaar als
Delftsche Zwerver, waarin ik me een
stuk minder ben gaan bemoeien met
het bestuur, commissies en avondprogramma’s, heb ik mij toch weer laten
strikken om voorzitter te worden.
Deze keer van de stichting. En waarom
ook niet? Ik ga sinds 2001 met erg
veel plezier mee op kamp. En ook dit
jaar zal ik weer van de partij zijn. En
volgend jaar? Wie weet... ik ben het
voorlopig nog niet zat.
Voor degenen die mij niet kennen
zal ik mij even snel voorstellen. Mijn
naam is Ruud Pekema (28), in 2001
op de ‘reserve lijst’ voor de kampjes
terecht gekomen (en natuurlijk mee
geweest) en daarna blijven plakken bij
DZ. Gelokt door de kampjes dus.

Bij De Delftsche Zwervers heb ik, naast allemaal leuke commissies, ook nog
een jaartje bestuur gedaan als penningmeester en daarmee al een jaar in het
bestuur van de stichting gezeten.
Zoals duidelijk mag zijn heb ik het altijd erg naar mijn zin gehad bij DZ en waren
de kampjes daarbij altijd 1 van de hoogtepunten. Ik was dan ook makkelijk
overgehaald om voorzitter van de stichting te worden. Op deze manier kan ik er
mede voor zorgen dat ook andere mensen de komende jaren net zulke geweldig
leuke kampen kunnen meedraaien als ik heb gedaan. Kinderen en leiding.
Natuurlijk blijft ergens over schrijven of praten makkelijker dan iets daadwerkelijk
doen. Ik zal dan ook mijn uiterste best gaan doen om al mijn goede voornemens
als voorzitter in ieder geval de komende 3 jaar vol te houden. Als het goed is zal
ik tegen die tijd (of wat later) het stokje doorgeven aan de volgende voorzitter,
gelokt door die o zo leuke kampjes…

Ruud Pekema,
voorzitter
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Achtergrondinformatie
Studentenstam De Delftsche Zwervers
De vereniging De Delftsche Zwervers is in 1920 opgericht, oorspronkelijk
als studentenvoortrekkersstam van de Nederlandse padvinderij. Al enkele
decennia zijn de Delftsche Zwervers een studentenvereniging, met ongeveer
20 leden. Vanwege haar band met Scouting, presenteert de vereniging zich tegenwoordig als studentenstam. De meeste leden studeren aan de Technische
Universiteit Delft. Het verenigingsleven steunt op drie pijlers: de vaste verenigingsavond, de activiteiten hierbuiten en de kinderkampen. Iedere donderdagavond (en dinsdagavond voor de commissies) komen de Zwervers bij elkaar op
de ‘toren’, zoals zij hun verenigingslocatie noemen. Het betreft de achterste van
twee midden in het water gelegen kruittorens van het sfeervolle zeventiendeeeuwse ‘Kruithuis’-complex, waar vroeger het buskruit opgeslagen werd. Na de
gezamenlijke maaltijd en de afwas is er een avondprogramma, dat van alles kan
zijn: van kleien, quiz of omgekeerde fotospeurtocht, tot warentest, klussen aan
de toren of een excursie.
Ook buiten de verenigingsavond zoeken de leden elkaar regelmatig op voor
allerlei activiteiten, etentjes en verjaardagen. Daarnaast worden er in verenigingsverband regelmatig buitensportactiviteiten georganiseerd zoals (winter)
kamperen. De derde belangrijke activiteit van de Zwervers is het organiseren en
begeleiden van de kinderkampen.

De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
In de statuten van de stichting staat haar doel omschreven als: “het financieel
mogelijk maken en ondersteunen van kindervakantiekampen en aanverwante
activiteiten georganiseerd door studentenvereniging De Delftsche Zwervers”.
Concreet doet zij dat door:
• de liquide middelen en (tent) materialen ten behoeve van de kampen te
beheren en de financiële administratie te voeren.
• de kampcommissie van de Zwervers in staat te stellen tot het voeren van
een goede acquisitie, onder andere door het bijhouden van een database van
bedrijven, instellingen en fondsen, en door ondersteuning bij de diverse postzendingen.
• de kampcommissie van de Zwervers te begeleiden bij haar functioneren,
door regelmatig overleg, het ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie en de
overdracht, en het ter beschikking stellen van draaiboeken.
• de Zwervers in staat te stellen kwalitatief goede kampen te houden.
Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met relevante
informatie voor de kampen, zoals draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig trainingen voor de begeleiding aan.
De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij kan
bijdragen aan de continuïteit van de kampen in de toekomst. Enerzijds doordat
alle middelen – geld en materialen – van de kampen in een aparte rechtspersoon zijn ondergebracht. Anderzijds doordat de bestuursleden van de stichting
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een meerjarige zittingstermijn hebben
– in tegenstelling tot het bestuur
van de studentenvereniging – en
daardoor beter in staat zijn contacten
te onderhouden, kennis te beheren
en over te dragen van jaar op jaar
(database, bibliotheek, etc.) en beleid
op langere termijn te voeren.
Het stichtingsbestuur bestaat uit
vijf leden, die worden benoemd en
ontslagen door het verenigingsbestuur van de Zwervers. Voor de
voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie jaar, volgens een rooster
waarbij ieder jaar een bestuurslid
aftreedt. Twee leden van het
zittende Zwerversbestuur fungeren
als algemene bestuursleden in de
stichting.
De stichting wordt gecontroleerd
door een Raad van Commissarissen,
benoemd door de algemene ledenvergadering van de Delftsche Zwervers.
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Achtergrond van de kinderkampen
Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder jaar door
de Zwervers kinderkampen georganiseerd. Toentertijd gingen de Zwervers op
kamp met kinderen van de ‘Marthastichting’ in Alphen. Ook zijn er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen.
Sinds eind jaren ’60 gaan er kinderen mee van basisscholen voor speciaal
onderwijs uit achterstandswijken zoals de Schilderswijk in Den Haag. Deze
kinderen groeien vaak op in een sociaal achtergestelde situatie en kennen
meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden.
Voor deze kinderen is het een ongekende ervaring om hun dagelijkse leefwereld
in de stad in te wisselen voor het kamperen in de bosrijke omgeving van
Ommen. Daar bouwen de Zwervers ieder jaar in de vroege zomer op een groot
kampeerveld een tentenkamp op.
Vijf dagen lang kamperen de kinderen daar, en spelen ze op het veld en in
de bossen. Tijdens het kamp worden de kinderen intensief begeleid: met de
ongeveer 25 kinderen gaan er ongeveer 13 begeleiders mee, waaronder drie
leerkrachten van de school, de rest (Vrienden van) Zwervers. Iedereen heeft zijn
eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van
alles), een aantal tentmezen en -juffen en een (multifunctionele) Zwever.
Ieder jaar wordt een spannend themaverhaal bedacht, waar ze vaak helemaal
in opgaan. Per jaar worden zo twee kampen gehouden, meestal elk met een
andere school.

Ook voor de Zwervers zelf zijn deze
kampen een unieke ervaring: je leert
jezelf en elkaar weer op een heel
andere manier kennen dan tijdens de
studie. Daarbij kom je in het omgaan
met deze kinderen in aanraking met
een leefwereld die totaal verschillend
is van die van jezelf, het maakt je even
deelgenoot van een heel andere kant
van onze samenleving. Daarnaast
levert het organiseren van de kampen
een mooie ervaring op.
Het benodigde geld voor de kampen
wordt voor een groot deel bijeengebracht door donaties van OudZwervers. Daarnaast vragen we
donaties aan bedrijven en instellingen.
Bij het organiseren en begeleiden van
de kinderkampen worden de leden van
de Delftsche Zwervers en met name
de kampcommissie ondersteund door
de Stichting Kinderkampen Delftsche
Zwervers.

Stichtingsbestuur
op 1 januari 2008
Ing. Ruud Pekema
(voorzitter)
Janine Bos
(secretaris)
Ir. Léon Planken
(penningmeester)
Hannah Fraza
(tevens voorzitter bestuur DZ)
Joep Weijers
(tevens secretaris bestuur DZ)
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Jaarrekening 2007
alle bedragen zijn vermeld in euro’s
Balansper31december2007

Activa
Vasteactiva
Kampmaterialen

31Ͳ12Ͳ’07
6.400,90

Vlottendeactiva
Vorderingenenoverlopende
posten

2.000,00

31Ͳ12Ͳ’06
6.448,90

325,00

Passiva
Bestemdereserves
Continuïteitsreserve
Vastgelegdinkampmateriaal
Vervangingsreserve
kampmaterialen
subtotaal

31Ͳ12Ͳ’07
8.168,04
6.400,90

31Ͳ12Ͳ’06
8.168,04
6.448,90

14.846,87 14.192,37
29.415,81 28.809,31

Algemenereserve

1.819,02

2.122,81

1.032,22

276,48

Liquidemiddelen
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen
subtotaal

23.050,15 23.524,71
816,00
909,99
23.866,15 24.434,70

Vlottendepassiva
Kortlopendeschuldenen
overlopendeposten

Totaal

32.267,05 31.208,60

Totaal

32.267,05 31.208,60

Toelichting op de balans
Vaste activa (kampmaterialen)
De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een vast bedrag van de waarde aan het begin van het
boekjaar af te schrijven, met eventueel een correctie in het eerste of laatste jaar. De materialen worden in tien jaar met
een vast termijnbedrag afgeschreven.

Vlottende activa / vlottende passiva
Voor zover mogelijk zijn inkomsten en uitgaven in het jaar geboekt waar ze thuishoren. Dit houdt echter in dat de feitelijke
transactie in een ander jaar kan plaatsvinden. Vandaar dat er ieder jaar wel overlopende posten zijn. Zowel de vorderingen
als de schulden zijn van kortlopende aard en worden in principe binnen een jaar vereffend.

Liquide middelen
Hier staat wat er aan “echt” geld aanwezig is. Het saldo op de spaarrekeningen is vrij opneembaar; vandaar dat het onder
de liquide middelen is gezet.

Continuïteitsreserve
Om de exploitatatie van de kampen te kunnen bekostigen zijn we als stichting volledig afhankelijk van de jaarlijkse
donaties van Oud-Zwervers en bedrijven. Het is altijd al een ongeschreven regel geweest, dat het te allen tijde mogelijk
zou moeten zijn om de kinderkampen door te laten gaan. Ook als, om wat voor reden dan ook, de jaarlijkse inkomsten
zouden uitblijven of structureel zouden teruglopen. In het verleden was de coninuïteitsreserve op ƒ18.000,- gezet en
omgerekend is dit € 8.168,04. Met dit bedrag kan één kampjaar volledig worden bekostigd

Vastgelegd in kampmateriaal
De waarde van de kampmaterialen is wel heel duidelijk vastgelegd vermogen. We gaan bijvoorbeeld niet een tent
verkopen om hiermee de busmaatschappij te betalen.
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Specificatiekampmateriaal
Jaarvan
aankoop
diverse
'92–'96
Inventaris
nvt
Tafels&banken
2000
Keukengerei
2000
Kameel(opslagtent)
Kindertenten
Branders
Truus
(activiteitentent)
Tipipalen
Regenkleding

AankoopͲ
Waardeop
waarde
31Ͳ12Ͳ2006
3.780,22
nvt
1.116,90
1.044,26
312,00
880,94
258,00

2001
2003
2004

1.996,60
1.500,00
254,70

796,00
900,00
175,00

2004
2007
2007

4.139,10
615,00
500,00

2.891,00

Totalen

6.448,90

Aanschaf
Waardeop
in2007
Afschrijving
Dotatie
31Ͳ12Ͳ2007 Reservering
afgeschrevenin2001–2005
5.670,32
50,00
120,00
60,00
1.046,90
811,65
104,00
52,00
208,00
1.254,39
86,00
43,00
172,00
1.063,41
199,00
150,00
25,00

99,50
75,00
12,50

597,00
750,00
150,00

615,00
500,00

413,00
66,00
50,00

206,50
33,00
25,00

2.478,00
549,00
450,00

1.165,00

1.213,00

606,50

6.400,90

2.099,40
1.125,00
157,05
2.491,65
99,00
75,00
14.846,87 

De afschrijving op de inventaris bedroeg sinds 2000 jaarlijks € 225 en was historisch bepaald uit het feit dat er gemiddeld
ieder jaar voor circa dit bedrag aan nieuwe ‘waardevaste’ materialen wordt aangeschaft. Inmiddels is gebleken dat dit
de afgelopen jaren niet gehaald is. Er moet in de nabije toekomst opnieuw vastgesteld worden waar onze inventaris uit
bestaat en wat de reële waarde op dit moment is. Tot die tijd hebben we de jaarlijkse afschrijving vastgesteld op € 120,
circa 1/10 van de huidige boekhoudkundige waarde

Vervangingsreserve kampmaterialen
Vanuit deze reserve kan er materiaal aangeschaft worden als het aan vervanging toe is. Voor de boekhouding stellen
we dat de waardevaste materialen die we aanschaffen 10 jaren meegaan. Door jaarlijks 1/10 van de aanschafwaarde
af te schrijven en deze afschrijving als kosten te boeken op de exploitatie wordt gespaard voor de vervanging. Omdat
de aanschafwaarde echter niet gelijk
is aan de vervangingswaarde, wordt
Resultatenrekeningvervangingsreservekampmaterialen
er circa 50% van de gebruikelijke
Baten
Lasten
jaarlijkse afschrijving als dotatie aan
Afschrijving
1.213,00
Vervanging/aanschafmateriaal
1.165,00
de reservering kampmaterialen
Dotatie
606,50
geboekt, om te zijner tijd een goede
Oudsaldo
14.192,37
Nieuwsaldo
14.846,87
vervanging voor de afgeschreven
Totaal
16.011,87
Totaal
16.011,87
materialen te kunnen aanschaffen.

Inmiddels is een gedeelte van het
materiaal volledig afgeschreven en
mag het dus vervangen worden.

Algemene reserve
Het vermogen in de algemene
reserve dient als buffer voor heeft
nog geen concrete bestemming
en kan aangewend worden al naar
gelang de situatie zich voordoet.
Door tegenvallende resultaten is
de algemene reserve dit jaar helaas
opnieuw geslonken.
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ResultatenrekeningexploitatieKinderkampen2007
Baten
realisatie
begroot
OudͲZwervers1
3.954,45 4.300,00
Bedrijven/Instellingen
2.200,00 1.750,00
2
Schoolbijdrage
855,00
650,00
Rente
691,50
690,00
Diversen
2,55

SaldoͲafname

303,79

Totaal
1)
2)
3)
4)

8.007,29 7.390,00

Lasten
Vervoer3
Voeding2
Activiteiten
Huurkampterrein2
Lopendmateriaal
Opslagmateriaal
Afschrijvingopmateriaal
Dotatiemateriaalreserve
Administratiekosten
Verzekeringen
Diversen4

realisatie
1.721,93
1.251,64
691,63
1.327,30
243,12
140,00
1.213,00
606,50
518,20
171,17
122,80

Totaal

begroot
1.600,00
990,00
650,00
1.260,00
350,00
140,00
1.100,00
560,00
520,00
170,00
50,00

8.007,29 7.390,00

We bedanken alle Oud-Zwervers voor hun steun.
Omdat er meer kinderen meegingen dan verwacht, zijn al deze posten hoger uitgevallen dan begroot.
Er zijn extra kosten gemaakt voor het vervoer van o.a. regenpakken en een koelkast.
De kampleiding heeft een training “omgaan met kinderen met probleemgedrag” gehad.

Mutatiesalgemenereserve
Baten
Lasten
Exploitatietekort

303,79

Oudsaldo

2.122,81

Nieuwsaldo

1.819,02

Totaal

2.122,81

Totaal

2.122,81



BegrotingexploitatieKinderkampen2008
Baten
Lasten
OudZwervers
4.300,00
Vervoer
Bedrijven/Instellingen
1.850,00
Voeding
Schoolbijdrage
750,00
Activiteiten
Rente
760,00
Huurkampterrein
Lopendmateriaal
Opslagmateriaal
Afschrijvingopmateriaal
Dotatiemateriaalreserve
Administratiekosten
Verzekeringen

1.600,00
1.150,00
700,00
1.260,00
320,00
140,00
1.200,00
600,00
520,00
170,00

Totaal

7.660,00

7.660,00

Totaal



Léon Planken
Penningmeester
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Kampverslagen 2007
1e Kamp

I

n Delft woont een vreemde student
die professor in de monsterkunde is
geworden. Hij heeft gehoord dat er in
Ommen monsters zitten en deze wil
hij graag bestuderen. Daarvoor roept
hij de hulp in van de kinderen van de
Octaaf. Als ze meewillen naar Ommen
dan zullen ze daar goed kunnen
helpen met het bestuderen van de
monsters en aanverwante taken.
Wat de kinderen niet meteen weten is
dat de professor met de sporen die hij
van monsters vindt experimenteert op
echte mensen. Hierdoor veranderen
ze soms in monsters. De professor
probeert natuurlijk alle problemen
wel te verhelpen.
Maandag vinden ze een monsterspoor.
Met dat spoor maakt de professor een
drankje, waarmee hij dinsdag iemand
verandert in een waterbeest dat
graag wil zwemmen. Het zwemmen

is ondanks een aantal korte regen en Vrijdag neemt de leiding het heft in
onweer onderbrekingen er leuk. De eigen handen en smeden samen met
professor weet een drankje te maken de kinderen een plannetje. Ze vinden
om het monster weer zijn menselijke dat het tijd is dat de professor zijn lesje
gedaante aan te laten nemen. De leert. Ditmaal stoppen ze een drankje
professor kan het helaas niet laten om in zijn melk en veranderd de professor
zelf in een verschrikkelijk
toch door te experiweerwolfachtig
monster.
menteren.
Woensdag
Nadat
de
professor
heeft
verandert er
beloofd echt niet meer op
Woensdag verandert
iemand in zo’n
mensen te experimenteren
er iemand in een zo’n
lelijk beest dat
helpen de kinderen met
lelijk beest dat die
hij zich niet
het zoeken naar de juiste
zich niet meer durft
meer durft te
te vertonen en vlucht
ingrediënten voor een
vertonen
tegengif. De professor is de
naar de uitkijktoren.
kinderen erg dankbaar en ze
En ook donderdag is
het weer raak. Dit maal verandert er krijgen allemaal een klein cadeautje.
iemand in een draak. Gelukkig houdt De kinderen gaan naar huis zodat
deze draak wel van een feestje en is er de professor aan de slag kan om het
een geweldige disco waarbij de draak juiste drankje te brouwen. Zou hij ooit
natuurlijk zijn vuurspuug kunsten weer helemaal normaal worden en
laat zien. Natuurlijk worden het lelijke zijn belofte om niet meer op mensen
monster en de draak met een drankje te experimenteren houden….?
weer zichzelf.
Ruud

De website
Vorig jaar stond het al ergens in het jaarverslag. Een
prachtig adres voor een website van de stichting:
www.kampjes.nl.
Helaas is er het afgelopen jaar geen tijd gevonden
om deze website operationeel te maken en wijst
het adres tot nu toe door naar de website van De
Delftsche Zwervers. Maar komende tijd willen
we er toch voor gaan zorgen om deze website
een eigen gezicht te gaan geven. Op de website
zal informatie over de stichting en de kampjes
komen met als voornaamste doel het werven
van fondsen en het vinden van kampleiding te
vergemakkelijken. Natuurlijk zal er ook te lezen
zijn hoe de kampjes verlopen zijn. Ook staat het
in de planning om informatie te verstrekken
voor andere (scouting)groepen die gelijksoortige
kampjes willen organiseren.
Kijk dus gerust af en toe eens op www.kampjes.nl
om te kijken hoever we ermee zijn.
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2e Kamp

H

et kinderkampje met de Mozaiek in
2007 stond helemaal in het teken
van monsters. Onder begeleiding van
de “Wilde Wijze” werd de kinderen de
fijnere kneepjes van de monsterjacht
bijgebracht en aan het eind kregen ze
allemaal een certificaat mee naar huis
waarop stond dat ze nu gecertificeerd
monsterjager waren!

het beter bij het tweede contact en kon hij uiteindelijk toch nog zijn verhaal
doen voor al de kinderen.
Op de dinsdag ging het trainen hard van start en de kinderen vermaakten zich
uitstekend met alle spelletjes die ze voorbereiden op de woensdag, wanneer de
jacht plaats zou gaan vinden.
Dinsdagavond kwam natuurlijk Magic John langs om de kinderen versteld de
doen staan met de wat meer magische georiënteerde monstervang trucs. Zoals
altijd was zijn optreden een geweldig succes, zowel de kinderen als leraren en
Zwervers konden genieten.

Op woensdag ging de zoektocht naar monsters in de buurt hard van start en
Het weer was weer geweldig dus het werd een lange toch afgelegd, die eindigde bij het huis van de “Wilde Wijze”.
Wat bleek nou? Het monster had de “Wilde Wijze” aangevallen en
eerste wat er gebeurde
was er met de diploma’s vandoor gegaan zodat de kinderen niet af
toen we aankwamen
Dit
konden studeren. Dit dramatische moment werd prachtig door de
was een snelle verfrisd r a m at i s c h e
weergoden aangegrepen om uit het niks een gigantische stortbui
sende duik in de Vecht.
moment werd
op het kamp neer te laten, waar de “Wilde Wijze” zomaar uit kwam
Hierna werd het terrein
prachtig door
zetten. Hoewel het leek alsof hij meer te zeggen had hield hij het
verkend en de tent
de
weergoden
kort omdat er niet voorbereid was op de onverwachte stortbui.
groepjes ingedeeld en
aangegrepen
Hierdoor konden de kinderen snel naar de huifkarren gaan die
aan hun tentmeesters
ze droog terug brachten naar het kampterrein. De zon kwam ook
toegewezen.
al snel weer terug en bij het terrein aangekomen was iedereen
Het eerste contact met de “Wilde Wijze” eigenlijk alweer droog.
ging wat rommelig en het bleek al
snel dat de meeste kinderen liever een De avond werd opgevuld met een mooie disco waar de betere breakdance
oude man in nood pesten dan te hulp moves uitgevoerd werden. Maar natuurlijk kon er niet aan ontsnapt worden:
schieten. De “Wilde Wijze” zag zijn fout Jumpen. Op een gegeven moment moesten zelfs de Delftsche Zwervers eraan,
in en met behulp van zijn inherente en dat ging niet iedereen even makkelijk af.
toverkracht ontvluchtte hij de horde
treiterende kinderen. Gelukkig ging De laatste dag werd het monster gevangen genomen en zo konden de kinderen
“afstuderen” en na een emotioneel afscheid (“Lekker ding!”) gingen ze weer
terug naar huis.
Bart

Algemene informatie over de
Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
Vragen, opmerkingen of suggesties zijn altijd van harte welkom.
Stuur ze naar:
Schiekade 3; 2627 BL Delft
email: info@kampjes.nl
website: www.kampjes.nl
De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Haaglanden: 27 18 17 27
Gironummer: 29.76.62 te Delft
8

Colofon
Oplage: 190
Opmaak:
Verzending:

Janine Bos
TU Delft

