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VAN DE VOORZITTER 
 
Stichting Happy Days Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie, dat er elk voorjaar met circa 60 
Zoetermeerse kinderen op uittrekt om hen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen. De 
kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar hebben met elkaar gemeen dat ze een moeilijke tijd 
doormaken of hebben doorgemaakt. De kinderen zitten in de groepen 6,7 en 8 van de 
Zoetermeerse basisscholen en worden door de schoolleiding voorgedragen. 
 
Sinds 1999 wordt er door de stichting elk voorjaar een vakantiekamp georganiseerd door 
vrijwilligers die met behulp van sponsoring in natura, financiële bijdragen en het Vriendennetwerk 
een superkamp voor de kinderen organiseren. 
 
Het spreekt voor zich dat de Stichting direct aan de sponsoring kan merken dat Nederland in een 
moeilijke economische tijd zit. Toch is het de Stichting weer gelukt om de vereiste gelden bij elkaar 
te brengen, met name dankzij een aantal grotere bijdragen. Juist deze bijdragen bevestigen ons 
dat onze aanpak en werkwijze toegevoegde waarde heeft voor de Zoetermeerse gemeenschap. 
 
Op dit moment kunnen wij stellen dat de Stichting al druk doende is met de voorbereiding voor het 
vakantiekamp 2014. In 2014 bestaat Stichting Happy Days 15 jaar, dankzij onze vrijwilligers. 
 
In 2014 is Stichting Happy Days één van de 
goede doelen organisaties van het eerste 
Zoetermeer Diner, georganiseerd door 
Floravontuur 
 
Namens het Bestuur hoop ik dat ons 
jaarverslag over 2013 u volledig inzicht biedt 
in onze aanpak en werkwijze. Wij zijn graag 
bereid tot een nadere toelichting en of 
informatievoorziening. 
 
Namens het Bestuur Stichting Happy Days, 
 
Cees de Reus 
Voorzitter 
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INLEIDING 
 
Elk jaar is het weer een uitdaging. Hebben we genoeg geld? Zijn er voldoende vrijwilligers? Gaat 
het lukken met het selecteren van de kinderen? Zal het mooi weer zijn als we op kamp gaan? En 
natuurlijk het allerbelangrijkste hebben alle kinderen het naar hun zin? 
  
Ook dit jaar zijn wij de uitdaging aan gegaan. In dit jaar verslag blikken we terug op het afgelopen 
seizoen. 
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MISSIE, VISIE EN DOEL 
 

MISSIE  

 
In onze maatschappij hebben we allemaal een eigen 
plekje. Iedereen is gelijk, maar tegelijkertijd ook 
verschillend. Helaas blijkt dat er ouders en kinderen 
zijn die periodes in hun leven mee maken, waarin zij 
het niet gemakkelijk hebben. Daarbij kan worden 
gedacht aan veel soorten problemen, zoals  
echtscheiding, financiële problemen, ouders en 
kinderen die gevlucht zijn, kinderen die gepest worden 
of niet goed mee kunnen komen op school. Stichting 
Happy Days heeft als missie om veel van deze 
kinderen een onvergetelijke kampweek te bieden waar 
ze weer even onbezorgd kind kunnen zijn. Met 
donaties van sponsors is Stichting Happy Days in 
staat het kamp te organiseren, waardoor  ouders hiervoor 
geen enkele bijdrage hoeven te leveren. Aan de omstandigheden 
waarin deze kinderen verkeren kunnen we niets veranderen, maar we kunnen wel proberen hen 
een fantastisch positieve ervaring mee te geven. Stichting Happy Days hoopt dat de kinderen de 
problemen waar zij mee worstelen, heel even op de achtergrond verdwijnen of zelfs even kunnen 
vergeten.  Het blijkt dat voor veel van de kinderen die met Stichting Happy Days op kamp zijn mee 
geweest, het een ervaring was om nooit te vergeten. 
 

VISIE 

 
Al jaren zijn er ouders en kinderen die moeilijke periodes in hun leven mee maken. Dat zal helaas 
altijd zo zijn. Stichting Happy Days heeft de afgelopen jaren voor deze specifieke groep kinderen 
kampweken georganiseerd. Happy Days  ziet zichzelf als een organisatie die kinderen ook in de 
komende jaren een leuke en onbezorgde week wil blijven bieden. In het organiseren van de 
jaarlijkse kampweek spelen de vrijwilligers een belangrijke rol. Om als stichting deze activiteit 
telkens weer opnieuw te organiseren is het belangrijk dat we onze organisatie professionaliseren. 
Dat betekent dat we ons nog meer inzetten om Happy Days op de kaart te zetten zodat we (nog 
meer) in het vizier komen van toekomstige sponsors en donateurs.  
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DOEL 

 
Het doel van Stichting Happy Days is om in de meivakantie een 6 daagse kampweek te 
organiseren voor 60 kinderen uit Zoetermeer in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Deze kinderen 
zitten in een moeilijke periode in hun leven en verdienen het om een leuke en vooral onbezorgde 
week mee te maken. 
Stichting Happy Days financiert deze kampweek met bijdragen van sponsors en donaties, zodat 
ouders geen enkele bijdrage hoeven te leveren. 
Stichting Happy Days heeft elk jaar voldoende vrijwilligers om de kampweek te kunnen 
organiseren. 
De activiteiten tijdens de kampweek sluiten aan bij de leeftijd en de wensen van de kinderen. 
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ORGANISATIE 

VRIJWILLIGERSORGANISATIE 

 
Stichting Happy Days is een vrijwilligersorganisatie. Zowel de bestuursfuncties als de uitvoerende 
functies worden door vrijwilligers ingevuld.  
Binnen de organisatie is er een verdeling tussen bestuur en vrijwilligers met uitvoerende taken 
(verder te noemen vrijwilligers).  

BESTUUR 

 
Het bestuur is een betrokken bestuur, maar een bestuur op afstand. Zij zorgt voor de financiële 
basis, een gedegen beleid, naamsbekendheid en hebben een controlerende functie voor de 
vrijwilligersgroep, specifiek de kerngroep. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Naam    Functie  Aandachtsgebied 
Cees de Reus   Voorzitter  Sponsoring 
Jessica Rog   Secretaris  Verbinding tussen vrijwilligers en bestuur 
Carolien van Rossum  Penningmeester 
Hans Ouwerkerk  Algemeen lid  Communicatie/ PR 
Willy van Riet   Algemeen lid  Pedagogisch beleid 

KERNGROEP 

 
De kerngroep zijn vrijwilligers die het overzicht houden en de coördinatie hebben van de 
kampweek. 
 
De kerngroep bestaat uit de volgende leden: 
 
Naam   Functie   Aandachtsgebied/ werkgroepen  

Jessica Rog  Voorzitter/ kampleider  Algehele coördinatie 
Stella Fletterman Coördinator Welzorg  Selectie en welzijn van de kinderen 
Bas van der Kort Coördinator Catering  Menu en boodschappen 
Ronald Moget  Coördinator Logistiek  Logistiek 
Wendy Alblas  Coördinator Creatief  Progamma en thema 
Jeffrey Goddefroy Algemeen lid   Sponsoring 

VRIJWILLIGERSGROEP 

 
De kampweek wordt verzorgd door een twintigtal vrijwilligers. Van de vrijwilligers die aan het kamp 
deelnemen wordt verwacht dat zij ook in de voorbereiding van het kamp meehelpen. Zo kan 
bijvoorbeeld elke vrijwilliger zich aansluiten bij één van de boven genoemde werkgroepen. Op die 
manier kunnen vrijwilligers zich bezig houden met taken die zij leuk en interessant vinden. 
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VRIJWILLIGERS 
 

SELECTIE VRIJWILLIGERS 

 
Stichting Happy Days hecht veel waarde aan betrouwbare en enthousiaste vrijwilligers, die bereid 
zijn zich voor de kinderen in te zetten. Hiervoor hanteert Stichting Happy Days een selectiebeleid. 
De potentiële vrijwilliger meldt zich aan via het aanmeldformulier, waarbij naast persoonlijke 
gegevens ook wordt gevraagd naar de reden van aanmelding en wat men kan/ wil betekenen voor 
Stichting Happy Days.  
De potentiële vrijwilliger krijgt een gesprek met de kampleider en een ander lid van de kerngroep. 
Het selectiegesprek wordt gebruikt voor een wederzijdse kennismaking. Op die manier krijgt 
Stichting Happy Days een beeld van de vrijwilliger en krijgt de vrijwilliger een beeld van Stichting 
Happy Days.  
Na het gesprek wordt besloten of de vrijwilliger geschikt is en wordt gevraagd of hij of zij mee op 
kamp wil. De potentiële vrijwilliger wordt gevraagd naar referenties. 
Daarnaast is het voor elke vrijwilliger verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te 
overhandigen. 

WERVING VOOR HET KAMP 2013 

 
Hoewel de vrijwilligers het altijd leuke en dankbare taak vinden om mee op kamp te gaan is het 
voor een aantal niet altijd mogelijk om dit jaar in jaar uit te doen. Ook dit jaar kon  een aantal 
vrijwilligers niet mee waardoor we hard op zoek moesten naar nieuwe vrijwilligers. 
 
Een puzzel die niet altijd even gemakkelijk is, omdat omstandigheden zoals het opnemen van vrije 
dagen, de duur van het kamp en het moment in het jaar ook een rol spelen.  
 
Stichting Happy Days is blij met de nieuwe vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld en 
zich hebben ingezet om een fantastische week voor de kinderen te organiseren.  
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VOORZIENINGEN VOOR DE VRIJWILLIGERS 

 
De vrijwilligers zijn het kapitaal van de stichting. Stichting Happy Days hecht er waarde aan een 
aantal voorzieningen voor hen te treffen. Hierbij kan worden gedacht aan een 
reiskostenvergoeding. De vrijwilliger kan reiskosten die hij of zij voor de stichting maakt  
declareren. Voor reiskosten met openbaar vervoer geldt een vergoeding op basis van een tweede 
klaskaartje. Reist men met de eigen auto dan is de vergoeding € 0,20 per kilometer. 
 
De vrijwilligers zijn tijdens de kampweek verzekerd. Deze regeling is afgesloten door de gemeente 
Zoetermeer voor vrijwilligers die voor hun gemeente actief zijn. Stichting Happy Days hoeft de 
vrijwilligers hiervoor niet aan te melden, maar kan een beroep doen op de verzekering wanneer er 
zich iets voordoet. 
 
In veel gevallen moet de vrijwilligers voor de kampweek vakantie  opnemen. Dat is ook een van de 
redenen dat zij geen bijdragen voor het kamp hoeven te betalen. Tijdens het kamp wordt er niet 
alleen goed gezorgd voor de kinderen maar denken we ook aan de vrijwilligers. Zo is er 
bijvoorbeeld altijd tussen de bedrijven door een lekkernij en op de laatste avond van het kamp is er 
voor iedereen een persoonlijk dankwoord en een cadeautje voor hun inzet. 
 
Happy Days verplicht de vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag aan te vragen. Deze  kosten 
worden door Stichting Happy Days vergoed. Stichting Happy Days declareert deze kosten 
vervolgens bij het steunpunt kindervakanties. 
 
De groep vrijwilligers bestaat uit mensen die in het dagelijks leven soms niets of weinig met elkaar 
te maken hebben. Om toch goed voorbereid op kamp te gaan en een band te creëren is er, naast 
de gebruikelijke vergaderingen, ook ruimte voor een teamdag. 
 

INZET VRIJWILLIGERS 

 
Het  aanmelden als vrijwilliger betekent dat men zich inzet en helpt in de voorbereidingen. 
“Vrijwillig is niet vrijblijvend” is een motto die bij Stichting Happy Days hoog in het vaandel staat. 
De vrijwilliger geeft bij de start van het seizoen aan bij welke werkgroep hij of zij zich wil aansluiten.  
Naast de afspraken die in de werkgroep worden gemaakt zijn er een aantal gezamenlijke 
bijeenkomsten. Zo is er bijvoorbeeld de start van het seizoen, de ‘generale repetitie’ (hier wordt de 
gehele kampweek doorlopen en wordt gekeken of alles geregeld is), de schoonmaakdag en de 
informatieavond voor de ouders en de kinderen. 
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ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 
 
 
De belangrijkste taak van het bestuur is het zorgen voor voldoende financiële middelen zodat de 
kampweken van Stichting Happy Days gecontinueerd kunnen blijven. Het financiële beleid van 
Stichting Happy Days houdt in dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de 
aanvang van de kampweek van het betreffende jaar. Maar als het even kan ook al voor het jaar 
erop. Dit is belangrijk om de continuïteit te kunnen waarborgen. Het bestuur heeft ingezet op een 
aantal sponsorwervingsacties zoals bijvoorbeeld die van het coöperatiefonds van de Rabobank. 
Helaas hebben de acties niet altijd tot een positief resultaat geleid.   
 
Er zijn gesprekken gevoerd door één van de kerngroepleden, onder goedkeuring van het bestuur, 
met de gemeente Zoetermeer. Deze gesprekken hebben er toe geleid, dat de gemeente stichting 
Happy Days een bedrag van €4000,- heeft geschonken. Aan deze subsidie zat een aantal 
voorwaarden verbonden. Zo moest het geld worden besteed aan de locatie waar 60 kinderen 
gedurende de kampweek konden verblijven. Daarnaast wil Zoetermeer dat er samenwerking wordt 
gezocht met andere (vrijwilligers)organisaties zoals bijvoorbeeld met Stichting Leergeld. Voor het 
kamp van 2012/2013 is het niet gelukt om contact te leggen met Stichting Leergeld. Inmiddels 
worden er voor het kamp 2013/2014 verkennende gesprekken gevoerd. 
Wel heeft Happy Days het jeugdsportfonds benaderd. Deze organisatie heeft foldermateriaal 
verstrekt. Deze folders zijn aan de kinderen uitgedeeld. 
 
In de huidige tijd wordt er veel gesproken over en is er grote angst voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag door volwassenen bij kinderen. Als stichting merken we dat dit leeft bij 
de ouders en dus ook  invloed heeft op de aanmelding van de kinderen. Het is belangrijk om hier 
alert op te zijn en ons als stichting bewust te zijn van de angst van ouders en hier adequaat mee 
om te gaan. Daarom heeft Stichting Happy Days zich bij Steunpunt Kindervakanties aangemeld. 
“Het Steunpunt Kindervakanties (www. steunpuntkindervakanties.nl) is een 
samenwerkingsverband van kindervakantieorganisaties in Nederland. Gezamenlijk wordt er 
gestreefd naar de optimalisatie van kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van kindervakanties, 
waarbij de positieve vakantie-ervaring van het kind centraal staat”. 
Omdat Stichting Happy Days de veiligheid van de kinderen vooropstelt is er voor de vrijwilligers 
een deskundigheidsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is de toolkit “in veilige 
handen” (NOV) aan de orde geweest. Ook hebben we  met elkaar gekeken naar wat wel en wat 
niet gepast gedrag is ten opzichte van kinderen en elkaar. Aan de hand van de gevoerde 
discussies  hebben we gedragsregels afgesproken. Tot slot hebben alle vrijwilligers een 
gedragscode ondertekend. Stichting Happy Days is zich bewust dat het ondertekenen van de 
gedragscode niet voldoende is, maar wil op deze manier vooral bewustzijn bij haar vrijwilligers 
creëren. 
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DE DOELGROEP 
 

DE DOELGROEP 

 
Binnen de doelgroep van de stichting vallen jongens en 
meisjes van 9 tot en met 12 jaar (groep 6, 7 en 8) in 
een kansarme positie, of die een moeilijke periode in 
hun leven meemaken of hebben meegemaakt, 
 
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat vlak voor 
het kamp en/of vertrek er nog enkele kinderen afvallen. 
Stichting Happy Days is ingericht om circa 60 kinderen 
een leuke week te bezorgen. Om die reden streven wij 
ernaar om 62 kinderen te selecteren. 
 
De deelnemende scholen krijgen een aantal 
voorselectieformulieren. Op deze formulieren geven zij 

aan welke kinderen zij om welke reden voor het kamp voordragen. Stichting Happy Days geeft 
altijd meer voorselectieformulieren dan het aantal kinderen dat mee kan. Dat heeft twee redenen. 
Allereerst omdat Happy Days een selectie wil maken uit de groep kinderen waarbij gekeken wordt 
naar leeftijd, geslacht en reden van aanmelding. Ten tweede blijkt elk jaar weer dat de kinderen die 
worden geselecteerd niet altijd van hun ouders op kamp mee mogen of willen zelf niet. Door meer 
kinderen te selecteren kunnen we een beroep doen op een reservelijst.  
Soms mogen kinderen van hun ouders niet mee. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo 
erkennen ouders soms de problematiek niet of durven zij hun kind niet goed los te laten. Soms 
hebben ouders ook  geen vertrouwen in instanties of mogen meisjes in verband met hun 
geloofsovertuiging niet mee op kamp. 
 
In de hoop een reservelijst te kunnen samenstellen zijn er voor het kamp 133 
voorselectieformulieren uitgedeeld. Hiervan zijn er ruim 100 retour gekomen. Daaruit heeft de 
werkgroep welzorg een selectie van 62 kinderen gemaakt.  
Uiteindelijk is er van 62 kinderen een inschrijfformulier ontvangen. Van deze 62 kinderen zijn er 
vervolgens 60 kinderen mee op kamp gegaan. Op de dag van vertrek zijn er twee kinderen niet op 
komen dagen. Van een van de kinderen hebben we de ouders niet kunnen bereiken. De ouders 
van het andere kind gaven aan op school door te hebben gegeven dat het kind niet meer mee kon. 
Hier was Stichting happy Days niet van op de hoogte. 
 
In samenwerking met het bestuur van Stichting Happy Days zal in de komende jaren worden 
gekeken of er mogelijkheden zijn om de drempel te verlagen voor kinderen om mee te gaan en 
voor de ouders om hun kind mee te laten gaan (vernieuwing website, verbeterd foldermateriaal, 
etc). Anderzijds zal er de komende jaren een kwaliteitsslag in de selectieprocedure moeten worden 
gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld een digitale inschrijving en het geautomatiseerd versturen van 
mailing veel tijd besparen  voor leerkrachten, directieleden, Intern Begeleiders en de vrijwilligers 
van Happy Days. 
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DEELNEMENDE SCHOLEN 

 
Scholen die kinderen hebben aangemeld in het seizoen 2012/2013 
De Watersnip (Buytenwegh) 
De Achtsprong (Palenstein) 
De Meerpaal (Palenstein) 
De Prins Bernhardschool (Palenstein) 
De Oostwijzer (Oosterheem) 
Het Groene Hart (Oosterheem) 
De Florence Nightingale (Oosterheem) 
Het Palet (Rokkeveen) 
De Regenboog (Meerzicht) 
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KAMPWEEK 
 

KAMPWEEK 

 
De kampweek heeft dit jaar plaatsgevonden van 
vrijdag 3 mei tot en met donderdag 9 mei 2013. Dit 
jaar ging de reis naar ‘het mussennest’ in Otterlo. 
Deze locatie was nieuw voor Happy Days. Een 
gezellige knusse accommodatie te midden in de 
bossen. Het weer was ons dit jaar goed gezind, we 
hebben mogen genieten van zeer mooi weer. Het 
programma zat goed in elkaar en de kinderen 
hebben dan ook mogen genieten van een 
gevarieerd programma zoals verschillende 
bosspellen, een speurtocht en een 
mountainbiketocht. Dit jaar hadden we twee 
verrassingen voor de kinderen in petto namelijk een dagje naar Hellendoorn en een bezoek van de 
brandweer waarbij de kinderen als heuse brandweermannen/vrouwen de rook trotseerden, 
“brandjes” mochten blussen en een tochtje in een echte brandweerwagen konden maken. De 
week werd met een gezellige disco afgesloten. Op 9 mei hebben we 60 tevreden kinderen weer 
naar Zoetermeer teruggebracht waar zij door bekenden werden opgewacht. 
 
Tijdens de kampweek is er onder de vrijwilligers een duidelijke taakverdeling. Happy Days is 
gezegend met een eigen keukenploeg van drie vrijwilligers die het elke dag weer voor elkaar krijgt 
om een gevarieerd menu voor 80 personen klaar te maken. Ook voorzien zij iedereen de hele dag 
van drinken en lekkers. 
 
De kinderen worden begeleid door 10 groepsleiders. Elke groepsleider heeft een groepje van zes 
kinderen waar zij specifiek aanspreekpunt zijn. Daarnaast wordt er uiteraard door iedere vrijwilliger 
goed op de kinderen gelet. 
 
Happy Days heeft ervoor gekozen om ook een 7-tal vrijwilligers tijdens het kamp vrij te houden als 
vliegende keep, om de groepsleiders tijdens de activiteiten te ondersteunen. Daarnaast verrichten 
zij ook werkzaamheden als het schoonmaken van de toiletten en douches en het klaar zetten van 
activiteiten. Ook hebben zij de algemene coördinatie van de dag. Doordat de vliegende keeps 
zorgen voor de randvoorwaarden kunnen de groepsleiders hun aandacht volledig op de kinderen 
richten. 
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EVALUATIE VAN DE KINDEREN NA DE KAMPWEEK 

 
Aan het einde van het kamp hebben we de kinderen gevraagd op een papier te schrijven wat zij 
van het kamp hebben gevonden. Hieronder enkele voorbeelden, zoals geschreven door de 
kinderen: 
“Ik heb leuke vrienden gemaakt en de activiteiten zijn ook leuk, de slaapkamers waren gezellig en 
ik vind het jammer dat dit de laatste en eerste bezoek was aan Happy Days”. 
“Happy Days was gezellig, ik heb vrienden gemaakt, lol gemaakt echt top. Ik ben nu twee keer 
mee geweest en hoop dat de derde x er ook aan komt. De vrijwilligers waren super”. 
“Ik vond het leuk omdat er veel verrasingen waren”. 
“Het was egt leuk. Het beste was vrienden maken”. 
“Ik vond het heel erg leuk maar ik mis me moeder wel. Verder was alles supper leuk vooral de 
Hellendoorn en de disco”. 
 

EVALUATIE VAN VRIJWILLIGERS 

 
Na het kamp vragen we de vrijwilligers een uitgebreid evaluatieformulier in te vullen. Dit formulier 
bevat vragen over de voorbereidingen, het programma, de taakverdeling en het menu. 
 
Als Happy Days mogen we blij zijn met de 8,4 die de vrijwilligers deze week gegeven hebben. 
Ondanks dat er relatief veel nieuwe vrijwilligers waren verliep het kamp soepel. Zoals elk jaar zijn 
er altijd punten van aandacht waar we als stichting op moeten letten. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Nieuwe vrijwilligers die voor het eerst mee gaan de eerste dag beter begeleiden en 
aanwijzingen geven wat er van hen wordt verwacht. Eventueel koppelen aan een vrijwilliger 
die al een langere periode mee gaat. 

- Voor het kamp de speluitleg en programma alvast mailen zodat vrijwilligers zich hier  op 
kunnen voorbereiden. 

- Materiaal wordt ouder en is aan vervanging toe. Vooral de fietsen. Er zijn ook te weinig 
fietsen  om met de groepen er op uit te gaan. 

- Het blijft natuurlijk vrijwilligerswerk, maar het kwam regelmatig voor dat vrijwilligers niet bij 
de bijeenkomsten aanwezig konden zijn. De gezamenlijke bijeenkomsten staan aan het 
begin van het jaar vast en om die reden wordt de vrijwilligers gevraagd hier toch zoveel 
mogelijk rekening mee te houden. 

- De verdeling van inzet in de werkgroepen moet evenwichtiger worden.  
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 

STICHTING HAPPY DAYS ZOETERMEER 
   

    BALANS 
   ACTIVA 30-6-2013 

 
30-6-2012 

 
€ 

 
€ 

Liquide middelen 
   

    Rabobank rekening courant 2.391 
 

2.051 

Rabobank spaarrekening 9.251 
 

9.088 

Kas 112 
 

456 

    

 
11.754 

 
11.595 

    PASSIVA 
   

    Eigen vermogen 6.813 
 

11.595 

    Nog te betalen kosten kamp 2012/2013 4.941 
 

0 

    

 
11.754 

 
11.595 

    

    

    

    RESULTATEN REKENING 2012/2013 
 

2011/2012 

 
€ 

 
€ 

Baten 
   

    Actie vrienden Happy Days 0 
 

1.875 

Overige Sponsoren 6.518 
 

5.750 

Rente (na bankkosten) -22 
 

114 

    Totaal baten 6.496 
 

7.739 

    Totaal lasten (zie kostenoverzicht) 11.278 
 

10.336 

    RESULTAAT -4.782 
 

-2.597 
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KOSTENOVERZICHT 
     

      

 
2012/2013 

 
2011/2012 2010/2011 2009/2010 

 
€ 

 
€ € € 

      Accommodatie 4.170 
 

3.756 3.333 4.657 

Transport 1.038 
 

771 726 634 

Speciale activiteit (Hellendoorn) 1.079 
 

1.539 1.428 1.203 

Levensmiddelen 2.326 
 

2.473 3.371 2.966 

Materiaal 340 
 

37 414 1.093 

Activiteiten 333 
 

85 110 117 

EHBO 31 
 

60 122 110 

Administratie/Registratie 289 
 

244 385 421 

Representatie 471 
 

314 238 473 

Vergader-/teamkosten 249 
 

451 218 895 

Verzekering 190 
 

190 190 190 

Communicatie 136 
 

40 0 0 

Overig/onvoorzien 626   376 180 0 

      

 
11.278 

 
10.336 10.715 12.759 

 


