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Even geen zorgen, even helemaal los!
Beleid
De Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) stelt zich ten doel al ruim 30 jaar vijf
vakantiekampen en een familiedag voor kinderen met kanker te organiseren.
Anders gezegd, de SKOV heeft als doelstelling het organiseren van hele gewone activiteiten voor een
bijzondere groep kinderen. Het beleid is erop gericht dat er tijdens deze activiteiten te allen tijde
bekwame, medische begeleiding aanwezig is en er nauw contact met de kinderoncologische centra
waar de kinderen in behandeling zijn, is.
Via onze contactpersonen in alle kinderoncologische centra in Nederland krijgen alle kinderen met
kanker een uitnodiging voor onze activiteiten. Via deze contactpersonen kunnen wij laagdrempelig in
contact treden met de behandelend kinderoncoloog. Alleen door dit directe contact is het mogelijk
hoogwaardige omstandigheden te creëren waar kind en ouder zich gerust bij kunnen voelen en
waarbij de kinderen veilig met de SKOV-activiteit mee kunnen.
Het motto van onze organisatie en bij onze activiteiten is ‘Even geen zorgen, even helemaal los!’;
even geen ziekenhuis of vervelende gesprekken, maar gewoon weer even lol maken met
leeftijdsgenootjes net zoals alle andere vriendjes/vriendinnetjes die niet ziek zijn. Alles wat thuis kan,
kan bij de SKOV ook, zoals het geven van medicatie of sondevoeding. In overleg met de behandelend
oncoloog is het zelfs mogelijk om bloed te laten prikken en/of intraveneus chemotherapie te geven.
Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die mee zouden willen, ook mee moeten kunnen. Dit houdt in
dat er wel eens ernstig zieke kinderen meegaan, die mogelijk hun laatste vakantie zullen vieren. Zij

krijgen tijdens het kamp de benodigde medische zorg en kunnen, indien nodig, één-op-één
begeleiding krijgen.

Jaarlijks organiseren wij vijf verschillende vakantiekampen en een ‘dolle’ familiedag.

De kampen duren ieder één week en worden georganiseerd voor kinderen vanaf 6 jaar. De
familiedag is altijd in een pretpark in Nederland en wordt georganiseerd voor kinderen van 3 tot 10
jaar.
Jaarlijks gaan er gemiddeld 400 kinderen mee op een SKOV activiteit mee: 180 kinderen gaan mee op
kamp en 220 kinderen mee op de familiedag, samen met hun ouders/ verzorgers en broertjes/
zusjes.
Korte beschrijving van de Kampen
Dolle Dingendag (3-10 jaar)
Helemaal los in een leuk pretpark. Kinderen van ongeveer 3 tot 10 jaar, samen met hun ouders,
broertjes en zusjes. De medische begeleiding uit het eigen ziekenhuis is ook aanwezig. 's Ochtends
verzamelen bij het ziekenhuis en met z'n allen op weg naar een leuk pretpark. Het lunchen gebeurt
gezamenlijk, waarna iedereen nóg een keer het park in kan! De dag wordt afgesloten met een
voorstelling. Iedereen krijgt nog iets te eten en te drinken en daarna stappen we weer met z'n allen
in de bus.

Ziezo ZomerZooi (6-12 jaar)
Ziezo ZomerZooi is elk jaar weer een verrassing. Vanuit een super gezellig vakantiehuis in Brabant
worden er te gekke dingen gedaan en maken ze er met z’n allen een grote feestweek van! Samen
dollen in een pretpark, zwemmen in een lekker warm zwembad, een bingoavond, knutselen, verven,
disco, bowlen, pony rijden, midgetgolf, super leuke spellen en natuurlijk de onvergetelijke Bonte
Avond... Elk jaar komt er iets leuks op locatie zoals bijvoorbeeld een reizende knuffelboerderij, een
bekende voetbalclub of… een bekende artiest, dat blijft natuurlijk een grote verrassing!

Zomerzotheid (10-16 jaar)
Een zomerzotte zeilvakantie in Friesland. Op en in het water: zeilen, kanoën, zwemmen en duiken. En
op het land: spelletjes, disco en bonte avond of brood bakken op een kampvuur! Je kunt het allemaal
beleven tijdens Zomerzotheid. De begeleiding bestaat uit ervaren zeilinstructeurs, een creatief team
en een keukenploeg. En er gaan natuurlijk ook medische begeleiders mee.

Herfstherrie (12-18 jaar)
Lekker op survival in de Belgische Ardennen. Dat is jezelf overwinnen en je grenzen verleggen.
Herfstherrie is: abseilen, rotsklimmen, mountainbiken paardrijden, ‘grotten’ (kruipen door een
nauwe, donkere grot), ‘tokkelen’ (langs een strak gespannen touw naar beneden roetsjen). Verder
gaan we boogschieten, eventueel paardrijden en nog veel meer. Herfstherrie is verder ook gewoon
een heel gezellig kamp. Spelletjes, video kijken, disco of gewoon lekker kletsen bij het kampvuur.

Winterkolder (12-20 jaar)
Sneeuw, zon, bergen en heel veel plezier. Winterkolder is voor jongeren die door kanker een arm- of
een beenamputatie hebben ondergaan. Maar ook voor jongeren die door de kanker(behandeling)
een verlamming hebben van een arm en/of been. Daarnaast gaan er elk jaar een paar jongeren mee
die geen arm of beenproblemen hebben, maar wel de kankerbehandeling net hebben
afgerond. Natuurlijk komt het leren skiën op de eerste plaats, er worden lesgroepen gevormd naar
skitype (op één been of twee benen) en naar skiniveau. Ook 's avonds is er een programma, met
bijvoorbeeld een sledewedstrijd, een quiz of spelletjes. Zaterdags sluiten we de week af met een
skiwedstrijd.

Zuiderzeevaart (14-20 jaar)
Tijdens de Zuiderzeevaart zeil je een week lang mee op een van de acht platbodemjachten van de
Zuiderzeevaart-vloot. Deze traditionele zeilschepen worden bevaren door hun schipper/eigenaar en
een bemanning waar jij ook deel van uitmaakt! Lekker ontspannen, genieten van het leven aan boord
van een platbodem. Vrienden maken met leeftijdsgenoten. Je mag actief meehelpen aan boord,
maar het hoeft niet. Wil je gewoon lekker een boek lezen, muziek luisteren of in de zon liggen? Het
kan allemaal! En natuurlijk zijn er ook nog allerlei leuke activiteiten zoals lekker scheuren met de
reddingsboot, we gaan een avond bowlen, we liggen een dag in het Zuiderzee museum, een vette
barbecue met aansluitend karaoke en als afsluiting een bonte avond met disco.

Financiën
Wij organiseren dit alles uitsluitend met vrijwilligers en hebben dan ook geen medewerkers in dienst.
Jaarlijks zijn er ruim 100 vrijwilligers betrokken. Deze vrijwilligers bestaan onder andere uit
zeilinstructeurs, skileraren en koks. Maar het grootste deel van de vrijwilligers is werkzaam in de
kinderoncologische centra, zoals kinderverpleegkundigen, kinderoncologen en kinderartsen: allemaal
met kinderoncologische ervaring. Iedere nieuwe vrijwilliger moet voorafgaand aan een SKOV
activiteit een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) indienen, gezien kwaliteit en veiligheid hoog in ons
vaandel staat. Tevens moet elke behandelend kinderoncoloog toestemming geven, voordat een kind
op een SKOV activiteit mee gaat.
De totale kosten van de SKOV bedragen jaarlijks ruim € 250.000. De kosten van een kind dat naar een
SKOV activiteit mee gaat, is ongeveer € 550. Dit wordt aan alle kinderen gratis aangeboden uit giften
die wij ontvangen. Wij zouden graag nog vele jaren deze mooie activiteiten willen blijven
organiseren. Daarom hebben wij altijd nieuwe giften nodig.
De kosten voor alle kampen worden in eerste instantie bekostigd door talloze gisten en donaties van
instanties en particulieren die de SKOV en haar activiteiten een warm hart toedragen. Jarenlang
waren deze giften gecombineerd met behoorlijke rente-inkomsten voldoende om niet te veel op het
vermogen in te teren. Nu dezer dagen de rente zo laag is, komen we ieder jaar rond de honderd
duizend euro te kort. Dit bedrag komt ten laste van het eigen vermogen van de stichting.
Het eigen vermogen van de stichting staat als spaargeld op de bank. De SKOV overweegt met
deskundigen te opteren voor een actievere manier van vermogensbeheer op basis een defensief
profiel.

