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Organisatie 
 

ANBI 
Sinds 1 januari 2009 heeft de belastingdienst Camps4Kids aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Dit betekent dat Camps4Kids gebruik kan maken van de fiscale voordelen. Zo 

hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. 

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. 

En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 

 

Contactgegevens  
 

Stichting Camps for Kids 

Postbus 2050 

7301 DB APELDOORN 

Telefoon – +31 (0)55 – 360 1310 

Email – Info@Camps4Kids.nl  

Website – www.Camps4Kids.nl  

RSIN – 819890753 

KvK – 08181332 (Camps For Kids te Apeldoorn) 

 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting Camps4Kids bestaat uit: 

Voorzitter: Peter J. Madern. Peter is een entrepreneur die behalve Camps4Kids ook Compassion 

Nederland mede heeft opgericht. Op dit moment werkt hij vanuit zijn eigen bedrijf deMvanMadern 

aan diverse startups en helpt (inter)nationale bedrijven met hun management & marketing strategie. 

Penningmeester/secretaris: Sander van Eersel. Sander heeft veel ervaring met cijfers en werkt als 

senior business controller bij het Leger des Heils W&G Oost.  

Bestuurslid: Sara L. Harnly. Sara runt haar eigen kinderopvang Sara’s Daycare en heeft een 

pedagogische achtergrond. 

De Stichting Camps4Kids heeft geen winstoogmerk en de bestuurders krijgen geen beloning voor het 

uitvoeren van hun bestuurstaken. 
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Visie  
Camps4Kids wil kids op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier in aanraking laten komen 

met de Here Jezus. 

 

Missie 
Wij willen als Camps4Kids ons inzetten naar het voorbeeld van de Here Jezus om kinderen te helpen 

om discipelen van God te worden, dit door op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier hen in 

aanraking te laten komen met de Here Jezus. 

 

Statutaire Doelstelling  
Het doel van de Stichting Camps4Kids is (citaat uit de statuten) “het (doen) organiseren van kampen 

en het (doen) verzorgen van kampactiviteiten voor kinderen in Nederland om het evangelie te 

verspreiden; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”. 

 

Dat doel proberen wij te bereiken door (eveneens citaat uit de statuten) “het organiseren van 

kampen en kampactiviteiten en het op maat aanbieden van programma's voor scholen en 

instellingen”. 
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Camps4Kids is anders 
 

Camps4Kids wil een onderscheidende kinderkamporganisatie zijn. In de onderstaande zaken komt 

onze professionaliteit naar voren: 

Camps4Kids zorgt elk jaar voor een geestelijke uitdagende ervaring waardoor je de Here Jezus leert 

kennen.  

Er wordt bijvoorbeeld de kinderen de goede gewoonte van het lezen in de Bijbel bijgebracht, maar 

ook het leren bidden draagt bij dat zij zich leren uit te strekken naar meer van de Heilige Geest. 

Onlangs hebben wij bijvoorbeeld een voetenwassing gehouden met de kinderen, zoals Jezus dit ook 

deed met de discipelen. 

Camps4Kids organiseert uitsluitend thematische kampen (van What-A-Week tot Koning(inne)Kamp).  

Vanaf onze start in 2008 zien wij mogelijkheden op unieke locaties kampen aan te bieden met 

diverse thema’s. Sommige kampen komen terug, andere niet of soms enige jaren later weer wel. Wij 

hebben gemerkt dat de animo voor kampen toch vaker veranderd en wij zelf flexibel willen zijn en 

luisteren naar wat ouders/kinderen graag willen. Camps4Kids probeert jaarlijks een nieuw kamp toe 

te voegen en locaties uit te breiden. 

Camps4Kids organiseert bijna alle schoolvakanties kampen (ook voor- en najaar dus!).  

Op dit moment organiseren wij in de mei-, zomer- en herfstvakantie kampen. In de toekomst willen 

wij graag ook kampen aanbieden in de voorjaarsvakantie. De meeste kinderkamporganisaties 

organiseren namelijk enkel in de zomervakantie kampen. 

Camps4Kids heeft een unieke all-in- & kampeerformule.  

All-in = Uw kind intern bij Camps4Kids. Kampeerformule = Eten & Slapen bij de ouders op 

Camping/Vakantiepark. Op de meeste locaties bestaat de mogelijkheid voor de ouders/verzorgers 

zelf ook in de buurt aanwezig te blijven. Voor vele kinderen is op deze manier een kampervaring al op 

een jongere leeftijd te maken. 

Camps4Kids heeft op alle kampen gecaterde maaltijden, die door professionals worden bereid.  

Diverse kinderkamporganisaties gebruiken voor het bereiden van de maaltijden, e.d. vrijwilligers, of 

koken als organisatie zelf. Camps4Kids wil zorgen dat de maaltijden op een bepaald professioneel 

niveau worden voorbereid en zij werkt daarom op de locaties samen met een lokale cateraar. Op 

Duinrell is dit bijvoorbeeld “La Place”. 

Camps4Kids beschikt over (hoofd)leiding met allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.).  

Camps4Kids heeft sinds haar ontstaan in 2008 de V.O.G. verplicht gesteld voor al haar (hoofd)leiding 

en is hierin, voor zover bij ons bekend, de eerste christelijke kinderkamporganisatie geweest. Tevens 

zijn wij slechts een van de weinige organisaties die dit jaarlijks verplicht stelt. 
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Ambities 

 

Ambities 2020-2023 
Camps4Kids wil graag de groei realiseren op de volgende vlakken: 

1. Groei in keuze van kinderen voor God, Jezus en de Heilige Geest 

2. Groei in absolute aantallen 

3. Groei in kampplaatsen 

4. Groei in (Hoofd)Leiding 

Ad 1. Vele kinderen hebben een (her)nieuwde keus voor Jezus gemaakt door in Hem te gaan geloven. 

Sinds onze start met de kampen loopt dit in de honderden. Elk jaar zijn er weer kids die een leven 

met Jezus verkiezen boven een leven zonder Hem. Voor 2020 willen wij “het zalven” de kinderen 

bijbrengen. Koningen & Priesters werden gezalfd en wij zijn ook Koninklijke Priesters. 

Ad 2. Sinds de start van Camps4Kids in 2009 zijn er meer dan 2.500 kids met onze kampen mee 

geweest, dan wel op weekenden of events bereikt met het Evangelie. In 2020 willen wij groeien van 

het jaarlijkse aantal 150 naar 200 kinderen. 

Ad 3. Van 1 locatie in 2009 zijn wij uitgebreid naar meerdere locaties. Onze ambitie is in 2020 

wederom met 1 nieuw kamp te groeien. Voor 2020 is dat RaceCamp. Vanaf 2021 willen wij met 2 

kampen per jaar gaan groeien om onze doelstelling van 400 kinderen op kamp in 2025 te kunnen 

realiseren. 

Ad 4. Waren er vanaf het begin 2 teams met zo’n 10 leiding in totaal. Wij zijn verder gegroeid naar 

meerdere teams met zo’n 50 vrijwilligers in totaal. Voor 2020 staat op de agenda: beter 

vrijwilligersbeleid door uitbreiding met 1 medewerker die zich toelegt hierop. Tevens een groei van 

15 nieuwe leiding te bewerkstelligen. 
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Ambities voor de lange termijn 
Camps4Kids gaat met jou de diepte in met je door met een compleet andere benadering Gods Liefde 

uit Zijn Evangelie uit te leggen. Camps4Kids gaat met jou de hoogte in met je door onwijs 

knotsknettergekke CampGames die zijn weerga niet kennen in Nederland. Camps4Kids gaat met jou 

de breedte in met je door veel aandacht te geven aan vriendschappen en onderlinge samenwerking 

die zo typerend is voor het-op-kamp-gaan.  

Als Camps4Kids willen wij inzetten op groei op diverse fronten: 

• DIEPTE: Wij willen de grootste christelijke kinderkamp organisatie worden in Nederland (en 

daarbuiten) niet omdat “Big” nu eenmaal “Better” is, maar omdat alle kinderen de 

mogelijkheid moeten krijgen om discipel van Jezus te worden. 

• HOOGTE: Wij willen als christelijke kinderkamp organisatie de beste, vreemdste en leukste 

programma’s maken voor kinderen. Wederom niet als doel in zichzelf, maar omdat kids het 

beste mogen ontvangen in het Koninkrijk van God. 

• BREEDTE: Wij willen als christelijke kinderkamp organisatie DE plek zijn waar kinderen op een 

vrije, vriendelijke en fun wijze elkaar kunnen ontmoeten, bemoedigen en uitstrekken naar 

meer van de Heilige Geest. 

Dit hopen wij te realiseren door de volgende zaken: 

• DIEPTE: door kampen aan te bieden op meerdere plekken in Nederland (en daarbuiten) en 

tevens veel, vaker en verschillende kampen aan te bieden. 

• HOOGTE: actueel in de wereld de laatste zaken op kamp (spel)gebied in de gaten te houden. 

• BREEDTE: relaties bouwend met ouders en kinderen, hen beide uit te dagen in hun geloof 

met God en meer van Hem te verwachten in de toekomst. 
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Financiën  
 

Camps4Kids werft inkomsten uit de volgende bronnen: 

 

● Donaties van vermogensfondsen. Via de onze fondsenwerver Gerald van Dijk (Grantiou) 

schrijven wij vermogensfondsen aan om Camps4Kids, zo mogelijk op lange termijn, te 

steunen.  

 

● Giften van particulieren. Via de Givt-app kunnen individuen een bedrag doneren aan de 

stichting. Ook wordt er tweemaal per jaar een gift verzoek gedaan naar de achterban 

middels online donaties. Tevens vragen wij ouders van kinderen op kamp om een extra gift 

voor pleegzorgkinderen en minderbedeelde kinderen aan ons SponsorKidsFonds te doen.  

 

● Kampbijdragen van ouders die hun kind op kamp doen.  

 

● Collectes van Kerken  


