
Beleidsplan 2021 

Stichting Vrienden van het Vlielandkamp Lange Paal 

 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting 

De doelstelling is om gelden te generen. Met deze gelden willen we een financiële bijdrage leveren 

aan de organisatie van het Vlielandkamp Lange Paal. 

Een grote groep vrijwilligers organiseren elk jaar het Vlielandkamp. Een week op het mooie eiland 

Vlieland waar 48 kinderen, die het echt nodig hebben, gewoon even heerlijk kunnen spelen en 

genieten. De groep vrijwilligers is zeer divers, werkzaam binnen de jeugdzorg, GGZ, catering, 

onderwijs, het leger, een aannemer, een dominee etc. Jeugdbeschermingwest staat al zeer lang 

garant voor de basis financiën, organisatie zoals Jeugdformaat en Impegno zijn later aangesloten. 

Jeugdbeschermingwest probeert bij fonds 1818 en het vakantieloket subsidie aan te vragen. Dit 

wordt elk jaar gehonoreerd, maar dit alleen is niet voldoende. 

Er zijn elk jaar weer grotere en kleinere onvoorziene uitgaven en daar wil de stichting vrienden van 

het Vlielandkamp zich voor inzetten. 

Een voorbeeld: Jaren geleden zijn er 50 slaapzakken beschikbaar gekomen voor het kamp. Deze 

zullen de komende jaren vervangen moeten worden. Een bijzonder grote uitgaven waar we geld voor 

willen sparen. We denken daar 5000 euro voor nodig te hebben. 

Maar ook activiteiten die niet in de standaard subsidie zitten willen we ondersteunen, dit kan zijn het 

aanschaffen van een paar schoenen voor een kind, tot een extra activiteit in de week zelf of een keer 

extra met de bus i.p.v. de 5 kilometer lopen naar het dorp. Maar we willen er ook voor alle 

vrijwilligers zijn, elk jaar iets bijzonders organiseren om hen in het zonnetje te zetten. 

Dus we willen vooral aanvullend zijn! 

De werkzaamheden bestaan vooral om organisaties, personen en bedrijven te benaderen en hen te 

interesseren om het kamp eenmalig of structureel financieel te ondersteunen. 

 

De wijze van verwerving van inkomsten 

We zullen in 2021 alle bij ons bekende bedrijven en personen vragen om bijdragen te storten. Kennis 

en kunde om dit goed, professioneel te doen moeten we gaan verwerven. Het zal een jaar van 

zoeken en ontdekken zijn. 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

We zijn in 2019/2020 gestart met een kapitaal die grotendeels ontstaan is door giften van de 

diaconie Protestantse gemeente De Ark in Reeuwijk, een sportschool, Panta Rhei en persoonlijke 

giften. Zeker Panta Rhei zijn we dankbaar, gezien hun financiële bijdragen sinds 2018.  

In de jaarafrekening zijn de uitgaven verder beschreven. Het afgelopen jaar zijn er niet veel uitgaven 

geweest. Dit komt onder andere door de corona crisis, waardoor het afgelopen jaar het 

Vlielandkamp niet kon doorgaan. De uitgaven van dit jaar zijn vooral de vaste lasten (betalen van de 



rekening) en een cadeau/beloning voor de gulle gevers (personen die hebben gezorgd dat wij geld 

hebben gekregen d.m.v. o.a. collectes. Hieronder staat de jaar rekening weergegeven.  

 

Jaarrekening 2020 (01-2020 tot en met 11-2020) 

Inkomsten: 

Op bankrekening 01-2020  2821,95    

Geld ontvangen d.m.v. collectes:        404,65  

Panta Rhei    1000 

 

 

Uitgaven:  
Cadeaus gulle gevers:    41,80  
Kosten rekening               126,75 
 
Totaal op rekening 01-12-2020  4058,05 
 

 

Elk jaar proberen we sponsors te vinden op het eiland om producten of activiteiten gratis of met 

korting te krijgen. Elk jaar is het weer spannend, vraagt het veel inzet om al die lokale bedrijven te 

bezoeken. Na de zomer weten we pas hoeveel er geschonken is. We weten dan pas hoeveel we 

waaraan moeten besteden. We moeten dus een groot, groter vermogen opbouwen om tegenvallers 

te kunnen opvangen en voorzieningen te treffen voor toekomstige uitgaven. 

In 2020 is het Vlielandkamp helaas niet doorgegaan wegens corona. We kijken met veel plezier uit 

naar het kamp 2021. In februari 2021 beginnen we met de voorbereiding van dit kamp. 

 

Het bestuur ziet toe op een goed beheer en juiste besteding van de giften. Dit bestuur is direct 

betrokken bij de organisatie van het kamp en zal 2 maal per jaar vergaderen. Een verslag van de 

vergadering en een financiële verantwoording zal op de site worden gepubliceerd.  

 

Het bestuur bestaat uit   mevrouw M.Kuijper penningmeester 

    Mevrouw P.Kuipers secretaris 

    De heer R.Klein  voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 



 


