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Ten geleide 
Leuk dat u dit jaarverslag van Stichting 
Kinderkampen Delftsche Zwervers leest. 
Hierin geven wij een overzicht van hoe onze 
stichting, samen met studentenstam de 
Delftsche Zwervers, deze kinderkampjes 
organiseert. Ook geven wij u uiteraard een 
overzicht van wat er het afgelopen jaar 
precies voor deze kampjes is gedaan en 
blikken wij vooruit op het komende jaar. 

Wij hopen dat u dit verslag met plezier zult 
lezen en wij komend jaar (weer) op uw 
steun kunnen rekenen! 
 

Het bestuur, december 2022  

 

 

  

Jaarverslag 
2021 

Namens de Delftsche Zwervers danken alle 
sponsoren die in 2021 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 
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Van de voorzitter 
Beste Lezers, 

Het afgelopen jaar was wederom bijzonder en niet zoals we 
vooraf hadden gepland en gehoopt. Helaas was het weer niet 
mogelijk om eigen kampjes te organiseren door het Coronavirus, 
maar gelukkig konden de Zwervers wel als vrijwilligers mee op 
verschillende andere kampen van de Kindervakantieweken van 
VluchtelingenWerk Nederland. Behalve dat dit zeer geslaagde 
ervaringen waren, zoals u verderop in dit jaarverslag kun lezen,  
hebben wij op deze manier ook onze contacten warm gehouden. 
Ondanks deze inzet hebben we helaas op de valreep van dit jaar 
te horen gekregen dat we, in tegenstelling tot wat we eerder 
hadden te horen hadden gekregen, toch geen eigen kampjes 
kunnen gaan organiseren via VluchtelingenWerk. Echter was 
YCamps, een van de kampweken waar de Zwervers op mee zijn 
geweest, enorm enthousiast over ons, en kan dit mogelijk in 2022 
tot een nieuwe samenwerking gaan leiden. Wij hopen dan ook 
dat u ons, ondanks alles, wilt blijven steunen. 

Door het ontbreken van eigen kampen hebben we afgelopen jaar 
tevens extra aandacht gegeven aan het behouden van voldoende 
kennis binnen de Delftsche Zwervers. Dit is gedaan door enerzijds 
te zorgen dat de Zwervers mee konden op de hiervoor genoemde 
kampen en anderzijds door in te zetten op het aantrekken van 
voldoende nieuwe en enthousiaste leden voor de kampcomissie 
van de Zwervers. Uiteraard hebben we hierbij ook aandacht 
gegeven aan het behouden van de al bestaande kennis. 

Tenslotte sluit dit jaarverslag niet alleen het afgelopen 
Stichtingsjaar af, maar ook mijn voorzittersperiode. In 2022 draag 
ik het stokje over aan Kees van Gemeren. Hoewel mijn 
voorzitterschap door het bekende virus heel anders is verlopen 
dan ik vooraf had verwacht, ben ik toch blij dat ik op deze manier 
een bijdrage heb kunnen leveren aan de mooie kamptraditie. Ik 
wil dan ook iedereen waarmee ik heb mogen samenwerken 
bedanken. Voor de komende jaren wens ik iedereen veel succes 
toe en hoop ik van harte dat de kampjes en de Stichting weer een 
rooskleurige toekomst tegemoet gaan. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jelmer Niesten  

 
Algemene Informatie 
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 
IBAN: NL19 INGB 0000 2976 62 te 
Delft 
 
Colofon 
Oplage:  Digitaal, print op 
aanvraag 
Foto's:  Delftsche Zwevers 
   
Drukwerk: TU Delft Science Centre 
Verzending: TU Delft 
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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.  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. Zo zijn er bijvoorbeeld kampjes 
georganiseerd voor kinderen uit de Schilderswijk in Den Haag. 

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 uit kunnen. Door de uitbraak van het Coronavirus gingen wij niet in 2020, maar in 2021 voor de 
eerste keer mee met 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. Dit 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 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.  
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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 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.   



5 
 

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, 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 bestaat uit vijf leden, die worden 
benoemd door het verenigingsbestuur van de Deltfsche 
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 2022: 
Kees van Gemeren   (voorzitter) 
ir. Dion Mengerink   (secretaris) 
Jonathan van de Reep, BSc (penningmeester) 
Chai Fillerup   (tevens voorzitter DZ) 
Lisa van der Werf   (tevens secretaris DZ) 
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Financieel overzicht 2021 

 
 
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 nieuwe aankopen geweest. Waardoor de totale waarde 
dus weer iets verminderd is.  
 
Vlottende activa / vlottende passiva  
Dit bedrag representeert overlopende posten en vorderingen. Dit bedrag is iets opgehoogd doordat de betaling 
voor het kampterrein verwerkt is in het volgende jaar.  
   
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.  
 
Vastgelegd in kampmateriaal  
Het kampmateriaal valt ook onder de passiva, maar dan als vastgelegd vermogen.  
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.   
 
Algemene reserve  
Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Er was een 
stevig tekort in de exploitatie waardoor de algemene reserve aanzienlijk afgenomen is. Zie het volgende kopje 
voor de uitleg.  
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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! Het was nogmaals, tot ons groot ongenoegen een jaar zonder kampjes. Dit is ook goed terug te zien 
in de exploitatie. Aan de ene kant weinig uitgaven, maar aan de andere kant ook een schrijnend tekort bij de 
baten. Deze zijn te verklaren doordat de vaste lasten zoals opslag wel doorlopen, maar oud-zwervers minder 
geneigd zijn om donaties te doen als er geen kampjes zijn. Wat volkomen begrijpelijk is. Daarom hopen wij zo 
snel mogelijk weer kampjes te kunnen draaien.  
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Begroting 2022  
Voor het komend jaar is er een agressieve bijstelling gedaan in de verwachte baten waarbij er automatisch een 
saldo afname ontstaat. Wel is dit een reüniejaar waarbij de donaties positief uit zouden kunnen vallen, maar dit 
is slecht in te schatten met hoe het de afgelopen jaren gaat.   
 
De Lasten zijn aangepast naar verwachtingen, maar grotendeels gelijk aan voorgaand jaar aangezien er nog 
geen organisatie is waarmee we op kamp zullen gaan.   
 
Een opvallend bedrag is de huur kampterrein, bij het afzeggen van het kampterrein zijn we gematst met een 
betaling van slechts 10% van het initiële bedrag. Deze betaling valt in het boekjaar 2022.  
 
Nu er geen coronamaatregelen meer zijn kunnen we weer op klusweekend, hiervoor is dus ook geld 
uitgetrokken.  
 
De opslag is nu ingeschat op het bedrag zonder de korting de we in de eerste periode kregen. Daardoor is dit 
bedrag wat hoger dan het voorgaande jaar.  
 
de korting de we in de eerste periode kregen. Daardoor is dit bedrag wat hoger dan het voorgaande jaar. 

 

 
Afsluiting 
Met vriendelijke financiële zwerversgroet, 

Jonathan van de Reep, 

Penningmeester SKDZ 



9 
 

 
  



10 
 

Verslagen 2021 
Van de kampcommissie  
Kampverslagen 
Pascal & Chai: Wij zijn dus gezellig met de YMCA op kamp geweest. Helaas werden we vrij snel van Mark A. 
gesplitst, die eigenlijk ook bij ons hoorde, omdat de YMCA dus teveel kinderen had (paniek!) op het kampje van 
de jongere leeftijdsgroep. Maar we hadden Ranya van hun kamp weer gestolen omdat ze in de zomervakantie 
net eigenlijk te oud was geworden voor dat kamp. Ranya was een levensgenieter en hielp altijd mee met de 
afwas. We hebben letterlijk alleen maar conversaties gehad over hoe cool Ranya was. Goeie ruil dus. 

Iets wat je moet weten over de YMCA-kampjes in vergelijking tot onze eigen zwerverskampjes: ze hebben een 
redelijk toegewijd year-round kampeerterrein, dus er is catering (met elke avond een frituursnack voor de 
leiding, yum!) en veel voorbereide activiteiten van het terrein zelf (minigolfbaan, speurtochten, 
SPRINGKUSSEN). Ook hadden zij de geweldige “emotionele support speelcontainer” waar we naartoe konden 
vluchten als de kinderen ons teveel werden.  

Elke ochtend werden we een half uur voor alle andere leiding wakker met de zwoele geluiden van Chai’s 
jazzwekker. Daarna gingen we met onze brakke kop een pot koffie zetten voor de rest van de leiding en gewoon 
soort van naar de tenten staren hoe alle kinderen heerlijk stil waren. Daarna werd de rest van de leiding wakker, 
net iets vroeger dan de kinderen. Beginnersfout, je wil niet met de kinderen moeten omgaan voordat je koffie 
hebt gehad. 

Laten we je introduceren aan de andere leiding: Laura (nee, niet die Laura, en ook niet die andere) en Anniek. 
Beide blond. Beide in de lerarenopleiding. Konden we ze uit elkaar houden? Nee, maar een van het heeft dus 
boerenkool als lievelingsgroenten en een van hen heeft meeuwen als favoriete dier. Houman is een baas die zelf 
als vluchteling met YMCA kamp ooit was gegaan en vond het zo leuk dat hij leiding is van alle kinderen. Hij kan 
goed opschieten met alle kinderen, vooral de jongens, en kent vrijwel al hun talen dus hij weet wanneer de 
kinderen schelden. Als laatste heb je Mieke, de echte grote bazin. Zij heeft al een Gipthiljoen jaar ervaring met 
kinderkampen (nee we mochten het van haar geen kampjes noemen) en toch vond ze dit kamp het leukst van 
alle kampen die ze meegemaakt had. De groep werkte heel goed samen en het hielp ook dat we steeds meer 
onze eigen taken konden vinden om te vervullen tijdens het kamp. 

Dus laten we even overstappen naar wat high lights want er is echt ontzettend veel gebeurd dat kamp. 

De Brandweer 
Dus, het is best een frisse dag in de zomer right. En dan vraag je de kinderen om eventjes in hun badkleding naar 
buiten te gaan. Lastig, lastig. Maar dan! Twee enorme brandweerwagens komen het terrein op rijden. De 
kinderen worden besproeid met warm water! Het wordt een heerlijk modderige kliederboel en ze hebben zelf 
ook nog emmertjes om elkaar met modder en water onder te gooien. Het was geweldig om mee te maken. 

De Dierentuin 
Door wat geregel hebben we de schoolreisprijs gekregen wat heel fijn was. De kinderen hadden het erg naar 
hun zin, hoogtepunten waren de leeuwen die natuurlijk net sex hebben als je er kinderen bij had, een van de 
kinderen die niet begreep wat er zo grappig was, de bonobo aapjes (je kon er uren naar staren), het 
reptielen/enge beestjes huis (ja dat heet echt een wandelende tak) en de enorme speeltuin (of voor de leiding: 
eindelijk even zitten en een frietje eten).  
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De Spooktocht 
Impromptu werden we uitgenodigd op de spooktocht van een ander kampje Vluchtelingkindertjes. Het is een 
beetje lastig als je speurtocht een militair thema heeft. Maar toch waren er nog best veel voor te vinden. Een 
enge tocht, waarbij de kinderen een spoor van glowsticks moeten volgen door een bos met geïnfecteerde 
krankzinnige soldaten. De kinderen waren zogenaamd “echt niet bang” want het waren wel beginnende 
pubers… toch liepen ze wel veeeel sneller dan normaal. 

Kung Fu Panda 
Dat ongemakkelijke moment wanneer een oeigoer-kind in je groep zit en je hebt een film over China uitgekozen. 
Viel uiteindelijk best mee hoor, hij was degene die het luidst schreeuwde om Kung Fu Panda 2 te mogen zien. 
Voor de eerste film hadden we een projectie met onze beamer op het tentdoek gedaan. Het concept was leuk, 
maar de beamer was duidelijk niet gemaakt voor zo’n korte afstand en de kwaliteit was niet om over naar huis 
te schrijven. Toch waren kinderen constant tegen elkaar aan het fluisteren om stil te zijn, dus ze waren duidelijk 
wel enthousiast. Daar waren we het mee een, want kung fu panda is een geweldige film. 

De Disco 
Samen met een ander kamp gingen de kinderen elk in een eigen vak voor hun kamp. En er waren slushies 
aanwezig! Als leiding moet je natuurlijk wel even compleet idioot dansen zodat de kinderen zich minder 
verlegen voelen. Dus dat deden we.  

Pascal: “Normaal dans ik alleen als ik alcohol op heb.” 
Mieke: “Dus hoeveel alcohol heb je in dit geval nodig?” 
Pascal: “Eén slushie.” 

Ze kwamen wel los uiteindelijk. Nou ja, vooral de jongens. De meisjes waren, als altijd, bezig met koppelen. 
Maar het meisje dat eindelijk realiseerde dat dat geen zin had was degene die bij haar crush op de schouders 
mocht tijdens de disco. 

Ook werd het nummer YMCA natuurlijk opgezet, en de kinderen met hun lage niveau aan popcultuurkennis 
waren erg in de war. De highlight van de avond was het gamerskamp van de 15-17 jarigen. Stel je voor: je bent 

een tiener. Het nachtleven is maanden in lockdown geweest. En dan hoor je opeens in de verte: 🎵 Atje voor de 

sfeer voor de sfeer, atje voor de sfeer 🎵. Ze hadden hun eigen parallelfeest gestart naast onze discovakken en 
als we geen kinderen hadden om op te letten hadden we daar meegefeest. 

Lasergamen  
Jaja hier zijn we mee in de krant gekomen. Het artikel, waarin dit heel leuk wordt uitgelegd is te lezen door de 
QR code hieronder te scannen op naar deze link te gaan: https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/vluchtelingenkinderen-bloeien-op-tijdens-het-zomerkamp-tussen-de-dennenappels~bf884c93/  
Daar is ook een mooie foto te vinden. 
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Sjiek Diner 
Als afsluiting voor het kamp mochten de kinderen op een sjiek diner, waarbij ze geserveerd werden door de 
leiding in pak (of equivalent). Pascal had niks mee dus die had maar een strikje geknutseld van een stropdas die 
in de speelgoedcontainer lag. Houman en Mieke deden alsof ze zoenden zodat de kinderen (die hun natuurlijk 
het hele kamp hoopten en dachten dat ze een stelletje waren) hen konden toejuichen. 

Na het uitserveren van de kinderen mocht de leiding zelf eten en de deze wilde tegen het einde van het kamp 
alleen maar aan de tafel met de twee eritrese meisjes zitten want zij waren de rust zelve. En na een hele week 
kamp heb je dat wel nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was een kampje van “Vakantiekind” (week 3, met Kees, Brian en Noortje, ook fantastisch!)  
Brian was een erg voorbeeldige ober tijdens hun sjiek diner 
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