
                             
Stichting Kamper Kracht fonds  

www.kamperkrachtfonds.nl 
info@kamperkrachtfonds.nl 

    Bankrekening  NL22 RABO 0303 4598 91 
  

       

                                Nieuwsbrief nr. 2, september 2016 

 
 
Beste lezer! 
 
U bent betrokken bij het Kamper Kracht fonds: als donateur, deelnemer aan de brainstormgroep, lid van het Comité 
van Aanbeveling of als belangstellende. Begin april verscheen de eerste Nieuwsbrief van het Kamper Kracht fonds. 
Nu, begin september, is het de hoogste tijd voor een 2e nummer, over het tweede kwartaal van dit jaar.   
 
Aanvragen 
In het eerste halfjaar van 2016 kwamen 37 aanvragen binnen. Opnieuw aanvragen voor financiële bijstand vanwege 
schulden, huur, fietsen, benodigde computers, taalbegeleiding, wasmachines, ID kaarten, paspoorten, maar ook voor 
vloerbedekking en een bijdrage voor een vakantie-uitje met de kinderen. Ook nu vaak van gezinnen met jonge 
kinderen en van individuele personen. Bij veel aanvragen was aanvullende informatie nodig om een beslissing te 
kunnen nemen. Van deze aanvragen werden 6 aanvragen afgewezen omdat ze niet pasten bij de criteria van het 
fonds. Van enkele aanvragers werd na de eerste contacten niets meer gehoord. Met de 2 groepen die een aanvraag 
voor een bijdrage van het Kamper Kracht fonds vroegen was contact. Hun aanvragen werden afgewezen maar ze 
werden meteen doorverwezen naar andere mogelijkheden van financiering voor hun plannen.  
 
Donaties en bijdragen 
Op zaterdag 23 april werd in IJsselmuiden de triathlon gehouden: een prachtig 
sportief evenement. De organisatoren, Sportcentrum Sonnenberch en Goedzorg 
Fysiotherapie stelde de opbrengst van de triathlon, € 2000, beschikbaar aan het 
Kamper Kracht fonds. Bovendien was het fonds goed zichtbaar die dag door 
shirtjes en beachvlaggen met het logo van het Kamper Kracht fonds. Het 
Rabobank tijdschrift wijdde een pagina aan het fonds en het evenement, met een 
mooie foto van Lidi Kievit en burgemeester Koelewijn. Het dictee van de 
Rotaryclub leverde uiteindelijk € 3720 op, waarvan een deel werd besteed aan 
aanvragen voor individuele taalbegeleiding. Het Grootburgerweeshuis doneerde 
een eerste jaarlijkse bijdrage die vooral kinderen ten goede zal komen. 
 
De  Club van 200 is van start gegaan: een tiental eerste bedrijven en particulieren 
verbond zich voor minstens 5 jaar en voor minimaal € 200 per jaar aan het 
Kamper Kracht fonds. Een artikel in De Stentor bracht publiciteit, maar dit prille 
begin van een mooie club groeit hopelijk uit tot een stevige en structurele  
financiële basis voor het fonds! 
  
Bestuur 2e kwartaal 2016 
In deze periode heeft het bestuur tijd besteed aan het verantwoord omgaan met de aanvragen, de criteria en het 
ontwikkelen van besluitvorming. In de praktijk vormt het DB het team dat probeert zo snel mogelijk op aanvragen in 
te gaan, het AB wordt zo nodig ingeschakeld om verantwoorde besluiten te nemen. De eerder vastgestelde criteria 
blijken voldoende houvast te geven, ook voor de lastige situaties waarin de aanvragers verkeren. Deze vragen om 
een nauwkeurige beoordeling. Veel aanvragen komen overigens via hulpverleners binnen, maar een aantal ook 
rechtstreeks. Het Kamper Kracht fonds heeft al een redelijke bekendheid opgebouwd, zeker bij diverse hulp 
verlenende organisaties. Contacten het Noodfonds Zwolle, de Voedselbank en de Weggeefschuur zijn versterkt. 
Bestuursleden van het fonds namen deel aan bijeenkomsten, zoals in april aan de voorbereiding van het 
Armoedebeleid van de gemeente Kampen. 
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