Jaarverslag 2013

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 – 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.
Ook wanneer u ons jaarverslag liever in
digitale vorm wilt ontvangen kunt u dit aan
ons laten weten. In het bijzonder zouden
wij de Oud- en Ex-leden 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 Ex-Zwervers
alvast hartelijk dank!

Sponsors
van de kinderkampen van 2013 bedankt! Namens de
Delftsche Zwervers, de Poldervaart 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

Colibri Advies BV
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Rotary Club Hengelo-Driene

Van de voorzitter
Algemene Informatie

Na vijf jaar heeft Ruud Pekema zijn functie als voorzitter van de
SKDZ neergelegd. We zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn
inzet de afgelopen tijd en hopen dat hij heeft genoten van zijn
dankbaar werk. Na twee jaar als secretaris te hebben
meegedraaid neem ik het stokje van hem over. Komend jaar zal
ook Jacob zijn functie als penningmeester neerleggen, omdat dit
erg moeilijk is te combineren nu Delft verruild is voor Eindhoven.
Gelukkig zijn er twee enthousiaste DZ-leden gevonden die de
taken als secretaris en penningmeester overnemen. Hiermee
blijft er een goede band met de Delftsche Zwervers
voortbestaan. Een complete wisseling van de wacht dus.
Het afgelopen jaar zijn we twee weken op kamp geweest met
SBO de Poldervaart uit Schiedam. Dit waren zeer waardevolle
weken, waarin zowel de Zwervers als leerlingen en leerkrachten
veel van hebben geleerd en hebben genoten. Gelukkig hebben
we gebruik mogen maken van de inzet van veel Oud- en Exzwervers tijdens het kamp dat ongelukkigerwijs plaats vond
tijdens de tentamenweek. In de huidige tijd liggen de
verhoudingen toch anders dan ‘vroeger’ waarin tentamens
makkelijker gemist en later ingehaald konden worden. Niet
alleen voor het komende jaar, maar ook de jaren daarop gaan ze
graag met ons mee. Ook een oude bekende SBO uit Den Haag
heeft aangegeven op de reservelijst geplaatst te willen worden.
Dit jaar kan de kampcommissie zich dus volledig richten op de
organisatie van de kampen zelf. We zijn ook op zoek naar een
nieuwe locatie voor de opslag van ons materiaal in Ommen.
Indien iemand een tip heeft of daar kennissen heeft in de
omgeving horen we dat graag. Tot slot hebben we vorig jaar
voor alle vrijwilligers een VOG aangevraagd, dit jaar gaan we
hiermee verder zodat we ook dit jaar verantwoord op kamp
kunnen gaan.
Dit is gelijk ook het laatste jaar voor het jubileumjaar 2015
waarin de vereniging 95 jaar zal worden. Graag komen we in
contact met Oud- en Ex-zwervers die een goed idee hebben voor
dit jubileum. Als er genoeg inzet en interesse in is, kunnen we
misschien niet alleen genieten van een goed bezochte reünie
maar een heel jubileumjaar!
SKDZ-voorzitter
Linda van Aken
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Achtergrond
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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. De laatste paar jaar gaan er ook kinderen mee via de voedselbank. 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 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 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
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 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,
spelideeen 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 1 januari 2013:
Linda van Aken BSW.
(voorzitter)
Freek Spierenburg
(secretaris)
Ir. Jacob Verhaart
(penningmeester)
Sally Augustijn
(tevens voorzitter DZ)
Marije Barel
(tevens penningmeester DZ)
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Financieel overzicht
Activa
Vaste activa
Kampmaterialen
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
posten
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31-12-'13
31-12-'12
Passiva
Bestemde reserves
€ 1.435,43
€ 2.128,43
Continuïteitsreserve
Vastgelegd in kampmateriaal
Vervangingsreserve
kampmaterialen
€ 502,50
€ 502,50
subtotaal
Algemene reserve

Liquide middelen
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen
subtotaal

€ 28.673,94
€ 2.897,44
€ 31.571,38

€ 27.980,43
€ 3.084,00
€ 31.064,43

Vlottende passiva
Kortlopende schulden en
overlopende posten

Totaal

€ 33.509,31

€ 33.695,36

Totaal

31-12-'13

31-12-'12

€ 8.168,04
€ 1.435,43

€ 8.168,04
€ 2.128,43

€ 22.730,84
€ 32.334,31

€ 21.691,34
€ 31.987,81

€ 48,46

€ 830,80

€ 1.126,54

€ 876,75

€ 33.509,31

€ 33.695,36

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 bedrag staat verder uitgesplitst in de specificatie
kampmateriaal hieronder.

Baten
Afschrijving
Dotatie
Oud saldo
Totaal

RESULTATENREKENING VERVANGINGSRESERVE KAMPMATERIALEN
Lasten
€ 693,00
Vervanging /aanschaf materiaal
€ 0,00
€ 346,50
€ 21.691,34
Nieuw saldo
€ 22.730,84
€ 22.730,84
Totaal
€ 22.730,84

Vlottende activa / vlottende passiva
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2013 af te ronden, dus er staan nog bedragen
open die pas in 2014 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. Deze reserve is gelijk gehouden met vorig jaar. Dat kan
omdat de totale kosten dit jaar nog niet aan het bedrag dat we voor continuïteit hebben gereserveerd
uitkomen. De kosten van de kampen stijgen wel ieder jaar. We zouden de continuïteitsreserve mee
willen laten stijgen met die toename, maar daar is geen ruimte voor.
Vastgelegd in kampmateriaal
Ook aan de rechterkant komen we de waarde van ons kampmateriaal tegen, maar dan als vastgelegd
vermogen. De afschrijving op kampmaterialen was hoger dan de aanschaf waardoor de waarde van de
inventaris is afgenomen.
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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Afgelopen jaar zijn er geen grote uitgaven gedaan aan het materiaal. Komend jaar moeten we op zoek
naar nieuwe kindertenten, die zijn inmiddels echt aan vervanging toe. De tenten zijn de afgelopen tijd
wel een stuk duurder geworden, dus het geld dat ervoor gereserveerd is, is waarschijnlijk niet
afdoende. Hiervoor zoeken we een specifieke sponsor.

SPECIFICATIE KAMPMATERIAAL
Jaar van Aankoop- Aanschaf

diverse k ampmaterialen
Inventaris
Kameel (opslagtent)
Kindertenten
Branders
Truus (activiteitentent)
Tipipalen
Tafels & banken
Regenkleding
Totalen

aankoop
'92–'00
nvt
2001
2003
2004
2004
2007
2010
2007

waarde
5.705,42
nvt
1.996,60
1.500,00
254,70
4.139,10
615,00
216,00
500,00

In 2013 Afschrijving
€ 120,00

€ 0,00

Waarde op Reservering
Dotatie
€ 60,00

€ 25,00 € 12,50
€ 413,00 € 206,50
€ 61,00 € 30,50
€ 24,00 € 12,00
€ 50,00 € 25,00
€ 693,00 € 346,50

31-12-2013
2013
€ 0,00 € 8.558,12
€ 958,43 € 1.020,12
€ 0,00 € 2.994,90
€ 0,00 € 2.250,00
€ 0,00
€ 382,05
€ 0,00 € 6.208,65
€ 183,00
€ 648,00
€ 144,00
€ 144,00
€ 150,00
€ 525,00
€ 1.435,43 € 22.730,84

Exploitatie
In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurd is afgelopen jaar op financieel
gebied. Onze oud-leden zorgden ook afgelopen jaar voor het grootste deel van onze inkomsten. Onze
hartelijke dank weer voor alle giften! Een bijzondere vermelding verdient Rotary Club Hengelo-Driene
die ons dit jaar € 1200 heeft geschonken. Deze staat bij donaties bedrijven/instellingen. Dankzij die gift
komt dat hoger uit dan de verwachting.

Baten
Oud-Zwervers
Bedrijven / Instellingen
Schoolbijdrage
Rente

Saldo-afname
Totaal

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2013
realisatie
begroot
Lasten
realisatie
€ 3.917,11 € 4.300,00
Vervoer
€ 1.803,59
€ 1.475,00 € 1.000,00
Voeding
€ 1.600,09
€ 690,00
€ 750,00
Activiteiten
€ 581,39
€ 693,65
€ 680,00
Huur kampterrein
€ 1.174,70
Lopend materiaal
€ 251,05
Opslag materiaal
€ 150,00
Afschrijving op materiaal
€ 693,00
Dotatie materiaalreserve
€ 346,50
Administratiekosten
€ 680,07
Verzekeringen
€ 192,18
Klusweekend
€ 73,30
Divers
€ 12,23
€ 782,34
€ 7.558,10

€ 6.730,00

Saldo-toename
Totaal

€ 7.558,10

begroot
€ 1.600,00
€ 1.100,00
€ 740,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 140,00
€ 900,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 200,00

€ 6.730,00

Algemene reserve
Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming.
Afgelopen jaar is deze tot grote diepte gedaald. Dit komt met name door de hoge uitgaven. Daarbij
hebben we alle liquide middelen vastgelegd in reserveringen voor nieuw materiaal. Om daar iets aan te
doen, moeten we sponsors zoeken voor specifieke aanschaffingen, zodat we geld vrijmaken uit de
reserves om de algemene reserve aan te kunnen vullen.
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RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE
Baten
Lasten
Exploitatieoverschot
Exploitatie tekort
Oud saldo
€ 830,80
Nieuw saldo
Totaal
€ 830,80
Totaal

Baten
Oud-Zwervers
Bedrijven / Instellingen
Schoolbijdrage
Rente

Saldo-tekort
Totaal

€ 782,34
€ 48,46
€ 830,80

BEGROTING 2014
Lasten
€ 3.800,00
Vervoer
€ 750,00
Voeding
€ 750,00
Activiteiten
€ 600,00
Huur kampterrein
Lopend materiaal
Opslag materiaal
Afschrijving op materiaal
Dotatie materiaalreserve
Administratiekosten
Verzekeringen

€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 950,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 1.168,00
€ 584,00
€ 400,00
€ 200,00

€ 2.052,00
€ 7.952,00

€ 7.952,00

Saldo-overschot
Totaal

In de begroting voor komend jaar een paar belangrijke veranderingen. Die zijn vooral ingegeven door
de dingen die er afgelopen jaren ingeslopen zijn, namelijk, toenemende kosten (met name voor vervoer
en voeding) en het feit dat we geen structurele oplossing kunnen vinden voor de donaties bedrijven.
Daarnaast zijn er nieuwe kindertenten nodig. Die zijn veel duurder dan de tenten die ruim tien jaar
geleden zijn aangeschaft. Er is dus meer afschrijving op materiaal nodig om een realistische reserve
op te bouwen voor nieuwe kindertenten.
We zijn ieder jaar afhankelijk van één of twee grotere giften en we missen ze erg als die een jaar niet
komen. In 2011 en 2012 waren er veel minder kinderen mee op kamp. Daardoor waren de kampen
minder duur. Nu gaan er weer veel meer kinderen mee op kamp, daardoor lopen de kosten op en
lopen we nu pas tekorten op. Er is een saldo tekort begroot dat aangevuld zal moeten worden. Dat
tekort willen we voor 2014 oplossen door extra veel donateurs enthousiast te maken voor de kampen
en kijken we naar de mogelijkheid om bij StuD een werkactie te houden met De Delftsche Zwervers.
Daarbij zal de opbrengst naar de Stichting Kinderkampen gaan. Ook is er de overweging om de
schoolbijdrage te verhogen. Er is voor gekozen om een saldo tekort te laten staan omdat niet duidelijk
is of alle bovenstaande oplossingen haalbaar zijn in 2014.
Dit financieel overzicht is mijn laatste, komend jaar draag ik het stokje over aan Paul Spiering. Hij zet
zich al vele jaren voor de Zwervers en voor de kinderkampjes in en ik heb er alle vertrouwen in dat hij
zich in zal zetten om de financiële situatie van de stichting te verbeteren.
Jacob Verhaart,
Penningmeester SKDZ
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Kampverslagen
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Het eerste kamp 2013
Alvorens te beginnen aan het verslag van het kamp wil ik graag een paar algemene zaken bespreken over het
kamp van dit jaar. Ten eerste vond ik het een heerlijk kamp. De groep leiding werkte uitzonderlijk goed met
elkaar samen. Nu hadden wij dan ook het voordeel dat het eerste kamp voornamelijk met oude rotten in het
kampdraaivak bezet was. Ten tweede was de samenwerking met de leerkrachten van de school ook als zeer
prettig te bestempelen, zo sloten de leerkrachten qua gezelligheid prima aan bij de Zwervers. Al met al was dit
voor mij een van de leukste kampen die ik heb meegemaakt.
En dan nu de eigenlijke bedoeling van dit schrijven, het kampverslag:
Maandagochtend mochten wij samen met Aladdin (gespeeld door Paul) groep 7 van de Poldervaart uit
Schiedam verwelkomen in het zonnige Ommen. Een half uur eerder dan gepland kwam de bus het
parkeerterrein bij Roggeveld B oprijden. Snel werden de tassen uit de bus op karren geladen en naar het
kampterrein gereden. Aladdin vertelde dat hij zijn lamp was kwijtgeraakt en vroeg de kinderen of ze wilden
helpen de lamp terug te vinden. Als dank mochten de kinderen lunchen op de markt van Agrabah. Daarna
werden de kinderen via het tentindelingspel in groepjes verdeeld en konden de tenten ingeruimd worden. Zoals
gebruikelijk waren er te weinig luchtbeddenpompen en zaten er torretjes in de tenten wat voor veel gegil
zorgde. Enfin, het was heerlijk weer dus het was niet erg dat dit hele gebeuren iets langer duurde. Daarbij: we
hadden een half uur over omdat de bus te vroeg aankwam dus kwam dit prima uit.
's Middags stond een rondleiding over het kampterrein op het program, bij Marjon en mij in de keuken kregen
de kinderen een stukje cake dat ze mochten versieren met slagroom en hagelslag. Nadat de kinderen bekend
waren gemaakt met de regels van het kamp, ging de groep even een wandeling langs de nabijgelegen
kinderboerderij maken terwijl in de keuken het eten opstond, Marcel en ik lekker in de zon zaten, en Marjon
haar tas aan het pakken was, omdat ze dinsdagochtend voor haar studie weer in Rotterdam moest zijn.
Het eten smaakte goed, rijst met kipkerriesaus. Verbazingwekkend weinig "lust ik niet"-s. Natuurlijk kwam mees
Paul als eerste om een tweede ronde, wat veel kinderen aanzette tot ook nog een keer opscheppen.
Na het eten even afwassen en daarna het fameuze smokkelspel om de kinderen lekker moe te maken. Gevolgd
door kampvuur met warme choco, een liedje gespeeld door Jacob (Mannissen) op de gitaar en een verhaal van
Dion. Daarna naar bed ... om te slapen! Dat slapen dat gebeurde dus niet. Het is die nacht geen enkel moment
helemaal stil geweest op Roggeveld B.
Dinsdag begon de dag weer vroeg. Opstaan, ontbijt en corvee verliepen redelijk vlekkeloos waarna er door
Elizabeth en Dion, die programmaleiding waren, een spellencircuit was klaargezet alwaar de kinderen een brief
van de gelaarsde kat kregen; hij wist misschien wel wie de lamp van Aladdin had. Na het spellencircuit was het
alweer tijd voor de lunch.
Na de lunch werd er gezwommen, geluierd en gespeeld bij het strandje aan de Vecht. Teruggekomen op het
kampterrein mochten de kinderen even warm douchen waarna er nog tijd was voor vrijspelen totdat het eten
geserveerd kon worden. De pasta met rode saus en strooikaas ging er prima in.
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's Avonds mochten de kinderen weer het bos in om naar mezen en juffen te speuren die toch wel enigszins
vreemde geluiden aan het maken waren in hun verwoede pogingen om toch echt wel op de juiste manier een
koe of een varken na te doen. Na dit, voor de kinderen, toch wat verwonderlijke dierengeluidenspel was het tijd
voor warme choco bij het kampvuur, met natuurlijk een liedje van Jacob en weer een authentiek verhaal van
Dion.
Woensdag stond de grote speurtocht op het programma, de enige regen van de week was voor vandaag
voorspeld. Welgeteld hebben wij op het kampterrein vier druppels gezien en de kinderen die, met de rest van
de leiding, al de via een puzzel aangegeven route aan het lopen waren hebben het volledig droog gehouden. De
speurtocht leidde door de bossen van Ommen, pakte een stukje vakantiepark mee en eindigde boven op de
Besthemmerberg waar een uitkijktoren stond vanwaar je in de wijde omtrek kon kijken. Ook was daar een
enorm openluchttheater waar ook even gekeken werd. Na boven op de berg geluncht te hebben ging de groep
weer naar beneden om met een huifkar teruggebracht te worden naar Ada's Hoeve. Teruggekomen op het
kampterrein kon er geknutseld worden en werden er kaarten geschreven die naar de ouders gestuurd werden.
Na het eten volgde het steevaste hoogtepunt van de kampweek: het optreden van Magic John. Ook dit jaar gaf
hij weer een fantastische goochelshow weg. Elke keer als je denkt dat je nu toch echt weet hoe die truc gaat,
gebeurt er weer iets en dan snap je het niet meer. Vooral hoe Magic John de kinderen betrekt in zijn
voorstelling is fenomenaal.
Na de voorstelling van Magic John was er even tijd om te rennen waarna er weer kampvuur met warme choco
was. Deze avond verzorgde Myrthe het verhaal. Jacob was even terug naar school dus was er vanavond ook
geen gitaarspel. Dit werd opgevangen door toch nog maar een keer de kampliedjes te zingen.
Donderdag begon de dag, althans na het opstaan en ontbijt, met omgekeerd verstoppertje. Een van de leiding
had zich ergens verstopt en de kinderen moesten, als ze deze leiding gevonden hadden, zich daar ook
verstoppen. Na het omgekeerd verstoppertje stond ook nog een handelsspel op het programma.
Na de lunch kon de bonte avond voorbereid worden. Er werden toneelstukjes, dansjes en verhalen verzonnen
om 's avonds voor de hele groep op te kunnen voeren. Het was vandaag erg warm dus vond er ook spontaan
een watergevecht plaats, op een gegeven moment was ik al de pannen uit de keuken kwijt omdat je daar
iemand sneller nat me kunt maken.
Nadat de kinderen en de leiding zich hadden volgepropt met pannenkoeken werd de Truus omgebouwd tot
theater alwaar de bonte avond een enorm succes zou worden: de prinses werd gered, Beyoncé kon nog een
lesje leren van de dancemoves en Ruben etaleerde zijn jongleervaardigheden. Toen de bonte avond ten einde
was gekomen werd de Truus volgehangen met discolampen en ging het volume op vol voor de disco.
Hedendaagse pophits werden afgewisseld met golden oldies uit de nineties (happy hardcore doet het altijd
goed op disco's).
Na de disco naar bed.

10

Jaarverslag 2013 – Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers

De laatste dag was alweer aangebroken. Snel de spullen inpakken zodat het themaverhaal nog afgerond kon
worden voordat de kinderen weer terug naar Schiedam moesten. Plots kwam de prins van Assepoester uit het
bos rennen met de lamp van Aladdin. De prins vroeg de kinderen of zij wisten van wie de lamp was. Aladdin
werd erbij geroepen en kreeg zijn lamp terug, welke hij gebruikte om de geest op te roepen. De geest (Robert)
kwam onder veel rookbomgeweld de tipi uit om de wens van Aladdin in vervulling te doen gaan: een bedankje
voor de kinderen. De klas van meester Edgar kreeg een tosti-ijzer voor in de klas, dat was vlak voor kamp kapot
gegaan. De klas van juf Tessa kreeg een spellenpakket. Na dit erg leuke toneelstukje was het tijd om de spullen
te pakken en ons naar de bus te begeven. Na afscheid van iedereen genomen te hebben en langdurig
uitzwaaien was het kamp over en voorbij.
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Kampverhaal tweede kamp, door Marije Barel
We gaan op kamp. Yes! We gaan op bezoek bij de tovenaar Ejsevemkil (achterste voren: Likmevesje), kortweg
eet-sef. Na een lange busreis komen we aan in het zon overgoten Ommen. Na al dat stilzitten gaat het uitpakken
van de bus razend snel. Na al het sjouwen gaan we eerst maar wat drinken. Poef, wat is het warm!
Dan komen we de tovenaar tegen. We worden op ingrediënten gesorteerd en maken onze tenten klaar. De
tovenaar is bezig om een soep voor de koning van het woud voor te bereiden en wij doen een postenspel en
gaan zwemmen. Na het avondeten helpen we de tovenaar maar er gaat iets verschrikkelijk mis. De tovenaar
neemt een slok en krijgt plots allemaal groene vlekken en kan alleen nog kwaken. De tovenaar is in een kikker
aan het veranderen! Hij gebaart dat hij zijn toverboek moet ophalen van thuis en rent er dan vandoor. Wij gaan
nog gezellig liedjes zingen en verhalen luisteren bij het kampvuur.
De volgende dag komt de tovenaar met zijn toverboek terug. We ontrafelen de bladzijde en gaan trommels
versieren. Na een trommelritueel kan de tovenaar weer praten maar is nog steeds groen. Die dag spelen we een
douane spel in het bos, gaan weer zwemmen en vertellen onze avonturen in brieven voor thuis. De tovenaar
vertelt dat hij een nieuwe soep moet maken om het effect van de verkikkering om te keren. Morgen gaan we op
zoek naar een belangrijk ingrediënt. Na het kampvuur vallen we allemaal moe in slaap.
Vandaag gaan we op zoek naar gouden stenen tijdens een speurtocht en vinden deze op een hoge uitkijktoren.
We rijden haast koninklijk terug in een grote huifkar waarin we nog een appeltje eten en de leukste liedjes
zingen. ’s Avonds krijgen we bezoek van een goochelaar die de toverspreuk tevoorschijn goochelt. Nu is alles
klaar voor de soep. De tovenaar neemt een slok en nu is hij helemaal ontkikkerd. Tijd voor een groot feest!
Niet dat de kinderen het wisten maar de tovenaar, onze beste Freek, was de volgende dag echt ziek. Toch te
veel afwaswater met koffie geproefd?
De tovenaar komt ons de volgende dag nog bedanken voor de inzet en geeft ons prachtige kettingen zoals uit de
verhalen over eet-sef, die Freek zo fantastisch bij het kampvuur kon vertellen. Tijd om naar huis te gaan. We
pakken in en wachten nog even op de buschauffeur.
Dag lieve juffen en meesters! Dag Ommen! Tot volgend jaar?!
- Marije Barel
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