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Nijmegen, 20 november 2013
BELEIDSPLAN van Stichting Ontspanning en Recreatie te Nijmegen
Beleidsplan voor de jaren 2014-2019
Beleidsplan
Voor iedere vijf jaar wordt een beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan wordt
geschreven en vastgesteld door het bestuur.
Doelstelling
De Stichting Ontspanning en Recreatie te Nijmegen, verder te noemen SOR, heeft
als doelstelling het organiseren van kampen voor kinderen op de basisschool in de
leeftijdscategorie 6 tot en met 13 jaar, voor wie een (extra) week vakantie om welke
reden dan ook welkom is.
Om kinderen te werven wordt onder andere contact opgenomen met scholen in
Nijmegen en omgeving. Daarnaast worden instellingen zoals Entrea (jeugdzorg),
Iriszorg (crisisopvang) en Stichting Leergeld benaderd.
Iedere zomervakantie worden vijf kampen georganiseerd. Het gemengde kamp is
voor kinderen met de leeftijd 6, 7 en 8 jaar. Er is een kamp voor meisjes van 9 en 10
jaar oud en een kamp voor meisjes van 11, 12 en 13 jaar. Voor jongens worden twee
tentenkampen georganiseerd, en wel een kamp in de leeftijdscategorie 9 en 10 en een
kamp in de leeftijdscategorie 11, 12 en 13 jaar.
De doelstelling is dat ieder jaar met het gemengde kamp 33 kinderen meegaan, het
jongste en oudste meisjeskamp (per kamp) 20 kinderen. Bij het jongste en oudste
jongenskamp kunnen -bij ieder kamp- 30 kinderen mee. In totaal kunnen er derhalve
133 kinderen mee op kamp. De doelstelling is dat ieder jaar ook daadwerkelijk 133
kinderen op kamp gaan.
Vanaf 2015 is het de bedoeling dat er twee kampen voor gemengd komen. Per
kampweek zouden er in eerste instantie 20 kinderen mee kunnen. Dit zal worden
uitgebreid naar 30 per week.
Organisatiestructuur
De stichting heeft een bestuur en heeft vrijwilligers, met dien verstande dat het
bestuur ook uit vrijwilligers bestaat.
Naast het bestuur is er een werkgroep, heeft de SOR inschrijvers en een PR-groep.
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Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorts
nemen aan bestuursvergaderingen deel de coördinator van de inschrijvingen, de
materiaalbeheerder, de coördinator van de PR en de coördinator van de werkgroep.
De penningmeester beheert het vermogen van de SOR. Hij legt aan het eind van
ieder boekjaar, welk jaar gelijk is aan een kalenderjaar, verantwoording af aan de
voorzitter en secretaris door het overleggen van de afschriften van de rekeningen van
de SOR.
Voorts stelt het bestuur de gedragsregels van de SOR vast en wijzigt deze zonodig.
Leiding/werkgroep
De leiding van de diverse kampen is in handen van de vrijwilligers. Ieder kamp heeft
een hoofdleider. Deze is aanspreekpunt van het bestuur en neemt deel aan de
vergaderingen van de werkgroep. In de werkgroep vergaderen de hoofdleiders
ongeveer 5 maal per jaar.
Een kampstaf bestaat per kamp uit 6 tot 10 vrijwilligers, afhankelijk van het aantal
kinderen. De verhouding dient zodanig te zijn dat er per drie kinderen één
vrijwilliger is.
Voorts dient iedere vrijwilliger voordat hij wordt toegelaten een verklaring omtrent
het gedrag te overleggen, indien het bestuur dat wenst.
Vrijwilligers, die zich aanmelden via de website of via een andere algemene
wervingsactie, worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met
coördinator van de PR.
Financiering
De financiering van de kampen zal gebaseerd zijn op een drietal pijlers, te weten:
1. fondsenwerving:
Er wordt bij fondsen, die de doelstelling hebben instellingen als de SOR te
voorzien van budget, geworven.
Hiertoe is een werkgroep fondsenverwerving ingesteld, die onder leiding staat
van de coördinator van de PR.
2. bedelbrief:
Aan oud-vrijwilligers van de SOR en andere mensen die affiniteit hebben met de
SOR en haar doelstelling, wordt ieder jaar de bedelbrief gezonden met het
verzoek om een bijdrage zodat de kinderen weer een leuke kampweek kunnen
hebben.
De bedelbrief is een brief waarin wordt uitgelegd wat de SOR ieder jaar doet,
waarna verzocht wordt om een bedrag te doneren aan de SOR.
3. bijdrage ouders/instellingen:
Van ouders zal een minimale bijdrage gevraagd worden. Indien de ouders deze
bijdrage niet kunnen opbrengen, zal overlegd worden met het bestuur.
Instellingen dienen de daadwerkelijk kosten te betalen.
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Het bestuur stelt de bijdrage van de ouders en de instellingen ieder jaar opnieuw
vast.
De ontvangen gelden worden besteed aan het organiseren van de kinderkampen. Dit
betreft onder andere:
- kosten zoals het huren van de kampterreinen/blokhutten,
- het vervoer van en naar de diverse kampterreinen,
- de uitgaven tijdens en voor het kamp aan materialen en levensmiddelen en
- het werven van de kinderen en leiding voor de kampen.

