Jaarverslag 2018

Stichting kinderkampen Delftsche Zwervers
Ten geleide
U ontvangt dit jaarverslag als bijlage van de
brief, omdat u heeft gedoneerd aan de
kinderkampen, of omdat u – al dan niet als
(voormalig) lid - een 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 dit
niet op prijs stelt, laat u ons dit dan weten.
In het bijzonder zouden wij de Oud- en Exleden van de Zwervers willen vragen ons te
helpen het gegevensbestand accuraat te
houden door adreswijzigingen en u
bekende overlijdensgevallen door te geven.
Mede namens de overige Oud- en ExZwervers alvast hartelijk dank!

Sponsors
van de kinderkampen van 2018 bedankt! Namens de
Delftsche Zwervers 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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Inhoud
Ten geleide
Sponsors
Algemene informatie
Colofon
Van de voorzitter
Achtergrondinformatie
De Delftsche Zwervers
De Stichting
Jaarrekening 2018
Kampverslagen 2018

1
1
2
2
2
3
3
4
5
8

Colibri Advies BV

Van de voorzitter
Algemene Informatie
Vragen, opmerkingen of suggesties zijn
altijd van harte welkom.
Stuur ze naar:
Email:
Website:

Schiekade 3
2627 BL Delft
info@kampjes.nl
www.kampjes.nl

De Stichting Kinderkampen Delftsche
Zwervers is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Haaglanden: 27 18 17 27
IBAN: NL19 INGB 0000 2976 62 te Delft
Colofon
Oplage:
Foto's:

Digitaal of op aanvraag
Delftsche Zwevers

Drukwerk:
Verzending:

TU Delft Science Centre
TU Delft
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Beste Lezers,
De afgelopen jaren zijn vrij dynamisch geweest. Het is lastig
gebleken om een doelgroep te vinden die en ‘ons daadwerkelijk
nodig heeft’ en een stabiele hoeveelheid kinderen levert om mee
te gaan op kamp. De kampcommissie heeft het daardoor een stuk
zwaarder gekregen omdat er meer en meer door het jaar heen tijd
en energie besteed moet worden aan het vinden en behouden van
contacten via welke er kinderen mee gaan op kamp. Een en ander
heeft er dan ook toe geleid dat sommige kampen niet zijn
doorgaan.
Over twee dingen ben ik in dit opzichte wel positief. Ten eerste
blijft het enthousiasme onder de Delftsche Zwervers om mee te
gaan op kamp onverminderd bestaan, gezien de over populatie
aan Zwervers die de afgelopen kampjes bemand hebben. Het is
moeilijker om Zwervers te vinden die net zo warm worden voor de
organisatorische kant, maar toch is er elk jaar weer een
kampcommissie.
Ten tweede is er een meer nauwe samenwerking ontstaan tussen
kampcommissie en stichtingsbestuur: de penningmeester is niet
langer de enige relevante functie in het stichtingsbestuur!
Natuurlijk is dat laatste overdreven, maar met het schrijven van de
bedelbrieven en de laatste ontwikkelingen zoals het organiseren
van beldagen is de organisatorische betrokkenheid van het
stichtingsbestuur duidelijk gegroeid.
Dit is voor mij mijn laatste bijdrage aan het stichtingsbestuur.
Jelmer Niesten neemt mijn rol als voorzitter over. Ik wens iedereen
veel succes bij het organiseren.

Met vriendelijke groet,

Bart van Osnabrugge
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Achtergrond van de kinderkampen
Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder jaar door de leden van 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 of hebben niet de
mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan. 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.
Vier of 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 rond de 13 begeleiders mee. De
begeleiding wordt meestal gevormd door drie leerkrachten van de school en voor de rest (Vrienden van de)
Zwervers. Iedereen heeft zijn eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van alles),
een aantal tentleiding 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 Oud-Zwervers. 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.
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
40 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 dinsdag- en donderdagavond 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 zeventiende-eeuwse ‘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.
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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.

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 een
meerjarige zittingstermijn hebben.
Het stichtingsbestuur bestaan 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 van de
stichting.
De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van
Commissarissen, benoemd door de algemene ledenvergadering
van de Delftsche Zwervers.
Stichtingsbestuur per 1 januari 2019:
Jelmer Niesten, MSc
(voorzitter)
Laura Geurtsen
(secretaris)
Thomas Kroes, BSc
(penningmeester)
Jesse Jansen
(tevens voorzitter DZ)
Jonathan van de Reep
(tevens penningmeester DZ)
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Toelichting op de balans
Vaste activa (kampmaterialen)
De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een percentage van de waarde af te schrijven
en alle aankopen erbij op te tellen. Dit jaar zijn er geen aankopen aan kampmateriaal gedaan, waardoor de
totale waarde van de kampmaterialen zijn verminderd.
Vlottende activa / vlottende passiva
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2017 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die
pas in 2018 vereffend worden.
Liquide middelen
Dit zijn de bedragen die we daadwerkelijk op een rekening hebben staan. Het saldo op de spaarrekening is vrij
opneembaar; vandaar dat alles onder liquide middelen is gezet.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het bedrag dat bestemd is om de kampen te kunnen draaien wanneer er een jaar lang
geen donaties binnen zouden komen. De reserve is iets aangevuld in vergelijking met het voorgaande jaar om te
corrigeren voor inflatie.
Vastgelegd in kampmateriaal
Het kampmateriaal valt ook onder de passiva, maar dan als vastgelegd vermogen. Er zijn dit jaar geen nieuwe
materialen aangeschaft, dus de waarde is gedaald.
Vervangingsreserve kampmaterialen
Om de kampmaterialen op termijn te kunnen vervangen, bouwen we een vervangingsreserve op. Dit is het
afgeschreven bedrag, 10% per jaar, plus nog eens de helft daarvan om te corrigeren voor inflatie. Dat gebeurt
over de looptijd van de afschrijving.
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Exploitatie
In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurd is afgelopen jaar op financieel gebied. Onze
oud-leden zorgden ook afgelopen jaar voor een groot deel van onze inkomsten. Onze hartelijke dank weer voor
alle giften! Daarnaast hebben we afgelopen jaar collectes gelopen voor het oranjefonds en daar een bijdrage
aan overgehouden. Er is ook eindelijk een oude maar nu eindelijk toch betaalde schoolbijdrage binnengekomen.
Helaas was er dit jaar op het laatste moment één kampje afgezegd, waardoor de kosten voor de kampjes lager
uitvielen.

Algemene reserve
Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Afgelopen jaar
is de reserve flink groter geworden aangezien er een groot overschot op de exploitatie was.
Begroting 2019
De begroting van 2019 wijkt niet significant af van die van 2018. Op basis van vorig jaar verwachten we een iets
kleinere bijdrage van de oud-zwervers, en een iets grotere bijdrage van de sponsoracties dankzij het
Oranjefonds. De kosten voor de huur van het kampterrein zijn ook iets omhoog gegaan in het afgelopen jaar dus
daar is een groter bedrag voor gereserveerd.
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Afsluiting
Het is jammer dat er afgelopen jaar een kampje op het laatste moment was afgezegd. Het kampje dat wel
doorging was verder ontzettend leuk. Ik hoop dat er in de komende jaren weer gewoon twee kampjes zullen
zijn.
Thomas Kroes,
Penningmeester SKDZ
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Kampverslag 1e kampje – De Vlieger
In de zomer van 2018 zijn wij op kamp gegaan met basisschool de Vlieger. Als thema hebben we besloten
“bakkers” te doen met twee themafiguren. Een van de kampleiding (Daan) was een (Italiaanse) bakker die de
bakkerij had overgenomen van zijn vader. Deze kampleiding was het hele kampje “in character” zodat de
kinderen het thema het hele kampje meekregen en niet alleen tijdens de themamomenten. Onze bakker Daan
deed zich ook voor als de persoon die tijdens de kampjes voor al het eten zorgde. Terwijl de keukenstaf (Jorrit
en Brian) natuurlijk heel erg hard aan het werk was om het eten daadwerkelijk op tafel te zetten. Het andere
themafiguur was een tentmeester (Pelle) die nu en dan even van zijn rustige meisjestentje weg moest sluipen
om de gemene broer van onze andere bakker te spelen die telkens weer voor problemen zorgde in het kampje.
Voor het kampje werden er heel veel gelukskoekjes met gekleurde papiertjes gebakken om aan de kinderen te
geven. Op de eerste dag mochten de kinderen tijdens de wandeltocht naar het veld, bij de kinderboerderij,
tegelijkertijd de koekjes openmaken en zo kwamen ze er achter in welk tentje ze sliepen. Later die dag had
bakker Daan de zak met aardappelen midden op het veld gezet en had hij aan de kinderen gevraagd of ze er
even op wilden letten. De gemene bakker genaamd Lepel kwam aangelopen achter de tent vandaan en rende
heel erg hard weg met alle aardappelen. Pelle kwam er die dag ook achter hoe hard kinderen ook alweer
kunnen rennen en hoe lastig het is om te rennen met een paar kilo aan aardappelen in je handen. Na een
renspelletje hadden de kinderen alle aardappels weer teruggewonnen van Lepel en hadden ze het avondeten
gered!
De tweede dag wilde bakker Daan heel graag zijn bessencake maken maar hij had helaas geen bessen. Gelukkig
kon hij de kinderen overhalen om een lange wandeltocht te maken om de lekkerste bessen te verzamelen! Na
de lange wandeltocht en de (voor de kinderen) hele spannende klim de uitkijktoren op, moesten ze weer
teruglopen. Na een paar honderd meter besloten we toch nog even uit te rusten. Een aantal kinderen hadden
absoluut geen zin in de lange wandeltocht terug en vroegen de juffen of ze nou écht terug moesten lopen? De
juffen hebben de kinderen toen verteld dat ze misschien met mensen mee mochten rijden. Vervolgens
begonnen twee jongens elke fietser die langs kan te vragen of ze achterop mee mochten rijden. Dit groepje
werd steeds groter waardoor het eindigde met ongeveer 10 kinderen die naar de fietsers aan het roepen waren.
Vele fietsers konden gelukkig de lol er wel van in zien! Vervolgens kwam de paardenkar er aan (die we natuurlijk
al lang van tevoren hadden geregeld) en vroegen de kinderen of ze mee mochten. De man van de paardenkar
met zijn sterke Overijsselse accent en paar missende tanden was alleen wel wat moeilijk te verstaan voor de
kinderen die toch nog maar maximaal twee jaar in Nederland waren! Ze hadden een leuke rit terug, zeker toen
ze erachter kwamen dat Pelle heel goed een koe na kon doen. Na 20 koe-geluiden was de leiding er klaar mee,
waren de kinderen weer uitgerust en was de rit afgelopen. Hierna mochten de kinderen nog eventjes de
paarden aaien en zelfs op het paard zitten! Hierna kwam natuurlijk nog de geweldige show van Magic John!
Nadat de kinderen hun energie weer kwijt konden door middel van het vrij spelen, was bakker Daan de cake pan
kwijt. Er zat een briefje bij die gemaakt was van losse krantenletters. De eis op het briefje was dat ze een spel
wonnen van bakker Lepel. Na een potje stratego kreeg bakker Daan de hele zware Dutch Oven pan weer terug
en kon de keukenstaf snel aan de slag om een cake te maken. Helaas kon dat niet op het kampvuur aangezien er
een stookverbod was.
De derde dag was de laatste dag van het verhaal. Na het ontbijt mocht Pelle verkleed als Lepel met een grote
zak bloem, waar we met een mes heel veel gaatjes in hadden geprikt, over het veld rennen om vervolgens te
struikelen! Pelle maakte een hele mooie koprol waardoor niet alleen het veld, maar ook hijzelf helemaal onder
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het bloem zat. Onze bakker Daan kwam vervolgens “scheldend” de keuken uitgerend. Uiteraard hebben we in
plaats van scheldwoorden de ingrediënten van pannenkoeken gebruikt! Bakker Daan vertelde de kinderen dat
er helaas geen pannenkoeken gemaakt konden worden aangezien we nu geen bloem meer hadden. (Normaal
gesproken worden de kinderen verteld dat ze iets van groenten gaan eten en is het later stiekem toch
pannenkoeken. Bij de AZC-kinderen bleek het zo te zijn dat ze pannenkoeken helemaal niet kenden en stiekem
toch spruitjes wilden die ‘s ochtends werden beloofd.) Vervolgens mocht de Manus (Kees) het gras gaan dweilen
om toch nog de grasdweil te mogen gebruiken. In de avond kwam bakker Lepel met een hele grote stapel
zelfgemaakte (dus door de keukenstaf) pannenkoeken om het goed te maken met bakker Daan. De bakkers
besloten samen te gaan werken en het thema werd afgesloten. Die avond hebben de kinderen nog heel veel
plezier gehad met de bonte avond en de disco!
De volgende ochtend was het helaas weer tijd om naar huis te gaan. De kinderen kregen hun snoepjes die ze
vrijdag moesten inleveren weer terug en veel knuffels van de kinderen volgden. De kinderen, die op de eerste
dag toch nog wel een beetje heimwee hadden, wilden nu niet meer weg bij de kampjes. Vervolgens hebben we
de kinderen naar huis gebracht en uitgezwaaid. Na nog een keertje grease lightning in de auto te draaien
(omdat de keukenstaf het liedje zo vaak had gehoord dat ze erdoorheen gingen schreeuwen). Vonden we het
geslaagde kampje toch wel ten einde.
-
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Klusweekend 2018
Voor mij begon het klusweekend toen ik (iets) te laat (half zeven ofzo) bij de toren kwam opdagen en er achter
kwam dat mensen al klaar waren met eten. Gelukkig kan ik sneller eten dan de afwas en hoefde ik dus niet
zonder ontbijt naar Ommen toe. Na een tijdig vertrek met de sprinter naar Rotterdam begonnen we ons te
vervelen in de trein en dus poogden we een heel krat bier in Brian's nieuwe 100 liter backpack te plaatsen. Dit
leek te goed te werken totdat we de trein verlate en het bleek dat er sherry uit de backpack aan het lekken was.
Na veel paniek en een slaapzak uitknijpen zijn we overgestapt en is de reis zonder verdere problemen verlopen.
Op zaterdag begon het klussen en gezien ik niet doelloos vuurtonnen wou gaan verslepen sloot ik me maar aan
bij het versnipperen van tak afval. Dit klusje bestond uit takken aan een hout versnipperraar voeren en omdat
dat met veel vaart en enthousiasme gebeurde kreeg het apparaat al snel de bijnaam: "De Diesel-Pelle". De
Diesel-Pelle een hele dag voeren was een vermoeiend en hongerig klusje dus het starten van de barbecue om
1700 was een welkom einde van de dag. Zoals gebruikelijk was er een gigantisch vuur, veel gezelligheid en te
veel eten. Ook was nagenoeg oneindig bier waar ik me te tegoed aan heb gedaan. Tot mijn vreugde passen er
twee biertjes in mijn kampeermok. Dit zorgde er natuurlijk voor dat het bier als limonade opging en tegen de
tijd dat ik besloot dat ik misschien wel genoeg ophad was het waarschijnlijk ook wel te veel geweest. Dit bleek
inderdaad waar te zijn omdat ik na een kwartiertje in bed een vloerpizza bakte tot grote ergernis van de mensen
die naast mij sliepen.
De volgende ochtend lukte het om op tijd op te staan tot mijn grote verbazing. Omdat ik nog wat wankel op
mijn benen stond besloot ik om maar niet de Diesel-Pelle te gaan voeren en hielp ik in plaats met het oprapen
van afval door stilletjes achter de groep aan te sjokken. Omdat nu wel al het onbenullige werk gedaan was zijn
we weer terug richting Delft gegaan. De mensen die met de auto teruggingen hadden gekookt en daarna ging
we naar huis. Een gezellig weekend dus vol met memorabele momenten.

-
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Jorrit Scholten

