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Voorwoord van de voorzitter 
 
Het moment van schrijven van dit jaarverslag is heel apart, we zitten namelijk midden in de 
“coronacrisis”. Het belooft daarmee al een heel moeilijk 2020 te worden. Alleen is dat niet het jaar 
waarin we in dit jaarverslag stil bij willen staan. Waar het wel voor zorgt is dat we misschien wel met 
andere ogen naar het afgelopen jaar kijken. Een jaar waarin stabilisatie misschien wel een kernwoord 
is om het gehele jaar 2019 mee te beschrijven. Een jaar waarin we misschien wel dachten dat het 
allemaal niet zo goed ging als we hadden gehoopt. Het aantal kinderen dat op onze kampen kwam 
was niet gegroeid ten opzichte van 2018. Het aantal giften ging niet significant omhoog. Er zijn geen 
nieuwe kampen bijgekomen en we hadden in eerste instantie wat last van tegenvallers op 
verschillende gebieden. Maar met het oog op de huidige situatie waarin we allemaal zitten mogen 
we vooral dankbaar zijn voor alles wat we ook het afgelopen jaar wel mochten doen. Want we 
hebben weer veel kinderen mogen vertellen over Jezus en dat is het allerbelangrijkste doel van 
Camps4Kids en wat een zegen is het dat we dit ook al 10 jaar (!) hebben mogen doen. 
 
In de afgelopen jaren hebben we, zoals al gezegd, de groei die we hebben doorgemaakt als 
organisatie geconsolideerd en zijn we een stabielere organisatie geworden. Dit betreft zowel het 
organisatorische aspect als het aantal kinderen dat we mochten ontvangen in 2019. Dit was niet 
waarop we hadden gehoopt toen we startte met het jaar 2019. In alles wat we bedenken en doen 
blijven ons inzetten om meer kinderen te vertellen van de goede/blijde boodschap, het verhaal van 
Jezus en Zijn redding. Dat er in 2019 ongeveer evenveel kinderen mee gingen als het jaar daarvoor 
was wel een kleine tegenvaller. Zeker toen we werden geconfronteerd met daarnaast nog een aantal 
financiële tegenvallers. Ik durf best te zeggen dat dat onzekerheid met zich mee brengt en vragen 
oproept of we nog wel op de juiste weg zitten? Maken we als bestuur wel de juiste keuzes? Doen we 
nog steeds wat God van ons verlangt?  
 
Het mooie van onze God is dat we juist op deze momenten bevestiging kregen over de keuzes die we 
hebben gemaakt. Hierdoor werden tegenvallers soms meevallers; werden moeilijke keuzes bevestigd 
en zijn we gesterkt door alle mooie verhalen die we terug hoorden van de kinderen en de vrijwilligers 
op de kampen. De verhalen dat Jezus’ kinderen heeft aangeraakt in een kampweek dat ze Hem 
daadwerkelijk hebben ervaren en soms ook echt voor hem kiezen maakt dat wat we doen nog steeds 
verschil maakt in deze wereld. Dit alles maakt ons enorm dankbaar richting God.  
 
Als laatste wil ik heel specifiek onze dankbaarheid uitspreken naar al onze vrijwilligers die op een of 
andere manier betrokken zijn bij Camps4Kids. Jullie zijn het medium waardoor de boodschap van 
Hoop bij de kinderen terecht komen. Jullie zijn het die het mogelijk maken dat kinderen deze 
boodschap kunnen horen. We kunnen niet zonder jullie! Hierbij wil ik een tekst uit Mattheus 25 
meegeven en dat zegt het volgende: 
 
Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt 
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd… En de Koning zal 
antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste 
broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 
 
Dit alles geeft ook vertrouwen voor 2020, ondanks dat we ons in een hele bijzondere tijd bevinden, 
dat God ons zal leiden en er een mooi nieuw jaar van zal maken. 
 
 
Namens het bestuur, 
Peter J. Madern 
Voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
Financiën 
Als organisatie wilden wij een start maken met meerdere inkomsten stromen en hebben in het 
najaar een kerkenmailing gedaan naar zo’n 500 kerken in Nederland. Dit heeft enerzijds voor meer 
betrokkenheid gezorgd en ook voor meer inkomsten. Deze actie was geslaagd. 
 
Organisatie 
Na de zomer van 2019 is een begin gemaakt met de uitbreiding van medewerkers op kantoor. Door 
middel van inhuur is aan het team Fennanda Dekker-Selles toegevoegd om vooral het 
vrijwilligersteam te gaan coördineren om zo de voorzitter enige verlichting te geven bij de 
werkzaamheden. 
 

1.2  Activiteiten 
 
Camps4Kids organiseert jaarlijks diverse verschillende thematische kampen. Te denken valt aan: 

- SummerCamp 
- BuddyCamp 
- Music & Dance Camp 
- CowboygirlCamp 
- AdventureCamp 
- WaterWeek 
- Koning(inne)Kamp 
- En vele meer… 

 
Wij proberen jaar in jaar uit in het voor- en najaar ook kampen te houden, maar dat lukt met 
wisselend succes. 
 
Afgelopen jaar hebben wij meerdere kampen mogen houden. In 2019 welgeteld zes. Vier 
SummerCamps, een CowboygirlCamp en een AdventureCamp. Vorig jaar wilden wij wederom 
groeien met een nieuw kamp: het BuddyCamp. Dit is helaas niet doorgegaan. Het concept dat twee 
kinderen zich tegelijk op zouden geven werkte niet. 
 
Er zijn 154 kinderen meegeweest en er hebben zo’n 40 vrijwilligers geholpen op onze kampen. 
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2. 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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3.  Organisatie 
 
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 (ANBI) 
KvK – 08181332 (Camps For Kids te Apeldoorn) 

3.1  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. 
 
Dit jaar willen we toch een bijzonder persoon hier uitlichten. Het gaat hierbij om Sara Harnly. 
Misschien voor velen de minst zichtbare lid van het bestuur maar desalniettemin een hele 
belangrijke. Zij is degene die de andere 2 leden scherp houdt, moeilijke vragen durft te stellen en, 
misschien wel het belangrijkst, een geestelijke Steunpilaar is voor het bestuur en Camps4Kids 
 

3.2  Werknemers 
 

Eind 2019 hebben we op inhuur basis Fennanda Dekker mogen verwelkomen. Zij zal Peter bij de 

dagelijkse gang van zaken gaan ondersteunen. Daarnaast heeft zij veel ervaring op het gebied van 

vrijwilligers en zal daarvoor dan ook het eerste aanspreekpunt zijn. 

In 2019 zijn er 50 vrijwilligers geweest die Camps4Kids hebben geholpen op verschillende 

momenten. We zijn deze mensen enorm dankbaar voor hun inzet en wat zij betekenen voor de 

kinderen die bij hen op het kamp zijn geweest.  

Er zijn daarnaast een aantal vrijwilligers geweest die Camps4Kids hebben vertegenwoordigd op 

verschillende evenementen en zo een mooi visitekaartje van ons hebben achtergelaten.  
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4.  Jaarrekening 
 

4.1  Toelichting op de jaarrekening 
 
Camps4Kids gaat tot en met 2019 uit van het kasstelsel. Dit wil zeggen dat er geen debiteuren en 
crediteuren worden bijgehouden. Met ingang van 2020 zal er een stelselwijziging plaatsvinden en 
zullen wij migreren naar een factuur-stelsel. 
 
Daar Camps4Kids geen eigen pand heeft staan er geen activa op de balans. De eenmalige aanschaf 
van spullen die gebruikt worden op het kamp worden niet geactiveerd en derhalve ook niet op 
afgeschreven. Deze kosten worden als kosten opgenomen. 
 
Eind 2019 heeft het bestuur van Camps4Kids besloten gebruik te gaan maken van PNIL, personeel 
niet in loondienst. Dit om de voorzitter met een aantal taken te ontlasten waardoor deze taken, 
waaronder vrijwilligers beleid en communicatie, meer aandacht kunnen krijgen en de voorzitter 
tegelijkertijd meer ruimte heeft om zich te richten op de marketing en de inhoud van de 
programma’s. 
 
Een opvallende post in het geheel zijn de vrijwilligerskosten. Deze zijn eenmalig hoger dan de 
afgelopen jaren. Dit komt door een terugwerkende kracht mutatie. In de eerste jaren van de stichting 
heeft de voorzitter zijn kennis en kunde ook ingebracht via een eigen bedrijf. Deze situatie was niet 
wenselijk en is als zodanig gecorrigeerd. De facturen hiervan zijn allemaal gecrediteerd. 
Hiertegenover staat dat we met terugwerkende kracht de voorzitter en het bestuurslid een 
vrijwilligersvergoeding hebben uitbetaald. Hierdoor zijn deze kosten fors hoger. 
 
Ook dit jaar sluiten we af met een klein plusje. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemeen reserve. 
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4.2 Overzicht jaarrekening 
 

      

    2019  2018 

Inkomsten      
Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €        17.268      €         17.839  

Inkomsten kampen    €        34.646    €         31.795  

Totale inkomsten     €        51.914    €         49.634  

      

      
Bestedingen      
Kosten Marketing    €        11.246    €         10.848  

Kosten PNIL    €             799   €                  0 

Kosten vrijwilligers    €        10.055   €           3.026   

Kosten kantoorkosten    €          4.327    €           3.964  

Kosten kampen    €        25.070    €         29.963  

Toevoeging aan reserves    €             418   €           1.834 

Totale kosten/bestedingen     €        51.914    €         49.634  

      
Activa      
Materiele vaste activa    €                 0    €                  0 

Vorderingen en overlopende activa    €                 0    €                  0  

Liquide middelen    €          3.435    €           3.017  

Totale activa     €          3.435    €           3.017  

      
Passiva      
Reserves en fondsen    €          3.435   €           3.017 

Langlopende schulden    €                 0    €     

Kortlopende schulden    €                 0    €     

Totale passiva     €          3.435   €           3.017 

      
 


