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1 Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Y Camps, opgericht 15 januari 2019 en 

gevestigd te gemeente Zeist, het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 19 februari 2019. Het beleidsplan zal, indien nodig, jaarlijks aangepast 

worden. 

 

 

2 Strategie 

 

2.1 Kernprincipe van de instelling 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1.2 van de statuten en luidt als volgt: “Het 

stimuleren, ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van hulpbehoevende jongeren, en 

voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij de verwezenlijking van de doelstelling zal de stichting  

hulpbehoevende jongeren stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid, hen te leren omgaan 

met zingeving en hen het besef bij te brengen dat ze deel uitmaken van een wereldgemeenschap.”    

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:    

a. het organiseren en aanbieden van activiteiten, waaronder  vakantiekampen, ten behoeve 

van voormelde jongeren; 

b. het organiseren van trainings- en voorbereidingsdagen gerelateerd aan— de onder a. 

genoemde activiteiten;    

c. het stimuleren van de integratie tussen hulpbehoevende jongeren en— andere jonge 

vrijwilligers en deelnemers die betrokken zijn bij YMCA- — Nederland;    

d. het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van nieuwe activiteiten die— aansluiten bij de 

doelgroep en/of maatschappelijke ontwikkelingen.  Met haar doelstelling beoogt Y Camps 

het algemeen belang te dienen.  

Afwezigheid van winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk zoals beschreven in artikel 1.2 lid 3 van de statuten. Eventuele 

positieve resultaten zullen worden gebruikt ter bevordering van haar doelstelling  zoals vastgelegd in 

artikel 1.3 lid 3 van de statuten. 

 

Bestemming liquidatiesaldo 

In artikel 4.2 lid 5 is vastgelegd dat een liquidatiesaldo ten goede zal komen van YMCA Nederland of 

diens rechtsopvolger onder de voorwaarde dat deze vereniging een ANBI-status heeft.  

 

3 Beleid. 

3.1 Beschrijving beleid en doelen 2019 

Y Camps geeft middels de organisatie en uitvoering van (zomer)kampen invulling aan de 

vrijetijdsbesteding van kinderen met een hulpvraag én invulling aan de ontwikkeling van 

jongvolwassen vrijwilligers. Y Camps biedt een plek waar kinderen en jongeren zich kunnen 

ontwikkelen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken. Een vakantie is een uitgelezen plek om 

nieuwe dingen uit te proberen en de wereld te verkennen. 



Y Camps biedt zomerkampen aan, aan kinderen die extra aandacht nodig hebben.  Y Camps 

organiseert voor diverse doelgroepen een vakantie met als doel  een ontspannen en, voor zover 

mogelijk, grensverleggende ervaring mee te geven 

Kinderen die door diabetes niet zorgeloos op vakantie kunnen, wordt een vakantie met zorg en 

aandacht voor hun diabetes geboden. Naast een team van mensen die de activiteiten uitvoeren is er 

een medisch team aanwezig die de zorg heeft over de diabetes. Tevens ervaren deze kinderen dat ze 

er niet alleen voor staan door ontmoeting met lotgenoten.  

In samenwerking met Vluchtelingenwerk  wordt vluchtelingenkinderen een vakantie aangeboden 

omdatze anders geen vakantie hebben.  Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen met minder 

financiële draagkracht.  

Een andere  doelgroep is  kinderen met een lichte gedragsstoornis zoals autisme, ADHD etc.  Deze 

kinderen hebben extra aandacht nodig vanwege de stoornis. Tijdens de vakantie wordt  deze 

kinderen de zorg en aandacht geboden die ze nodig hebben om een zo ontspannen mogelijk vakantie 

te kunnen beleven.  

De komende jaren zal de stichting in het kader van de continuiteit op zoek gaan naar nieuwe 

samenwerkingspartners die binnen doelgroep van de stichting vallen.  

3.2 Doelen 2019 

Y Camps wil de komende periode: 

• Meer kinderen de mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan met Y Camps;  

• Zomerkampen aanbieden voor kinderen in armoede (bekend onder de naam Joykids); 

• Meer mannelijke stafleden betrekken bij de vluchtelingenzomerkampen vanwege culturele 

achtergronden waarbij de man-vrouw verhouding anders is dan de Nederlandse cultuur;  

• Meer continuiteit hebben in de aanmelding van nieuwe vrijwilligers; 

• Meer inkomsten genereren vanuit fondsenwerving;  

• Meer vrijwilligers inzetten op kantoor; 

• Een planningstool aanschaffen voor de planning van vrijwilligers voor de zomerkampen; 

• Een samenwerkingspartner zoeken om onze nieuwe doelgroep “kinderen in armoede “ ook 

de komende jaren een vakantie te kunnen bieden.  

3.3 Werving en beheer van gelden 

De stichting  werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 

wervingsactiviteiten: 

- deelnemersbijdrage zomerkampen 

- schenkingen 

- subsidies 

- donaties  

- gelden van samenwerkingspartners 

- fondsen 

Beheer  

De jaarlijks van derden ontvangen bijdragen worden zo direct mogelijk besteed (ten aanzien van 

gerichte doelen en met zo min mogelijk vertraging).  



Alle opbrengsten en kosten worden  voor zover mogelijk verantwoord in de periode waarop zij 

betrekking hebben. Eventuele rentebaten worden verantwoord in het verslagjaar waaraan  zij zijn 

toe te rekenen.  

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten. Daaruit worden een balans en staat 

van baten en lasten over het beëindigde boekjaar opgemaakt. De jaarstukken worden binnen zes 

maanden na het sluiten van het boekjaar aangeboden, waarna ze door het bestuur van de stichting 

worden vastgesteld. 

 

3.4 Vermogen van de instelling 

De stichting  houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting..  

 

3.5 Bestedingsbeleid 

De  stichting besteedt de ontvangen bijdragen  conform de doelstelling aan de volgende projecten: 

- vakanties toegankelijk maken voor iedereen 

- zorgen voor goede faciliteiten waar de zomerkampen plaatsvinden 

- werven en trainen van vrijwilligers 

- inzet van bekwaam personeel om bovenstaande mogelijk te maken 

 

3.6 Beschikken over het vermogen van de instelling  

Op grond van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting  als ware het eigen vermogen.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden. Het bestuur kan alleen geldige besluiten 

nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Buiten vergadering kunnen besluiten slechts genomen worden als alle 

bestuursleden zich schriftelijk voor het betreffende voorstel hebben uitgesproken.  

4 Overige 

4.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 2.4 punt 2 van de statuten 

voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 

vergoeding voor gemaakte onkosten.  

De beroepskrachten, die het werk uitvoeren, ontvangen een marktconfom salaris vallend in de CAO 

Recreatie (RECRON). Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens 

maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status van 

algemeen nut beogende instelling.  

 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de instelling wordt gevoerd door YMCA Management BV. Tegen een vooraf 

overeengekomen management fee. 

De jaarrekening van de instelling wordt voorzien van een samenstellingsverklaring opgesteld door 

accountskantoor Accon. 

4.3 Publicatie 

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op de website 

www.ycamps.nl  

http://www.ycamps.nl/

