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Achtergrond 
Stichting Kempenkamp (RSIN-nummer 820684855) is een organisatie die op 20 maart 2009 opgericht 
is om activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren. Het Kempenkamp 
wordt al sinds 1959 jaarlijks georganiseerd. De primaire activiteit betreft een jaarlijkse vakantieweek. 
Jaarlijks zijn er 50-55 deelnemers en 15-20 vrijwilligers.  

Missie en visie 
De missie en visie van de stichting zijn in de statuten opgenomen. De statuten zijn op 1 september 
2022 geactualiseerd ten aanzien van de huidige omstandigheden en wettelijke vereisten (waaronder 
de WBTR).  
“Doel  
Artikel 2:  
1. De stichting stelt zich ten doel: 
a. het behartigen van de materiële en immateriële belangen van mensen met een verstandelijke 
handicap op het gebied van ontspanning in de ruimste zin; 
b. het organiseren van de hiertoe dienstige activiteiten en het (doen) verlenen van of bemiddelen bij 
het verwerven van de voor de deelnemers benodigde zorg; 
c en voorts al datgene te doen wat met het vorenstaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
a. samenwerking met en/of het aangaan van overeenkomsten met relevante externe organisaties;  
b. het afsluiten van de voor de verwezenlijking van het doel noodzakelijke overeenkomsten; 
c. het verwerven en aanwenden van financiële middelen en alle overige wettelijke middelen.” 

Activiteiten 
Vanuit de stichting worden activiteiten georganiseerd worden die in het teken staan van ontspanning 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Op deze wijze kan de sociale participatie welke van 
groot belang is voor de ontwikkeling van de mensen vorm worden gegeven! De langdurige deelname 
aan de maatschappij door mensen uit minderbedeelde omstandigheden biedt duurzame kansen om 
de omstandigheden te verzachten.  
 
Voor de activiteiten worden samengewerkt met relevante externe organisaties, zoals KANSplus, MEE 
de gemeenten in de regio en andere soortgelijke kampen/organisaties.  

Zorgverlening 
De activiteiten richten zich op de ontspanning van de deelnemers gedurende de vakantieweek. 
Onderdeel hiervan is de dagelijkse verzorging, waarbij de deelnemers in principe zelfvoorzienend 
zijn. De activiteiten zijn niet gericht op het overnemen van de professionele zorgverlening.   

Financiën/beloningsbeleid 
We zijn een stichting met een onbezoldigd bestuur van 3 personen, 2 of 3 personen als hoofdleiding 

voor de operationele aansturing en circa 15-20 vrijwilligers voor de dagelijkse uitvoering. Het 

vrijwilligersteam runt de vakantieweek, inclusief de voorbereiding en eventuele gerelateerde 

activiteiten en is eveneens onbezoldigd. 



Het financiële- en bankbeheer ligt primair bij het bestuur, in afstemming met de hoofdleiding. Hierbij 

wordt gezorgd voor een gedegen interne beheersing rondom de geldstromen om de gerelateerde 

(fraude)risico’s te beperken.  

De algemene activiteiten worden grotendeels met een deelnemersbijdrage bekostigd. Daarnaast is 

sprake van bijdragen vanuit andere maatschappelijke organisaties en sponsoring. Hiermee kan de 

begroting jaarlijks sluitend worden gemaakt.  

Voor de overige activiteiten en het verder verbreden en verdiepen van de diverse activiteiten zoeken 

wij actief naar donaties van particulieren, maatschappelijke organisaties en private ondernemingen. 

Sponsoren kunnen hun producten en diensten ter beschikking stellen aan het kamp. We hopen het 

aantal sponsoren met de tijd verder uit te bouwen.  

Vooruitkijken 
Bovenstaande ambities en omstandigheden zijn opgesteld met de kennis die we nu hebben en de 

initiatieven die we nu kunnen overzien. We hopen en verwachten dat er nog veel meer op ons pad 

gaat komen. Kansen die we kunnen pakken en wellicht bedreigingen die we moeten beheersen.  

 

 

 


