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Beste lezer! 
 
U hebt een lijntje naar het Kamper Kracht fonds: als donateur, lid van het Comité van Aanbeveling, 
doorverwijzer, aanvrager of als belangstellende. In de afgelopen tijd zonden we u elk halfjaar een nieuwsbrief 
om u op de hoogte te houden van de activiteiten van het fonds. Nu de eerste helft van 2020 alweer achter ons 
ligt, is het tijd u bij te praten. Even terzijde: als u geen nieuwsbrief meer ontvangen wilt, laat ons dat dan even 
weten. Dan halen wij u uit ons adressenbestand. 
 
Aanvragen 
In de twaalf maanden van 2019 dienden 90 personen en 4 groepen een aanvraag in bij het Kamper Kracht fonds. 
Dat was een forse stijging ten opzichte van de 65 individuele aanvragen in 2018. Onze verwachting was, dat 
deze stijgende lijn zich zou doorzetten. Maar nu we de balans hebben opgemaakt, blijkt het tegenovergestelde 
waar te zijn.  
Kregen we in het eerste halfjaar van 2019 niet minder dan 40 particuliere en 1 groepsaanvraag binnen, over de 
eerste zes maanden van 2020 ontvingen we maar 19 aanvragen en 1 groepsaanvraag. Meer dan de helft 
minder! We geloofden onze ogen niet. Werkt onze website wel goed? Zijn oorzaken aan te wijzen dat de 
aanvragen zoveel minder zijn? Na onderzoek blijkt dat de website goed functioneert. Navraag bij hulpverleners 
en collega Noodfonds leert ons, dat ons fonds niet het enige is dat, ondanks de spannende tijd, minder 
aanvragen kreeg. Misschien is een van de redenen, dat hulpverleners veelal niet over de vloer komen bij hun 
cliënten, maar meer telefonisch contact hebben. En dat daardoor minder aanleiding wordt gezien voor 
aanvragen? Want van de 19 aanvragen zijn 10 niet ingediend door de aanvrager zelf, maar door een 
hulpverlener. Over de eerste zes maanden van 2019 werden 30 aanvragen (75 procent) ingediend door een 
hulpverlener. Daarin zit dus een duidelijke teruggang, van 30 naar 10.  De individuele aanvragen voor en door 
particulieren zelf zijn dus vrijwel gelijk gebleven.  

 
De aanvragen door particulieren zelf zijn niet zo compleet als van een 
tussenpersoon. Vaak moeten we aanvullende vragen stellen om een goed 
beeld van de situatie te krijgen. En dan ‘stokt’ het regelmatig. Zo zagen we, dat 
van de 9 aanvragen voor eigen ondersteuning viermaal geen reactie kwam op 
onze vragen, en zelfs een keer niet nadat we al een bedrag hadden toegezegd. 
Dit is aanleiding tot zelfonderzoek. Wat is de reden van het niet reageren? In 
onze bestuursvergadering bespreken we dit onderwerp. 
 

Ook onze uitbetalingen zijn ten opzichte van 2019 gehalveerd. We betaalden in het eerste halfjaar van 2019 
ruim 10.500 euro uit, over de eerste zes maanden van 2020 was dat 5.400 euro. Dat bedrag is inclusief 
aanvragen die in 2019 zijn ingediend maar in 2020 pas afgewikkeld. 
Wat wordt zoal aangevraagd? Dat is een divers geheel. We geven als voorbeeld witgoed, een bijdrage voor een 
(elektrische) fiets, matrassen en bedden, ID-bewijzen en incidenteel een bedrag voor leefgeld. Wij vergoeden in 
principe alleen wanneer er geen financiële ruimte (voor een lening) via bijzondere bijstand is. Ook kregen we 
weer vraag naar vergoeding van stortkosten. Om gezondheidsredenen droegen we ook bij in het kunnen volgen 
van zwemlessen. Wij konden helpen in bijna alle leeftijdscategorieën, in 2020 van 6 tot 67 jaar.  
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Donaties en bijdragen 
Donaties, zoals we trouw elk jaar ontvangen van de leden van de ‘Club van 200’ en die van het Steunfonds Zorg 
Gehandicapten werden in grote dank aanvaard. We waren blij dat in 2020 twee nieuwe clubleden wilden 
toetreden. Daartegenover zijn ook vijf leden uitgetreden, hetzij door het verstrijken van de termijn, hetzij 
wegens eerdere opzegging. Wij danken hen hierbij alsnog voor de jaren dat ze trouw hun bijdrage hebben 
betaald en zo onze hulp aan minder bedeelden mogelijk hebben gemaakt. 
 
In april zou de jaarlijkse IJsselmuider 1/8ste triathlon worden gehouden. Het Covid-19 virus strooide zand in de 
triathlon-machine. Blij verrast was ons bestuur, toen bleek, dat de sponsors en een aantal deelnemers afzag van 
teruggave van de al betaalde bijdrage en dat de organisatoren daarna besloten ons fonds een riante bijdrage 
van 1.750 euro te geven. Daarvan is een deel de opbrengst weer voor het Kamper Kracht fonds. Op 24 juni 
ontving onze voorzitter de cheque uit handen van de organisatoren. We danken de organisatoren, 
Sportcentrum Sonnenberch en Goedzorg fysiotherapeuten hartelijk voor hun vrijgevigheid. 
 

 
 
Bestuur 1e halfjaar 2020 
Met enige spijt moesten we horen, dat het voor Jenneke Woudenberg niet langer haalbaar was om nog langer 
lid van het algemeen bestuur te zijn. Met ingang van dit jaar nam ze afscheid. We zijn blij dat ze bereid blijft 
eventuele huisbezoeken voor haar rekening te nemen. Wij hebben nu dus een vacature in ons bestuur en 
zoeken naar invulling. Bent of kent u iemand die zich graag wil inzetten voor de maatschappij, neem dan contact 
met ons op. Wij geven u graag informatie over een plek is ons bestuur. 
Vanwege corona waren we genoodzaakt de bestuursvergadering af te lassen. Slechts eenmaal vergaderde ons 
algemeen bestuur, in februari. Het dagelijks bestuur had vaker contact met elkaar. We hopen de draad wel weer 
op te kunnen pakken in het tweede halfjaar. 
 
PR  
Ons PR-plan lag klaar en we wilden een start maken met de uitvoering. De bijeenkomsten waar we ons fonds in 
de picture wilden zetten, werden allemaal afgelast door de corona. Ons doel om meer clubleden en 
naamsbekendheid te verkrijgen, strandde hierdoor helaas voorlopig. We pakken dit weer op zodra corona dit 
toe laat. We beraden ons wat in deze anderhalve meter afstand-tijd wel en niet mogelijk is.  
 
Tot zover het nieuwsbericht over het eerste half jaar van 2020. Hartelijke groet en tot de volgende update! 

 


