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Beste lezer! 
U bent betrokken bij het Kamper Kracht fonds: als donateur, deelnemer aan de brainstormgroep, lid van het 
Comité van Aanbeveling, doorverwijzer, aanvrager, of als belangstellende. We zonden u in juli 2017 een 
nieuwsbrief  om u op de hoogte te houden van de activiteiten van het fonds dit jaar, nu het alweer december is  
volgt de 2e nieuwsbrief  van dit jaar. Begin 2018 ontvangt u het jaarverslag van 2017. 
 
Aanvragen 
Ook in 2017 werd regelmatig een beroep op het Kamper Kracht fonds gedaan: tot en met 21 december kwamen 
78 aanvragen binnen. Daarvan werden tot nu 41 gehonoreerd en 4 aanvragen zijn nog in behandeling. Opnieuw 
ging het om vele praktische zaken zoals winterkleding voor kinderen, een stevige 
matras, een bril, een pannenset , een laptop voor gebruik op school, een fiets en 
noodzakelijke huishoudelijke apparaten. Ook  droeg het fonds bij aan een 
voorschot voor huur, aan bijdragen voor  zwemlessen. In een aantal situaties is 
doorverwezen naar andere oplossingen zoals passende fondsen en naar 
mogelijkheden van de gemeente Kampen. Aanvragers vonden ook zelf alternatieve 
oplossingen voor hun vragen.  
 
Donaties en bijdragen 

We meldden al eerder de mooie afspraken die 
het  Kamper Kracht fonds tijdens de Beursvloer 
Tohopesate maakte met Zalsman en de Lions. 
Inmiddels ontwierp en drukte Zalsman mooie 
bedankkaartjes voor de goede gevers van het 
fonds. Met leden van de Lions vond een 
inspirerende brainstormsessie plaats over het 
werven van nieuwe donateurs en het beter 
vormgeven van de PR.  We gaan alle goede 
adviezen opvolgen in het Wervingsplan 2018.  

 
De mooie advertentie die Nico van Maastricht 2 jaar geleden voor het Kamper 
Kracht fonds maakte stond op 19 december opnieuw in De Brug, ook een mooie 
bijdrage van ons Kamper blad aan het Kamper Kracht fonds! 
                                                                        
Bestuur 2e halfjaar 2017 
Het bestuur vergaderde in het 2e halfjaar van 2017 2 maal, met als extra een 
bijeenkomst met de Lions afgevaardigden. Opnieuw was er tussen de 
vergaderdata veel overleg via de mail. Met het Noodfonds Zwolle en Humanitas 
vond afstemming plaats over aanvragen. In de vergadering van eind november 
werd mevrouw Karin Bosga benoemd tot algemeen bestuurslid. In dezelfde 
vergadering werd een deel van de nota Samen sterker van de gemeente Kampen 
besproken, een tussentijdse, positieve, aanpassing van het gemeentelijke 
armoedebeleid. Voor het bestuur van het fonds was het een verrassing om in de 
nota naast waardering voor haar inzet ook een financiële bijdrage te ontvangen.  
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