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Stichting Zomerkampen Breda – Beleidsplan 2022 
 

Oprichting 

Blijkens de akte de datum 1 februari 1980 werd Stichting Zomerkampen Breda per genoemde 

datum opgericht. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41103168. Het 

RSIN nummer van de stichting is 8167.13.169. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Zomerkampen Breda wordt in artikel 3 van de statuten als volgt 

omschreven: 

1. De stichting heeft ten doel de organisatie van zomerkampen ten behoeve van kinderen uit 

de lage inkomensklasse. 

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

- de organisatie van activiteiten; 

- het verlenen van hulp bij de opzet van nieuwe initiatieven en het bestuderen van 

alternatieve mogelijkheden ter verwezenlijking van de doelstelling; 

- het zorgdragen voor geschikte accommodaties die afgestemd zijn op de aard van de 

activiteiten; 

- het aanstellen van vrijwilligers voor het stimuleren en/of begeleiden van activiteiten 

en/of het zorgdragen voor de accommodaties; 

- gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettig toegestane middelen. 

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

- deelnemersbijdragen; 

- subsidies, sponsoring en donaties; 

- schenkingen, erfstellingen en legaten; 

- alle andere wettig verkregen baten. 

 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevoerd door de volgende leden: 

- de heer Ö. Hoff (voorzitter); 

- de heer V. Grotenhuis (secretaris); 

- mevrouw I.G.C. Jansen (penningmeester); 

- de heer M. van Kuipers (vrijwilligerscoördinatie); 

- mevrouw M. Bakx (sponsoring en voeding); 

- mevrouw M.C.P.M.F.A. Verhappen (public relations). 

 

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten (indien 

van toepassing). 

 

Contactgegevens 

Per adres: Postbus 3327, 4800 DH te Breda. Email: info@zomerkampenbreda.nl 
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Bankgegevens 

IBAN NL08 RABO 0338 695 70 ten name van stichting Zomerkampen Breda. 

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer 

8167.13.169 

 

Activiteiten 

Al meer dan 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de 

zomervakantie geweldige zomerkampweken voor kinderen van 6-16 jaar oud. Op kampterrein 

Sparrenhof, aan de rand van Tilburg, beleven kinderen een fantastische kampweek, vol avontuur, 

gezelligheid en leuke activiteiten. Door de inzet van meer dan honderd vrijwilligers per jaar zijn 

de kampen altijd perfect geregeld, met aandacht voor elk kind. En dankzij onze sponsors kunnen 

ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen een weekje onbezorgd op vakantie.  

 

Elke kampweek is onderverdeeld in drie kampen: Brakkenkamp (6-9 jaar / groep 3-5), 

Tienerkamp (10-12 jaar / groep 6-8) en twee Jongerenkampen (13-16 jaar / voortgezet 

onderwijs). Op Brakkenkamp (BK) en Tienerkamp (TK) worden de kinderen onderverdeeld in 

groepjes van 5 of 6 kinderen, begeleid door een enthousiaste groepsleiding. Op deze kampen 

wordt gewerkt vanuit een thema, waar een groot deel van de activiteiten aan opgehangen wordt. 

Denk aan “piraten”, “alle dagen feest”, “Disney”, “verre landen” of “alles andersom”. Door de 

week heen doen de kinderen leuke activiteiten, met als hoogtepunten zwemmen, een spannende 

thema-afsluiting en een feestelijke einddisco. 

 

De twee Jongerenkampen (JOKA) vormen een groep van ca. 18 jongeren met 5 leiding, die op de 

fiets naar verschillende kamplocaties in de buurt gaan. Van daaruit ondernemen de jongeren 

allerlei activiteiten, die vaak door de kinderen zelf bedacht worden. De jongeren hebben veel 

eigen verantwoordelijkheid en koken bijvoorbeeld ook zelf hun maaltijden. Op JOKA zijn 

jongeren echt helemaal eruit, zonder afleiding van telefoon, games of het drukke alledaagse leven. 

 

Wijze van verwerving inkomsten 

De inkomsten zijn in beginsel op te delen in vier categorieën: 

 

1. Deelnemersbijdragen 

De deelnemersbijdrage bedraagt het inschrijfgeld wat ouders voor hun kind moeten voldoen om 

deel te mogen nemen aan een week op kamp. Wij proberen deze bijdrage zo laag mogelijk te 

houden, zodat ons kamp voor alle doelgroepen toegankelijk blijft. Veel kinderen groeien op in 

gezinnen met weinig geld. Wij willen ook deze kinderen een fantastische vakantie geven. Dat 

doen we in samenwerking met onze sponsors en de gemeente Breda. Heeft een gezin een 

Bredapas of zijn ze lid van de Voedselbank? Dan kan dit kind gratis een weekje mee op kamp. 

 

2. Subsidies 

Bij de gemeenten Tilburg en Breda hebben we jaarlijks contact om te kijken wat de 

mogelijkheden zijn van subsidie. Deze subsidie is in de loop der tijd afgenomen en vormt nu een 

minder grote inkomstenbron voor de zomerkampen, maar daarom zeker niet minder belangrijk. 
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3. Sponsoring 

Gedurende het jaar is het bestuur en vrijwilligers continue op zoek naar sponsoren die in geld of 

natura onze stichting willen ondersteunen. Dit kan in de vorm van een bijdrage in geld, maar ook 

het leveren van goederen, zoals schoonmaakartikelen, voeding of apparatuur. Voor de kinderen 

die bij de voedselbank zijn aangesloten of via de Bredapas deelnemen aan onze kampen zullen er 

sowieso sponsors moeten worden aangetrokken. 

 

4. Donaties 

Dit is de meest summiere vorm van onze inkomstenbron, maar er zijn particulieren en bedrijven 

die zonder (grote) tegenprestatie een jaarlijks bedrag aan onze stichting doneren. Als 

tegenprestatie kunnen zij op onze website worden vermeld. 

 

Het is voor de stichting noodzakelijk om een redelijk vermogen aan te houden wat nodig is om 

de continuïteit van de doelstellingen te waarborgen. Als voorbeeld is er in 2017 een grote opslag 

gebouwd, welke in die periode een forse kostenpost was. Met het opgebouwde vermogen was het 

realiseerbaar. Derhalve is het voor de jaren 2020 – 2025 weer nodig om te investeren in nieuwe 

ontwikkelingen, zoals de huisstijl, nieuwe merchandise en promotiemiddelen. Daarnaast willen we 

verder investeren in kwaliteit, veiligheid en vrijwilligers. 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

Het vermogen wordt beheerd door het dagelijks bestuur van de stichting. De besteding van de 

ingezamelde gelden heeft veelal een karakter van duurzame investeringen. Daarom wordt een 

vermogen aangehouden wat als redelijk kan worden gezien voor de realisatie van de te maken 

investeringen. Voor de jaren 2020 – 2025 staat op de planning om meer naamsbekendheid te 

genereren en meer deelnemers te bereiken. Dat willen we bereiken door een nieuwe huisstijl te 

ontwikkelen, nieuwe merchandise aan te schaffen en te investeren in nieuwe promotiemiddelen. 

Daarnaast wordt ingezet op kwaliteit door de aanvraag van een vakantiekeurmerk. Hier zullen 

auditkosten voor worden gemaakt. Het gerealiseerde vermogen zal aan al het voorstaande 

volledig worden besteed en wordt derhalve verdeeld over de investeringsjaren 2020 – 2025. 

 

Voor een overzicht van inkomsten, uitgaven en vermogen wordt verwezen naar het jaarverslag 

2021, welke u op onze website kan vinden. 

 


