Jaarverslag 2020
Inleiding
Doelstelling van Handicamp is het kamperen voor mensen met een lichamelijke beperking te
bevorderen door:
•
•
•
•

Het uitwisselen van kampeerervaringen.
Informatie geven over verschillende (praktische) oplossingen.
Kampeerders met vragen in contact te brengen met anderen die ervaring hebben op het
gebied van kamperen met een lichamelijke beperking.
Het organiseren van één meerdaags kampeerweekend per jaar met op zaterdag een open
dag waar bovenstaande punten in de praktijk gebracht kunnen worden.

Jaarlijks Handicamp weekend
Vanwege de situatie rondom het coranavirus is het Handicampweekend voor 2020 afgelast.
Hieronder een Persbericht.
“Graag informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van het Handicamp-weekend, dat
gepland staat van 5 t/m 7 juni 2020. Het zal u misschien niet verbazen dat wij, met pijn in onze
harten, hebben besloten om het Handicamp-weekend af te gelasten. Hoewel de maatregelen
momenteel gelden tot 1 juni 2020, menen wij er goed aan te doen om het er niet op aan te laten
komen, en reeds hiertoe te beslissen. Juist omdat de doelgroep van onze stichting een groep mensen
betreft met veelal een wat kwetsbaardere gezondheid, achten wij het geen haalbare kaart om in juni
gezamenlijk een weekend te gaan kamperen en gasten te ontvangen, zonder daarmee een ernstig
gezondheidsrisico te creëren voor deelnemers en gasten.”

Handicamp streeft naar minimale kosten
Handicamp bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. We werken geheel met donaties en giften van
bedrijven en particulieren en zonder enige vorm van subsidie. Alle werkzaamheden worden door
vrijwilligers uitgevoerd zoals de organisatie van het weekend, binnen halen van sponsoring, beheer
van social media en website en alles wat verder nodig is om de deelnemers en bezoekers van
Handicamp een onvergetelijk weekend te bezorgen.
Geen van de vrijwilligers krijgt een vergoeding voor zijn of haar inzet.

Bestuursverslag
Het jaar ging goed van start met het bijwonen van enkele kampeerbeurzen bij verschillende
vestigingen van de Vrijbuiter. Deze werden goed bezocht en er was ook veel belangstelling voor
Handicamp. Erg positief en leuke reacties hebben we ontvangen. Ook voor 2021 zeker voor herhaling
vatbaar.
Tijdens een van de beurzen werd ons een cheque overhandigd met een mooi sponsorbedrag.
Enkele dagen later ging het land in lockdown wegens de uitbraak in Nederland van het coronavirus.
Een spannende en onzekere tijd breekt aan.
Handicamp zat op dat moment midden in de organisatie van het Handicampweekend voor dat
voorjaar. Na lang wikken en wegen hebben we op 2 april uiteindelijk de moeilijke keuze moeten
maken om het weekend af te gelasten. Hieronder een passage uit de brief die uitging naar onze
deelnemers/sponsoren.
“Ten eerste zijn wij erg blij met uw steun aan onze stichting en willen wij u daarvoor hartelijk danken.
Wij moeten u echter melden dat wij het Handicamp-Weekend, wat plaats zou hebben gevonden in
het weekend van 5 t/m 7 juni a.s. hebben moeten afgelasten. Het door laten gaan van dit weekend
houdt een te groot gezondheidsrisico in voor onze deelnemers en gasten. Wij willen en kunnen dat
risico niet nemen. Bovendien merken wij dat, doordat veel dingen stil liggen en afgewacht moeten
worden, de voorbereidingen van het Handicamp-weekend stagneren. We willen geen half werk doen.
Dit heeft ertoe geleid dat we het Handicamp-weekend in 2020 niet door laten gaan, en, in overleg
met camping Beringerzand te Panningen, hebben verplaatst naar het weekend van 28 t/m 30 mei
2021. Wij hopen u dan alsnog als te mogen ontvangen.”
Wegens de aanhoudende en sterk oplopende besmettingen in het najaar hebben we besloten de
organisatie voor 2021 nog niet op te starten een even af te wachten hoe e.a. gaat verlopen.
Hopelijk kunnen we in 2021 weer een mooi Handicamp weekend organiseren.
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Jaarrekening 2020

Winst en verliesrekening Stichting Handicamp 2020
Inkomsten
Inschrijfgeld deelnemers
Donaties bedrijven / instellingen
Donaties particulieren

Uitgaven
748,18
3497,50
332,95

Totaal

4578,63

Kosten betalings verkeer
PR activiteiten
Web kosten
Uitreksel KvK
ANBI beschikking
Administratieve kosten
Bloemetje
Teruggave inschrijfged deelnemers
Zoom vergadering bestuur

137,95
90,50
92,40
7,50
34,99
55,45
32,95
140,00
33,86

Totaal
Aanbetaling camping
Kosten bingo
Kosten kerstkaarten incl. Porto

625,60
300,00
45,18
220,93

Totaal
Saldo per 01-01-2020
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Vesten
Totaal
Totaal Generaal

Namens het algemeen bestuur
Voorzitter
R. Hogenboom

566,11

Saldo per 31-12-2020
91,97
4078,78
5005,78
370,00

Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Vesten
9546,53
14125,16

124,92
7432,75
5005,78
370,00

Totaal

12933,45

Totaal generaal

14125,16

