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Van de kampleider
Al 16 jaar zetten vele vrijwilligers zich het hele jaar in om kinderen
die het verdienen een fantastische week te bezorgen. Daar is vrije
tijd, enthousiasme en passie voor nodig. Eigenschappen die onze
vrijwilligers meer dan bezitten. Deze dynamische groep is er
wederom in geslaagd om een gezellig en leuk kamp neer te
zetten, een week waar kinderen nog vaak aan zullen denken.
Door de inzet van een besloten Facebook groep heeft Happy
Days veel contact gehad met de ouders/ verzorgers van de
deelnemende kinderen. Ouders/ verzorgers waarderden dat wij
hen op de hoogte hielden van het reilen en zeilen van de week. In
voorgaande jaren kreeg Happy Days weinig terug over hoe
ouders/ verzorgers Happy Days ervaarden. Door het gebruik van
dit medium hebben de vrijwilligers veel reacties mogen ontvangen
van ouders/verzorgers. Een selectie van deze reacties kunt u terug
lezen in dit jaar verslag. Voor ons een bewijs dat het niet alleen
belangrijk is voor de kinderen, maar zeer zeker ook voor de
ouders/verzorgers.
Ondanks het feit dat het moeilijk is om elk jaar over voldoende
middelen te beschikken is het ons dit jaar weer gelukt met behulp
van vele sponsors en donateurs. Fijn dat mensen zo betrokken zijn
bij Happy Days.
Met trots ligt hier voor u het jaarverslag 2014-2015.
Jessica Rog
januari 2016
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Inleiding
Met ruim twintig vrijwilligers wordt drie kwart jaar hard gewerkt
om ervoor te zorgen dat de kinderen “blije dagen” beleven. Niet
voor niets heeft Stichting Happy Days zichzelf als missie gesteld dat
zij de kinderen een onvergetelijke week wil bezorgen en een
positieve ervaring mee wil geven.
Afgelopen jaar heeft Stichting Happy Days haar doel weer
behaald en neemt u graag mee op welke wijze zij dit heeft
gedaan. Met dit jaarverslag legt Stichting Happy Days niet alleen
verantwoording af over de activiteiten, maar geeft ook inzicht in
de financiële situatie.
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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 allerlei 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 waarvoor
de ouders geen enkele bijdrage hoeven te leveren. Aan de
omstandigheden waarin deze kinderen verkeren kunnen we niets
veranderen, maar we kunnen wel proberen hen een fantastische
en positieve ervaring mee te geven. Stichting Happy Days hoopt
dat de problemen waar de kinderen mee worstelen, heel even op
de achtergrond verdwijnen of dat de kinderen ze zelfs even
kunnen vergeten. Het blijkt dat voor veel kinderen die met
Stichting Happy Days op kamp zijn geweest, het kamp 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.

Doel
Het doel van Stichting Happy Days is om in de meivakantie een 6daagse kampweek te organiseren voor 60 kinderen uit
Zoetermeer in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Deze kinderen
maken een moeilijke periode door 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 bijdragen
hoeven te leveren.
Stichting Happy Days heeft elk jaar voldoende vrijwilligers om de
kampweek te kunnen organiseren.
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ORGANISATIE
Bestuur

Kerngroep

Het bestuur is een betrokken bestuur, maar wel 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.

De kerngroep zijn vrijwilligers die het
overzicht houden en de coördinatie
hebben van de kampweek. Bas van
der Kort was één van de
kerngroepleden. Hij was actief als
coördinator catering. Bas heeft
aangegeven minder tijd beschikbaar
te hebben voor Happy Days in de
functie als kerngroeplid.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid:
Algemeen lid:

Cees de Reus (Sponsoring)
Jessica Rog (link vrijwilligers)
Carolien van Rossum
Hans Ouwerkerk(PR)
Willy van Riet (Ped. beleid)

Volgens het rooster van aftreden is Cees de Reus in januari 2015
afgetreden als voorzitter en per 30 mei 2015 is ook Hans
Ouwerkerk afgetreden.
Vrijwilligers
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
elke vrijwilliger zich aansluiten bij één van de bovengenoemde
werkgroepen. Op die manier kunnen vrijwilligers zich bezig
houden met taken die zij leuk en interessant vinden.

De afgelopen jaren heeft de kerngroep uit zes leden bestaan. Na
overleg heeft de kerngroep besloten de functie van Bas niet in te
vullen. De reden is dat in het huishoudelijk reglement is
opgenomen dat de kerngroep uit maximaal 5 leden zal bestaan
en de taken bij de andere kerngroepleden belegd kunnen
worden.
De kerngroep bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter/ kampleider
Coördinator Welzorg
Coördinator Logistiek
Coördinator programma
Algemeen Lid/ sponsoring

Jessica Rog
Stella Fletterman
Ronald Moget
Wendy Alblas
Jeffrey Goddefroy
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Werving 2015

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.

Sinds een aantal jaar is er bij Stichting Happy Days sprake van een
vaste kern aan vrijwilligers. Vrijwilligers voelen zich verbonden aan
de organisatie, niet alleen vanwege het doel van de stichting,
maar ook vanwege de betrokkenheid met de andere vrijwilligers.
Voor het kamp van 2015 heeft Stichting Happy Days afscheid
genomen van drie vrijwilligers. Zij zijn vanwege eigen persoonlijke
overwegingen gestopt. Van twee vrijwilligers bestaat de kans dat
zij wellicht op een later moment nog betrokken willen worden bij
de activiteiten van Happy Days.
Door het vertrek van deze drie vrijwilligers was het nodig twee
vrijwilligers te werven om de groep compleet te maken. Hiervoor
hebben twee oud vrijwilligers zich aangemeld. Beide zijn al
meerdere keren mee geweest en zijn bekend met de werkwijze
van Happy Days.
Met de versterking van deze twee
vrijwilligers zou Stichting Happy Days
met 20 vrijwilligers vertrekken. Vlak
voor vertrek heeft één van de
vrijwilligers wegens
gezondheidsredenen af moeten
zeggen. Via het netwerk van één van
de vrijwilligers hebben wij gelukkig
ons team compleet kunnen maken.

Voorzieningen 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 voor de
stichting maakt declareren. Voor reiskosten met openbaar vervoer
geldt een vergoeding op basis van een tweede klas kaartje. 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 moeten 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 wordt er,
naast de gebruikelijke vergaderingen, een teamdag
georganiseerd.

Inzet van de 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 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 bestuur en kerngroep
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 in aanloop naar 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 afgelopen jaar zijn er een aantal acties geweest waar Happy
Days zich actief voor heeft ingezet:
Het vrijwilligers informatie punt reikt jaarlijks een vrijwilligersprijs uit.
Na een goede aanmelding en presentaties mocht Happy Days de
tweede prijs in ontvangst nemen.
De rabobank reikt jaarlijks geld uit aan goede doelen vanuit het
coöperatiefonds. Happy Days mocht een prijs van €5000,- in
ontvangst nemen
Happy Days is al jaren bezig om zich verder te professionaliseren
en volgens ons hoort daar ook een nieuw logo en PR materiaal bij.
Dit is nog in ontwikkeling. Happy Days hoopt komend seizoen het
nieuwe logo te kunnen presenteren.
De speelmaterialen zijn aan vervanging toe, met name de fietsen
en het buiten speelgoed. Hiervoor zou een meerjaren financieel
plan worden opgesteld. Door omstandigheden is het hier nog
niet van gekomen en zal dit komend seizoen op de agenda staan.

Happy Days heeft van een aantal sponsors geld, maar ook
materialen in natura mogen ontvangen. Daar is Happy Days heel
dankbaar voor.

Keurmerk
In 2014 heeft Stichting Happy Days als eerste kleine
vrijwilligersorganisatie het Keurmerk kindervakanties behaald. Om
het keurmerk te krijgen moet je als organisatie voldoen aan
strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Er
waren een viertal kanttekeningen die verbeterd moesten zijn in
2015.
Tijdens het kamp van 2015 zijn wij wederom beoordeeld door een
onafhankelijke keurmeester waarbij gekeken is of wij als organisatie
niet alleen op papier aan alle gestelde eisen voldoen, maar dit ook
in de praktijk toepassen en of er gewerkt is aan de genoemde
kanttekeningen. Het oordeel van de keurmeester is dat Stichting
Happy Days aan de gestelde eisen voldoet en de kanttekening op
een juiste wijze hebben aangepakt en verbeterd. De keurmeester
adviseert het steunpunt kindervakanties om het keurmerk te
handhaven
Het behouden van het keurmerk was
niet mogelijk geweest zonder de steun
zowel in natura als geldelijk door het
Keurmerk instituut Zoetermeer.
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DOELGROEP
Selectie kinderen
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 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 ze willen zelf niet. Door meer kinderen te selecteren
kunnen we een beroep doen op een reservelijst.

maar 7. Vermoedelijk was het idee dat de school die het langst
mee deed met Happy Days, de meeste kinderen mocht
inschrijven. Stichting Happy Days streeft naar een gelijke
behandeling van iedere school en hebben we ervoor gekozen om
dit aan te passen in ons beleid. Vanaf dit jaar mag iedere school
maximaal 15 kinderen voorselecteren.
Van de 102 ingevulde voorselectieformulieren hebben we 62
kinderen geselecteerd. Enige weken voor het kamp melden twee
kinderen zich af. In plaats van deze kinderen hebben we twee
andere kinderen uit kunnen nodigen. Een paar dagen voor het
kamp kregen we wederom twee afmeldingen. Er was toen niet
meer genoeg tijd om nieuwe kinderen te selecteren.
Op de dag van vertrek zijn er drie kinderen niet op komen dagen,
twee daarvan (twee kinderen uit een gezin) vanwege
scheidingsproblematiek/communicatie tussen de ouders van de
kinderen. De ouders van het andere kind hebben we niet kunnen
bereiken. We zijn met 57 kinderen vertrokken.

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 voorgaande jaren kreeg iedere school een verschillend aantal
voorselectieformulieren toegestuurd. Dat betekende dat sommige
scholen jaarlijks 15 voorselectieformulieren kregen en anderen
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Deelnemende scholen
Scholen die kinderen hebben aangemeld in het seizoen
2014/2015
De Watersnip (Buytenwegh)
De Achtsprong (Palenstein)
De Meerpaal (Palenstein)
De Jacobsvlinder (Palenstein)
Da vinci (Oosterheem)
De Florence Nightingale (Oosterheem)
Het Palet (Rokkeveen)
De Regenboog (Meerzicht)
De Triangel (Seghwaert)
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Kampweek
Op 4 mei 2015 zijn we weer vertrokken met een groep kinderen
richting Eersel, kampeerboerderij W’tjewel.
We hebben weer een week vol plezier gehad. Het weer was
redelijk goed. We hebben buienradar steeds nauwlettend in de
gaten gehouden en de activiteiten zo kunnen plannen dat het
tussen de buien door plaats kon vinden. Alle activiteiten die we
vooraf hadden bedacht hebben we dan ook gewoon uit kunnen
voeren. Dit jaar hadden we op het programma staan een
speurtocht, fietstocht, twee bosspelen, een muziekquiz, sport- en
spel, een djembé workshop, knutselen en een kampvuur.
Uiteraard mocht ook dit jaar een uitje naar de Efteling niet
ontbreken. Wat is het toch een heerlijk om te zien wanneer de
kinderen zo aan het genieten zijn.

iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Wij willen ook jullie
bedanken voor de samenwerking en kijken al met veel plezier naar
het komende kamp uit.

Taakverdeling vrijwilligers op het kamp

Onze kok en keukenploeg hebben ons de hele week voorzien van
heerlijke maaltijden, extraatjes tijdens de lunch en natuurlijk de
lekkere en gezonde snacks tussendoor. Er was elke avond wel iets
waar de kinderen uit konden kiezen en er werd rekening
gehouden met de dieetwensen en geloofsovertuigingen van de
kinderen.

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.

Wat hadden we een gezellige groep kinderen mee. Uiteraard
waren er hier en daar soms wat onenigheidjes, maar deze waren
goed bij te sturen.

De kinderen worden begeleid door 10 groepsleiders. Elke
groepsleider heeft een groepje van zes kinderen waar zij specifiek
aanspreekpunt voor zijn. Daarnaast wordt er uiteraard door iedere
vrijwilliger goed op de kinderen gelet.

Op 9 mei 2015 zijn we moe en voldaan weer terug gekeerd en
kijken we terug op een hele geslaagde week. We zijn trots op
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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.

12

EVALUATIE

“efteling en met djembe,s spelen en de disco was ook leuk”

Evaluatie van de kinderen

Hier zal ik na het kamp nog vaak aan terug denken…..

Aan het einde van de week vragen wij de kinderen een formulier
in te vullen. Op dat formulier staan drie vragen:

“De kampleiding de kinderen maar vooral de efteling”

1) Wat ik anderen wil vertellen over Happy Days….

“De vrienden die ik heb gemaakt”

2) Het leukste aan Happy Days was voor mij…..

“mijn vriendinnen en de disco en de jufvrouws en het kampvuur
en voetballen”

3) Hier zal ik na het kamp nog vaak aan terug denken..

“ook de sportactiviteiten en de liefe juffen en meesters”

Hieronder een aantal reacties van de kinderen waarbij wij gekozen
hebben om de tekst letterlijk over te nemen waardoor er
spelfouten in staan.

Wat ik anderen wil vertellen over Happy Days……
“Je bent de hele dag bezig en je hebt veel coole activiteiten goede
en leuke kampleiding”
“Dit is de leukste kamp ter wereld”
“Als je wordt gekozen moet je echt gaan”
“Dat het leuk is om met zovelen te zijn en te spelen”

Het leukste aan Happy Days was voor mij…..
“Eigenlijk alles maar het meest de disco”
“de efteling en het spelen met kinderen”
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Bedankjes van de
ouders/verzorgers
Dit jaar hebben we voor
het eerst gebruik
gemaakt van een
besloten groep van
Facebook. Van deze
groep konden alleen
ouders/ verzorgers van de kinderen lid worden. Via deze pagina
hielden we de ouders/ verzorgers op de hoogte van de
activiteiten gedurende de week. Na afloop van het kamp hebben
we vele mooie reacties mogen ontvangen van ouders, waarvan
hieronder een kleine selectie.

“Bij deze bedankt voor iedereen die deze week weer mogelijk
heeft gemaakt en jullie geweldige inzet. Iets waar de kinderen naar
uit kijken en met leuke herinneringen op terug kijken. Ik hoop dat
jullie nog veel kinderen zo’n leuke week kunnen geven! Ik kijk uit
naar de leuke verhalen. Groetjes!”
Voor bestuur en vrijwilligers is het leuk om terug te lezen dat de
kinderen genoten hebben van de week en dat de
ouders/verzorgers waarderen wat wij doen. Dat is waar Happy
Days voor staat.

“Voor alle leiding. Onwijs bedankt voor de goede zorgen en het
maken van een onvergetelijke en geweldige week. Mijn dochter
heeft geweldige verhalen en vind het nu al jammer dat het voor
haar echt de laatste keer was.”
“Iedereen, bedankt voor deze geweldige week. Mijn zoon heeft
het zo naar zijn zin gehad. Ik kijk uit naar zijn verhalen want op dit
moment ligt ie knock out en lekker schoor, dus die komen nog.
Nogmaals, bedankt kanjers!!!
Ga zo door”
“Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor een super weekje voor
mijn dochter, ze heeft het leuk gehad en ze zal iedereen gaan
missen. Mijn dank is heel groot”
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Evaluatie vrijwilligers
De afgelopen jaren is Happy Days erin geslaagd om vrijwilligers te
vinden en te binden. Dat is heel prettig omdat er steeds meer op
elkaar ingespeeld wordt. Het blijft belangrijk om goed met elkaar te
kijken naar het kamp, wat gaat er goed en wat is er niet goed
gegaan. Een van de criteria van het keurmerk is dat er een
individuele evaluatie wordt gehouden. Vorig jaar zijn we hier mee
begonnen. Dat leverde input op die we in de voorbereidingen
van dit jaar hebben gebruikt.
Echter blijkt tijdens het kamp dat het lastig in te plannen is om alle
vrijwilligers individueel te spreken. Om die reden hebben we
besloten per jaar vier vrijwilligers te kiezen. Door omstandigheden
is het gelukt om twee van de vier vrijwilligers te spreken. Het is
mooi om te zien dat de vrijwilligers bewust omgaan met hun
ontwikkeling als vrijwilliger bij Happy Days.
Naast de individuele evaluatie is er wederom een groepsevaluatie
geweest. Ook dit jaar geven de vrijwilligers de organisatie een
dikke voldoende. Een aantal punten die naar voren zijn gekomen
in de evaluatie:
- De avondvergaderingen duurden met grote regelmaat te lang.
Er werd ervaren dat er ruimte was om te spreken, maar dat deze
ruimte soms ingeperkt mocht worden. Meedenken is fijn, maar
niet zonder kaders. Daarnaast werd aangegeven dat het goed is
als er een beslissing wordt gemaakt, ook al is niet iedereen is
gehoord of iedereen zich hier in kan vinden.
Volgend jaar zal er een duidelijker onderscheid gemaakt worden

tussen de voorzitter die het proces
bewaakt en de coördinator welzorg die
de inhoudelijke bespreking vorm geeft.
Daarnaast is er afgesproken dat de
kinderen die besproken moeten
worden in de avondvergadering in de
loop van de dag bij de coördinator
welzorg gemeld moet worden. Samen
wordt er gekeken of de situatie
ingebracht moet worden in de
vergadering en zo ja op welke wijze.
Uiteraard moet er voldoende ruimte blijven om ad hoc situaties te
bespreken.
- Men gaf aan dat de speluitleg en begeleiding niet altijd duidelijk
was en men zou het fijn vinden om voor het kamp de spellen
toegestuurd te krijgen, de spellen voor te bespreken en een
nadrukkelijkere aanwezigheid van de coördinator programma is
gewenst.
- Ter sprake is geweest de communicatie. Er werd ervaren dat
zaken niet of laat gecommuniceerd werden. Dit is uitgebreid
besproken en we komen er op uit dat het een wederzijds proces
is, er moet wanneer dit mogelijk is zo snel mogelijk worden
gecommuniceerd, als je iets niet hoort kun je er ook om vragen en
er moet acceptatie zijn dat de situatie het soms niet toelaat direct te
kunnen communiceren en men er vertrouwen in moet hebben
dat zij later worden ingelicht en zij de focus op de kinderen gericht
houden.
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INCIDENTEN EN CALAMITEITEN
Stichting Happy Days beschikt over een incidenten en
calamiteitenplan. Dit plan is een onderdeel van het pedagogisch
beleid en wordt elk jaar met alle vrijwilligers doorgenomen. Het is
belangrijk dat alle vrijwilligers weten wat er van hen verwacht
wordt in geval van een incident/ calamiteit.
Aan het begin van het kamp worden de nooduitgangen en de
brandplussers gecheckt en worden de kinderen uitgelegd wat van
hen verwacht wordt in geval van nood.
Stichting Happy Days heeft twee vertrouwenspersonen
aangesteld, een man en een vrouw. Deze kennen stichting Happy
Days en kunnen benaderd worden door zowel de kinderen als de
ouders en de vrijwilligers. Dit jaar zijn er geen meldingen bij deze
vertrouwenspersonen binnen gekomen.
Sinds dit jaar houdt stichting Happy Days incidenten van het kamp
bij. Er zijn een aantal incidenten/ calamiteiten te benoemen:
1) Heimwee van twee kinderen. Eén van heen is naar huis gegaan
en één heeft de week volbracht.
2) Moeilijk handelbaar gedrag met als gevolg een terugkeer naar
huis van één van de kinderen
3) Ouders van twee kinderen waren niet aanwezig bij terugkomst
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
Beleid
Als organisatie vinden we het belangrijk om de continuïteit te
waarborgen. Dat betekent dat Happy Days voldoende financiële
middelen heeft voor het kamp en het kamp wat gepland staat
voor het jaar daarop. Het is dan ook belangrijk om niet stil te zitten
en actief vrienden en sponsors te werven, maar ook aanvragen te
doen bij fondsen en (lokale) initiatieven.

BALANS
ACTIVA

30-62015
€

30-62014
€

Liquide middelen
Rabobank rekening
courant
Rabobank
spaarrekening
Kas

763

8.375

18.412
65

6.839
17

19.240

15.231

PASSIVA
Eigen vermogen
Nog te betalen kosten
kamp 2013/2014

18.990

15.168

250

63

19.240

15.231

RESULTATEN
REKENING

2014/2015
€

2013/2014
€

Baten
Sponsoren
Bankrente

15.255
74

Totaal baten
Totaal lasten (zie
kostenoverzicht)
Bankkosten

19.529
88
15.329

11.364
143

19.617
11.117
145

Totaal lasten

11.507

11.262

RESULTAAT

3.822

8.355
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KOSTENOVERZICHT

BATENOVERZICHT

‘14/ ’15
€

2014/2015
€
Floravontuur Lente Diner
Greiner Bio One
Wendy, Kieberts keuze
Sponsorloop Annie M.G. Schmidt
School
Gem. Zoetermeer
Toegankelijkheidsprijs
Basisschool Da Vinci
Rabobank Den Haag
Ganzo BV
ST. DLO-PPO-PRI oliebollenactie
Gem. Zoetermeer 2e vrijwilligersprijs
Keurmerk instituut
WBM Smits sieb en marjan 25 jaar

5.000
110
185
750
500
1.500
5.000
200
1.000
500
500
10

Accommodatie
Transport
Speciale activiteit
(Efteling)
Levensmiddelen
Materiaal *
Activiteiten
EHBO
Administratie/Registratie
Representatie
Vergader-/teamkosten
Verzekering **
Communicatie
Overig/onvoorzien

Bankkosten

‘13/ ‘14 ‘12/ ’13 ‘11/ ‘12 ‘10/ ‘11
€
€
€
€

3.798
1.286

3.705
1.180

4.170
1.038

3.756
771

3.333
726

1.565
2.186
514
0
33
219
157
875
190
491
50

1.489
2.358
684
0
57
364
707
453
0
0
120

1.079
2.326
340
333
31
289
471
249
190
136
626

1.539
2.473
37
85
60
244
314
451
190
40
376

1.428
3.371
414
110
122
385
238
218
190
0
180

11.364

11.117

11.278

10.336

10.715

143

145

184

15.255
Ontvangen rente

74
* m.i.v. 2013/2014 zijn materiaal en activiteiten samengevoegd
** 2013/2014 verzekeringskantoor is vergeten factuur te sturen en heeft
dit bedrag kwijtgescholden door eigen fout. Let op!, wij waren wel
verzekerd
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