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Jaarverslag 2019
Ten geleide
U ontvangt dit jaarverslag 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. Mocht u deze correspondentie
niet op prijs stellen, laat dit dan aan ons
weten.
In dit jaarverslag geven wij u een beeld van
wat wij, de Stichting en de Zwervers, het
afgelopen jaar voor de kampjes hebben
gedaan. Wij hopen dat u dit verslag met
plezier zult lezen en wij komend jaar weer op
uw steun kunnen rekenen!

Namens de Delftsche Zwervers danken alle sponsoren die in
2019 een bijdrage aan de Kinderkampen hebben geleverd!
Specifiek willen wij onze dank uitspreken aan de volgende
personen, bedrijven en instellingen:

Alle oud- en ex-Zwervers

Het bestuur, juli 2020
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Van de voorzitter
Beste Lezers,
Sinds 1 januari 2019 heb ik de voorzittersfunctie overgenomen
van Bart van Osnabrugge. Hoewel ik het jaar positief en vol goede
moed ben gestart, kregen wij al vrij snel van de kampcomissie te
horen dat de school waarmee wij op kamp zouden gaan had
afgezegd. Het harde werk wat daarna is verricht om alsnog een
organisatie te vinden is helaas op niets uitgelopen waardoor we
dit jaar tot mijn grote spijt geen kampjes hebben kunnen
organiseren.
Bij het vinden van een geschikte school voor de kampjes in 2020
liepen wij wederom tegen het probleem aan dat dit de laatste
jaren steeds moeilijker is geworden. Hierom zijn wij hard op zoek
gegaan naar een nieuwe doelgroep. Uiteindelijk zijn wij, vooral
door het harde werk van Laura Geurtsen, onze secretaris tijdens
2019, uitgekomen bij de Kindervakantieweken. Een organisatie
van VluchtelingenWerk Nederland die zich inzet voor het
realiseren van vakanties voor vluchtelingenkinderen. Deze
verandering van doelgroep brengt wat nieuwe aandachtspunten
en uitdagingen met zich mee die door zowel de kampcommissie
als de Stichting zijn opgepakt in de aanloop van deze kampjes.
Helaas moet ik u mededelen dat, op het moment van het
schrijven van dit jaarverslag (in 2020), het duidelijk is dat door het
Coronavirus deze kampjes helaas niet door kunnen gaan. Samen
met VluchtelingenWerk Nederland richten wij nu onze pijlen op
het organiseren van onvergetelijke kampjes in 2021.

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, print op aanvraag
Delftsche Zwevers

Drukwerk:
Verzending:

TU Delft Science Centre
TU Delft

Behalve de verandering van doelgroep hebben wij dit jaar een
nieuw onderkomen voor onze spullen moeten zoeken, hierover
leest u verderop in dit jaarverslag meer. Ook is er dit jaar
voornamelijk achter de schermen veel gebeurd aan bijvoorbeeld
de website, ons AVG beleid en de implementatie van
verschillende andere zaken omtrent regelgeving. Hiermee
verwachten wij de kinderkampen en de Stichting weer meer
bestand te hebben gemaakt voor de toekomst.
Ik dank iedereen die zich afgelopen jaar weer hard heeft ingezet
voor onze kampjes!
Met vriendelijke groet en veel leesplezier gewenst,

Jelmer Niesten
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Achtergrondinformatie
Achtergrond van de kinderkampen
Al sinds 1923 zetten de leden van studentenstam de Delftsche Zwervers zich in om kinderkampen te
organiseren. In de beginjaren gingen de Zwervers op kamp met weeskinderen van de ‘Marthastichting’ in
Alphen. Later zijn er ook er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen.
Vanaf eind jaren 60 is er als doelgroep voor kinderen van basisscholen voor speciaal onderwijs uit
achterstandswijken gekozen. Zo zijn er kampjes georganiseerd voor kinderen uit de Schilderswijk in Den Haag.
Dit zijn kinderen die vaak opgroeien in een sociaal achtergestelde situatie en kennen meestal naast
leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden. Ook hebben deze kinderen niet altijd
de mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan.
In 2019 zijn wij in contact gekomen met de Kindervakantieweken van VluchtelingenWerk Nederland. Met deze
vakantieweken zorgt VluchtelingenWerk dat vluchtelingkinderen, die anders niet op vakantie kunnen gaan, er
een weekje uitkunnen. Door de uitbraak van het Coronavirus gaan wij niet in 2020, maar in 2021 voor de eerste
keer twee kampjes organiseren voor deze doelgroep. Meer informatie over de Kindervakantieweken kunt u
vinden op https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/organisatie-van-kindervakanties.
Voor kinderen die normaal gesproken weinig of geen mogelijkheden
hebben om op vakantie te gaan is het een ongekende ervaring om hun
dagelijkse, vaak hectische, leefwereld in te wisselen voor het kamperen
in de bosrijke omgeving van Ommen. Daar bouwen de Zwervers (leden
van de studentenstam) ieder jaar in de 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 gevormd door enthousiaste 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.
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. Ook 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.
Studentenstam De Delftsche Zwervers
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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 te Delft, 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. 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
Kinderkampen 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 (DZ).
Stichtingsbestuur per 1 januari 2020:
ir. Jelmer Niesten
(voorzitter)
ir. Dion Mengerink
(secretaris)
Thomas Kroes, BSc
(penningmeester)
Marnix Massar
(tevens voorzitter DZ)
Maaike Lievaart
(tevens secretaris DZ
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Financieel overzicht 2019

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 is er een nieuwe keukentent aangeschaft, waardoor de waarde van
de kampmaterialen significant is toegenomen.
Vlottende activa / vlottende passiva
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2018 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die
pas in 2019 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. Aangezien er een nieuwe
keukentent is aangeschaft is de waarde flink toegenomen.
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, en hebben we een bijdrage gekregen voor het vervangen van de keukentent van stichting
Zonnige Jeugd.
Helaas zijn afgelopen jaar de kampjes niet doorgegaan. Waardoor er minder kosten gemaakt zijn. Ook hebben
we onze spullen moeten verhuizen en helaas kost onze nieuwe opslag significant meer dan de opslag bij boer
Makkinga deed, waardoor onze kosten voor opslag toegenomen zijn.

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 2020
De begroting van 2020 wijkt niet veel af van die van 2019, met een paar uitzonderingen. Dankzij de
samenwerking met de kindervakantieweken hoeven wij zelf niet meer het vervoer voor de kinderen te
organiseren, waardoor die post significant kleiner is geworden. De kosten voor de opslag zijn echter fors
omhooggegaan, omdat we niet langer onze spullen bij boer Makkinga konden stallen.
Aan de baten kant zijn de verwachte inkomsten van fondsen omhooggegaan, omdat we op dit moment actiever
bezig zijn met het aanschrijven van fondsen. De eigen bijdrage is ook omhooggegaan, aangezien de
kindervakantieweken verwachten dat ze ons gewoon twee volle kampjes kunnen leveren. De verwachte
inkomsten van rente is op 0 gezet, omdat dat een accurate weergave is van de huidige economische situatie.
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Afsluiting
Het was zeer jammer dat de kampjes van afgelopen jaar niet doorgegaan zijn. De begroting voor 2020 is
opgesteld voor de ernst van COVID duidelijk werd; deze is daardoor achterhaald. Gelukkig hebben we nu een
goede samenwerking met een landelijke organisatie, en zouden er vanaf volgend jaar zeker weer kampjes
moeten zijn.
Thomas Kroes,
Penningmeester SKDZ
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Verslagen 2019
Van de kampcommissie door Liza Mints
Dit jaar is zeer bijzonder voor de kampcommissie met grote uitdagingen. Zo hebben we twee jaar achter elkaar
problemen ervaren met het vinden van een instantie die met ons zou willen samenwerken, maar dit jaar
hebben we een passende en enthousiaste organisatie gevonden. Echter ontstond een nog groter probleem; de
Covid-19 pandemie. Om deze reden zal ook het stukje over het kampverslag anders zijn dat vorige jaren. Als een
nieuw kampcommissielid zou ik graag vertellen welke pogingen waren gemaakt in het verleden en wat we
hebben gedaan in het heden om ervoor te zorgen dat het aankomende jaar of het jaar daarop weer kampjes
komen.
Twee jaar terug waren twee scholen gevonden en was er één
succesvol eerste kampje. Voor het tweede kampje was dit
anders: vlak voor het begin van het tweede kampje, zegde de
school af. We dachten “volgend jaar nieuwe scholen, nieuwe
kansen”, echter voor de kampcommissie begonnen toen
moeilijke tijden. Meerdere beldagen werden georganiseerd
in de vereniging en rond 70 scholen werden meerdere keren
benaderd. De kampcommissie werd van het kastje naar de
muur gestuurd zonder resultaat. Er is een nieuwe trend in
scholen om zelf eigen kampen te organiseren. Hierdoor
hebben scholen geen interesse meer in onze organisatie. Eén
ding was duidelijk, we moeten ons aanpak veranderen om Laatste “live” vergadering van SKDZ met kampcommissie
deze oude traditie van de Delftsche Zwervers verder te van het academische jaar 2020.
kunnen zetten.
De eerste stap was het nieuw leven inblazen in de kampcommissie. Zo kwamen er drie nieuwe leden waardoor
de kampcommissie sterk groeide naar een groep van zes mensen. Vele handen maken immers licht werk. Zo
worden de taken duidelijk verdeeld en is er maandelijks zowel een kampcommissie- als een
stichtingsvergadering. De nieuwe enthousiaste kampcommissie werkt hard in elke vergadering en brengt ons
een stap dichterbij naar succesvolle kampjes.
Meerdere nieuwe instanties werden gelijk bij de eerste vergadering aangeboden en zo snel mogelijk verder
verkend. Voor dit jaar hebben we de meest belovende gekozen; kindervakantieweken door VluchtelingenWerk
Nederland. Deze organisatie begon eerst met eigen kampjes maar is door samenwerking met andere groepen
gegroeid tot een groot netwerkhouder. Elk jaar brengen ze een boekje uit waar verschillende vakanties worden
aangeboden. Hiermee verbinden zij kampen met asielkinderen over heel Nederland. Aangezien zij te veel
aanmeldingen van kinderen krijgen en te kort aan kampjes kunnen we een ideale samenwerking vormen.
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De kampjes bij de Delftsche Zwervers hebben nu een nieuwe De Delftsche Zwervers stukje in het kindervakantieboekje
kans gekregen maar voor een succesvolle samenwerking moet van VluchtelingenWerk.
er nog veel gedaan worden. Er zijn nieuwe eisen waaraan wij K18 en K19: De Delftsche Zwervers, Gilwell Ada´s
Hoeve, Ommen (Overijssel)
moeten voldoen om aan te kunnen tonen dat we een serieuze
organisatie zijn waar kinderen aan toevertrouwd kunnen 6-10 juli (regio Noord) & 12-16 juli (regio Noord en
Zuid) * kinderen
worden. Een presentatie houden en een gezellig gesprek is in van 8 t/m 12 jaar
onze tijden niet genoeg in dit netwerk. Zo is er een keurmerk
Kamperen, speurtocht, bosspelletjes, wandelen,
Kindervakanties dat wij ons momenteel financieel niet kunnen kampvuur.
veroorloven, maar waarvan we wel streven om aan alle
Waar: Een mooi scoutingterrein midden in de
bijbehorende eisen te voldoen. Wij en de stichting zijn druk bossen van Ommen, vijfpersoonstenten, meisjes en
bezig met kijken aan welke eisen we al voldoen en wat we jongens slapen apart. De Delftsche Zwervers
zorgen voor matjes, slaapzakken en tenten.
moet veranderen. De kampcommissie werkt bijvoorbeeld aan
het verbeteren van protocollen voor onze kampjes. Dit geldt Voor wie: Kinderen van 8 t/m 12 jaar
voor hoe onze vrijwilligers moeten handelen in verschillende Activiteiten: Een week vol leuke en spannende
situaties. Ook organiseren wij trainingsdagen met een activiteiten met een tof thema! Zo zullen we
spelletjes doen in het bos of picknicken in de natuur
bevoegde over hoe de omgang moet zijn met kinderen. Vorige en als we nog niet moe zijn, spelen we ook een
jaren waren er leraren aanwezig die als kinderen zich spannend avondspel. Hierna kunnen we uitrusten
bij het kampvuur met leuke verhalen, warme choco
misdragen het zouden overnemen. Nu zijn we zelf en muziek.
verantwoordelijk voor alles.
Alles ging te goed voor woorden bij de kampcommissie. We
liepen perfect op planning: zo waren de benodigde contracten
getekend en de kampleiding met vrijwilligers waren
aangewezen. Toen kwam de onderschatte pandemie COVID19 ook in Nederland. We verloren onze hoop niet en gingen
door met het organiseren. Net als onze verenging en de rest
van Nederland, gingen we over op een online omgeving.
Immers was er hoop dat het voorbij was wanneer de kampjes
plaats zullen vinden.

Data: K18: maandag 6 t/m vrijdag 10 juli (alleen
voor regio Noord!)
K19: zondag 12 t/m donderdag 16 juli (alleen voor
regio´s Noord en Zuid!)

Vervoer: Vraag of iemand je met de auto, trein of
bus naar Ommen kan
brengen en weer kan ophalen. Wij kunnen je
eventueel ophalen vanaf station Ommen bij
aanvraag via onze contactpersoon in de
bevestigingsbrief. Zorg dat je niet te lang hoeft te
reizen

Helaas kwam op 8 mei met een besluit van de Kindervakantieweken dat zij in het jaar 2020 geen kampen zullen
organiseren door het heersende virus. Dit betekent jammer genoeg ook voor ons geen kampjes. We hebben
hard gewerkt en zijn erg dankbaar naar diegenen die hieraan hebben bijgedragen. Onze moeite is niet voor niets
en zal een basis vormen om volgend jaar fantastische kampjes op te zetten.
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Verhuisweekend opslag door Jelmer Niesten
Al jarenlang stonden de spullen van de kampjes opgeslagen bij een zeer vriendelijke boer in Ommen. Na zijn
overlijden heeft zijn vrouw dit opgepakt. Dit jaar liet zij ons echter weten het stuk land waarop de schuur staat
die wij voor de opslag gebruiken voor een ander doel te willen gaan inzitten. Daarom hebben wij afscheid
moeten nemen en zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe opslagruimte. Uiteindelijk zijn wij bij de Boxrent in
Ommen terecht gekomen. En omdat de kampjes dit jaar niet doorgingen werd er voor dit doel een
verhuisweekend georganiseerd waarvan u hier een kort verslag leest.
Begin augustus heeft een groep huidige en voormalige Zwervers zich naar Ommen bewogen. Na het opzetten
van hun tentenkamp op veld “Groningen” op Ada’s Hoeve en het maken van een knus vuurtje hebben zij zich
mentaal voorbereid op het verslepen van al het kampmateriaal.

De volgende dag werd eerst kennisgemaakt met de nieuwe locatie, de borg betaald en de sleutel opgehaald. De
nieuwe opslagruimte bevindt zich op de eerste verdieping van een loods ten noorden van Ommen. Gelukkig was
er ook een lift in de loods zodat de zware spullen ook makkelijk omhoog konden worden verplaatst. Er werd
even gestrest over of de nieuwe ruimte, vooral door de beperkte hoogte en het schuine dak, wel groot genoeg
zou zijn, ondanks dat de ruimte theoretisch voldoende inhoud zou moeten zijn. De enige manier om erachter te
komen af alles echt zou passen was om de spullen er netjes in proberen te gaan krijgen.
Daarna was het tijd om de spullen te gaan halen, vergezeld met een mooie bos bloemen als dank voor alle jaren
dat onze spullen in de oude opslag mochten staan. Om de spullen te verplaatsen zijn we wederom geholpen
door een van de vriendelijke medewerkers van Ada’s Hoeve en hun tractor met oplegger. Door alles zo strak
mogelijk te stapelen, was twee keer heen en weer rijden voldoende waarna de grote inruimpuzzel kon
beginnen. Door de handige, goed stapelbare, kisten was de basis van een strak ingeruimde opslag snel gelegd.
Er was goede hoop dat alles perfect zou gaan passen. Na het verslepen en inpassen van de andere, minder
hoekige, objecten leek dat inderdaad ook het geval, waarna het geheel tenslotte werd afgesloten met de
koelkast, die precies in de deuropening paste.
Na deze dag hard werken was het weer tijd voor een lekkere maaltijd en nog een kampvuur. Uiteraard niet
voordat we de behulpzame tractorchauffeur van Ada’s Hoeve hadden bedankt voor zijn hulp met een mooi
bierpakket. Een gezellige avond later was het alweer tijd om het kamp af te breken, het veld op te ruimen en
richting huis te gaan.
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