
 
 

 
 

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 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! 
 
Het bestuur, mei 2017  
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 Sponsors  
 
van de kinderkampen van 2016 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 

 
 
 
 

 
 

 

Jaarverslag 2016 
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Oude traditie, nieuwe doelgroep 

Helaas was er dit jaar maar 1 kampje. Na een zeer late onverwachte 

afmelding konden een spoedoverleg en het nodige netwerken niet 

meer baten. Van de vrijgekomen tijd is wel goed gebruik gemaakt 

door reparaties uit te richten aan het materieel. Na het kampje 

moest er ook nog een tent gerepareerd worden: Een van de 

kinderen vond het kampvuur zo leuk, dat een deel werd 

meegenomen de tent in. 

Nadat duidelijk werd dat ook de Poldervaart in 2017 niet mee op 

kamp zou kunnen stond de kampcommissie voor de grote uitdaging 

om een nieuwe doelgroep te zoeken. Die is uiteindelijk gevonden in 

AZC-scholen. Het was direct duidelijk dat er binnen de AZC-scholen 

veel vraag was naar wat wij kunnen bieden. We kijken dan ook zeer 

uit naar de komende kampjes met de verwachting dat we ook voor 

opvolgende jaren in de AZC-scholen een passende en enthousiaste 

doelgroep hebben gevonden. 

Natuurlijk wil ik graag weer vele mensen bedanken voor hun inzet. 

De bestuursleden van de DZ, iedereen (Zwervers, Oud-Zwervers, en 

Vrienden Van) die mee is geweest op kamp, alle donateurs en, als 

laatste, maar niet als minste, natuurlijk de Kampcommissie die ook 

dit jaar weer het echte werk gedaan heeft.  

 

Bart van Osnabrugge 

  

 

 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:  190 
Foto's:  Delftsche Zwevers 
  S.B.O. de Poldervaart 
Drukwerk: TU Delft Sportcentrum 
Verzending: TU Delft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de voorzitter 

mailto:info@kampjes.nl
http://www.kampjes.nl/
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 Achtergrond 

 
 
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 

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, 
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 2017: 
Bart van Osnabrugge, MSc (voorzitter) 
Laura Geurtsen   (secretaris) 
Paul Spiering MSc  (penningmeester) 
Sjoerd Hillebrand  (tevens voorzitter DZ) 
Pelle Stoffelen   (tevens penningmeester DZ) 
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Financieel overzicht 

 

 
 
 

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. 

 

 

Vlottende activa / vlottende passiva 
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2016 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die pas 
in 2017 vereffend worden. Verder is er geconstateerd dat er nog een aantal oude vorderingen open staat van een 
aantal jaar geleden.  
 
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. Helaas hebben we dit jaar niet genoeg donaties binnen gekregen en hebben 

we de continuïteitsreserve aan moeten spreken. Bij de balans leggen we uit hoe we de continuïtietsreserve willen 

aanvullen in 2017. 

 

 

activa 31-12-2016 31-12-2015 passiva 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen 3,181.43€     3,751.43€     Continuïteitsreserve 7,719.11€     8,168.04€     

Vastgelegd in kampmateriaal 3,181.43€     3,751.43€     

Vlottende activa

21,682.34€  20,827.34€  

2,760.89€     2,111.60€     subtotaal 32,582.88€  32,746.81€  

Algemene reserve -€               218.06€        

Liquide middelen

Spaarrekening 25,779.33€  25,531.96€  Vlottende passiva

Betaalrekening 1,662.38€     1,342.34€     

Kamprekening 589.48€        456.99€        1,390.63€     229.45€        

subtotaal 28,031.19€  27,331.29€  

Totaal 33,973.51€  33,194.32€  Totaal 33,973.51€  33,194.32€  

BALANS PER 31-12-2016

Vorderingen en overlopende 

posten

Vervangingsreserve 

kampmaterialen

Kortlopende schulden en 

overlopende posten

Baten Lasten

Afschrijving 570.00€        Aanschaf materiaal -€               

Dotatie 285.00€        

Oud saldo 20,827.34€  Nieuw saldo 21,682.34€  

Totaal 21,682.34€  Totaal 21,682.34€  

RESULTATENREKENING VERVANGINGSRESERVE KAMPMATERIALEN
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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.  

 

 

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! Er waren dit aanzienlijk minder inkomsten dan begroot. Daartegenover staat dat er slechts één kamp 

heeft plaatsgevonden omdat één van de twee scholen op het laatste moment heeft afgezegd. Het uiteindelijke 

resultaat is dat we dit jaar bijna 700 euro tekort komen. 

 

  

jaar van aankoop Aankoop-waarde Aanschaf in 2016 Afschrijving Dotatie Waarde op 31-12-2016 Reservering 2016 Waarde op 31-12-2015 Reservering 2015

diverse kampaterialen 92-'00 5,705.42€               0 0 0 7667.12 0 7,667.12

Inventaris nvt nvt 120 60 598.43 1560.12 718.43 1380.12

Kameel (opslagtent) 2001 1,996.60 0 0 0 2994.9 0 2994.9

Kindertenten 2015 3,141.00 315 157.5 2511 945 2826 472.5

Branders 2004 245.7 0 0 0 382.05 0 382.05

Truus (activiteitentent) 2004 4,139.10 0 0 0 6208.65 0 6208.65

Tipipalen 2007 615.00 61 30.5 0 922.5 61 831

Tafels & banken 2010 216.00 24 12 72 252 96 216

Regenkleding 2007 500.00 50 25 0 750 50 675

Totalen 0 570 285 3181.43 21682.34 3751.43 20827.34

SPECIFICATIE KAMPMATERIAAL

Baten realisatie begroot 2015 Lasten realisatie begroot 2015

Oud-Zwervers 2,940.84€  5,000.00€  4,403.08€  Vervoer 978.34€      2,100.00€  2,020.46€  

Bedrijven/Instellingen 200.00€      750.00€      250.00€      Voeding 810.36€      1,700.00€  855.27€      

Schoolbijdrage 400.00€      1,120.00€  1,000.00€  Activiteiten 412.89€      900.00€      659.86€      

Rente 247.37€      600.00€      361.78€      Huur kampterrein 678.10€      1,100.00€  782.50€      

Overige Donaties 298.03€      330.00€      532.59€      Lopend materiaal 112.37€      250.00€      498.36€      

Opslag materiaal 150.00€      150.00€      150.00€      

Afschrijving materiaal 570.00€      600.00€      570.00€      

Dotatie materiaalreserve 285.00€      300.00€      285.00€      

Administratiekosten 452.01€      400.00€      349.32€      

Verzekeringen 186.46€      200.00€      186.46€      

Klusweekend 75.72€        50.00€        63.32€        

Diversen 41.98€        50.00€        -€             

Saldo-afname 666.99€      Saldo-toename 126.90€      

Totaal 4,753.23€  7,800.00€  6,547.45€  Totaal 4,753.23€  7,800.00€  6,547.45€  

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2016
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Algemene reserve 

Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Afgelopen jaar is 

de reserve zoveel afgenomen dat de continuïteitsreserve is aangesproken. 

 

 
 

 

Begroting 

 

Dit jaar zijn is de begroting aanzienlijk anders dan normale jaren. Allereerst is er veel minder begroot voor vervoer. 

Dit is omdat de kinderen met de trein gaan in plaats van met een gehuurde bus. Verder staat er een grote donatie 

van de ING tegenover extra kampspullen. Dit zijn matjes een slaapzakken voor de kinderen. Inmiddels weten we 

dat de donatie van de ING nog veel hoger is, namelijk 5000 euro. Hiermee willen we de continuïteitsreserve en 

algemene reserve aanvullen. 

Als laatste zou ik iedereen willen bedanken die ons geholpen heeft het afgelopen jaar om de financiën rond te 

krijgen.  

Paul Spiering, 

Penningmeester SKDZ 

Baten Lasten

Exploitatie overschot Exploitatie tekort 666.99€        

Continueteitsreserve 448.93€        

Oud saldo 218.06€        Nieuw saldo -€               

Totaal 666.99€        Totaal 666.99€        

RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE

Baten begroot 2017 Lasten begroot 2017

Oud-Zwervers 4,200.00€       Vervoer 1,000.00€      

Bedrijven/Instellingen 250.00€           Voeding 1,200.00€      

Schoolbijdrage 960.00€           Activiteiten 600.00€         

Rente 200.00€           Huur kampterrein 1,300.00€      

Sponsor acties 500.00€           Lopend materiaal 250.00€         

Opslag materiaal 150.00€         

Afschrijving materiaal 650.00€         

Dotatie materiaalreserve 300.00€         

Administratiekosten 350.00€         

Verzekeringen 200.00€         

Klusweekend 60.00€            

Diversen 50.00€            

ING sponsoring 2,100.00€       Extra kampspullen 2,100.00€      

Saldo-afname -€                 Saldo-toename

Totaal 8,210.00€       Totaal 8,210.00€      
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Kampverslag 
Lang geleden in een land hier ver vandaan… Ik bedoel Ommen, oh wat is dat ver met de trein… Kampjes waren 

weer heel gezellig dit jaar! Het begon allemaal met het voorkamp met alle spullen opzetten. Er was veel regen en 

de eerste dag hebben we de truus opgezet om alle spullen droog onder te bewaren en om onder proberen te 

slapen. Dit was echter een beetje lastig met alle 20.000.000 muggen en steekvliegen, daarom dropen we die 

eerste avond één voor één af om toch maar door de stromende regen naar onze eigen tent te gaan en daar te 

proberen te gaan slapen. Op deze eerste avond na verliep het voorkamp voorspoedig en alles ging vlot en met 

een goed humeur.  

Toen de tijd eenmaal was aangebroken, kwamen de kinderen aan in volle bussen en werden alle rugzakken, 

matjes e.d. op de karren geladen en naar de tenten gebracht. Terwijl de leraren groepjes maakten en tentjuffen/-

meesters aanwezen bij elk groepje. Na wat gegeten te hebben was het tijd voor de presentatie van het 

huishoudelijk regelement en werd het startschot voor het thema, het uitvinderskamp, gelost. Onder het 

standaard riedeltje programmaevenementen waren natuurlijk de huifkartocht, het dodenstraalspel, de bonte 

avond met disco en Magic John ook aanwezig. Verder waren er natuurlijk het vrij spelen, het dierengeluidenspel 

en raketten bouwen en deze versieren. Hierbij moet opgemerkt worden dat Lukas de pet van tante Jet heeft en 

de professor een beetje verstrooid bezig was. Toen de professor uiteindelijk toch met Tante Jet kon trouwen na 

de vreemde eisen die haar vader had opgelegd, konden de kinderen met een gerust hart naar huis en in de bus 

weer even rustig worden van al de drukte op kamp en was het kampje van dit jaar weer ten einde. Iedereen leefde 

nog lang en gelukkig… behalve misschien degene op nakamp, want die mochten nog lekker spullen sjouwen en 

opbergen.  

Pelle Stoffelen 

 

 

 

  

 


