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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 of als belangstellende.  Na de geslaagde bijeenkomsten op 29 oktober 2015 in de Stadsgehoorzaal 
lijkt het misschien wat stil geworden rond het fonds. Een belangrijke reden daarvoor is het aantal aanvragen dat 
binnen kwam en de energie die ingezet wordt voor het werven van fondsen. 
We willen u daar graag iets meer over vertellen, vandaar deze nieuwsbrief.  
 
Jaarverslag 2015 
In januari 2016 werd het eerste Jaarverslag van de Stichting Kamper Kracht fonds vastgesteld. Samen met het 
financiële overzicht staat het op de website www.kamperkrachtfonds.nl. Het bestuur vindt dat er in korte tijd een 
werkende organisatie is opgezet, maar wel een organisatie die nog volop in ontwikkeling is! 
 
Bestuur 1e kwartaal 2016 
In deze maanden is het bestuur vooral bezig geweest met de aanvragen en het werven van middelen, geld, maar ook 
in natura. Externe contacten met mogelijke donateurs, hulpverleners, medewerkers van de gemeente Kampen en 
bedrijven, ook via de Beursvloer Tohopesate, leverden bekendheid op. Gelukkig ook donaties… 
 
Aanvragen 
In de laatste maanden van 2015 kwamen de eerste aanvragen binnen. Het betrof vooral aanvragen voor financiële 
bijstand vanwege schulden en kosten voor verhuizen en het volgen van een opleiding. In de eerste 3 maanden van 
dit jaar volgden enkele tientallen aanvragen van individuele personen: alleenwonenden, maar ook van 9 gezinnen 
met jonge kinderen. Opnieuw aanvragen voor geld, maar ook concrete aanvragen voor bijvoorbeeld wasmachines, 
laptops of een computer, id bewijzen, kosten van een parkeerkaart. Bij veel aanvragen werd aanvullende informatie 
gevraagd en in enkele gevallen volgde een huisbezoek. Goede gebruikte wasmachines, een computer en 2 laptops 
zijn ter beschikking gesteld, ook de contributie voor deelname aan een vereniging en taallessen zijn vergoed.  Een 
gezin vierde een feestelijke verjaardag bij Mc Donalds. Van 2 groepen werd een aanvraag voor een bijdrage van het 
Kamper Kracht fonds ontvangen, met hen is nog overleg nodig. 
 
Donaties en bijdragen 
Het bestuur van het Kamper Kracht fonds begon met een startsubsidie van Lokale Fondsen Nederland. Met deze 
bijdrage was er een basis om een bankrekening te openen, met de website te starten en PR materiaal te 
ontwikkelen. Daarna kwamen vervolgens ook bijdragen van Kamper ondernemers binnen. Bijdragen in natura 
betreffen onder meer meubels, juridische bijstand, verjaarsfeestjes. Een gezonde financiële basis blijft voorwaarde 
om in te gaan op aanvragen. Financiële bijdragen zorgden voor een saldo van € 6800 per 31.12.15. In deze eerste 
maanden van 2016 kwamen er bijdragen bij van onder meer de Dictee actie van Rotary, een bijdrage van de 
Verenigde Gasthuizen, maar ook De Helpende Hand (Jan Posthal) heeft bijdragen in natura toegezegd omdat zij 
vonden dat ze veel van Kamper gemeenschap krijgen en daarom iets terug doen. 
Alle bijdragen zijn zeer welkom, eenmalig, in natura, maar vooral structureel. Het bestuur is daarom van plan een 
Club van 200 te starten: we hopen dat 200 personen of bedrijven zich verbinden aan het fonds door 5 jaar lang € 200 
te geven. Dat zou een prachtige financiële basis worden! Inmiddels zijn de eerste leden van de Club gevonden. In de 
komende maanden volgt de officiële start en zal meer publiciteit worden gegeven aan de Club van 200. 
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