Stichting Kamper Kracht fonds
www.kamperkrachtfonds.nl
info@kamperkrachtfonds.nl
Bankrekening NL22 RABO 0303 4598 91

Nieuwsbrief nr. 3, november 2016
Beste lezer!
U bent betrokken bij het Kamper Kracht fonds: als donateur, deelnemer aan de brainstormgroep, lid van het
Comité van Aanbeveling, doorverwijzer of als belangstellende. In april en september verschenen de eerste
Nieuwsbrieven van het Kamper Kracht fonds. Nu, begin november, vertellen we graag iets over het derde
kwartaal van dit jaar.
Aanvragen
Ook in de periode juli t/m september 2016 kwamen diverse aanvragen binnen: 16 in getal. Opnieuw werd
gevraagd naar laptops, wasmachines, vergoedingen voor ID bewijzen of paspoorten en bijdragen aan
huurachterstanden. In de meeste gevallen werd een oplossing geboden, soms werd een
aanvraag afgewezen. In de vakantieperiode werden ook bijdragen gevraagd voor uitjes voor
gezinnen met kinderen. Daar werd terughoudend mee omgegaan, maar in situaties waar
een dagje uit of een korte vakantie echt veel betekende voor een gezin werd een positieve
beslissing genomen. Enkele keren was de vraag èn de situatie van de aanvrager complex en
werd doorverwezen naar andere oplossingen.
Een bijzondere vraag betrof het vergoeden van de aanschaf van een hond. In eerste
instantie is daar niet op ingegaan, tot bleek dat dit huisdier van grote positieve invloed kon
zijn in een moeilijke situatie. Besloten is een bijdrage voor de aanschaf te geven. Tot grote
blijdschap van de nieuwe eigenaar!
Opvallend is dat de meeste aanvragen komen van personen tussen de 23 en de 50 jaar, vaak van gezinnen of
van alleenstaanden. Ouderen doen niet vaak een beroep op het fonds.
Het team van het Kamper Kracht fonds krijgt regelmatig positieve reacties: men waardeert de snelheid van de
antwoorden, de (positieve) besluiten, maar ook de adviezen voor andere oplossingen.
Donaties en bijdragen
In het 3e kwartaal waren er geen verrassende nieuwe bijdragen. De financiële situatie is op dit moment
toereikend voor de aangevraagde bijdragen, maar het bestuur blijft actie ondernemen om de financiële basis te
versterken. Op de website, www.kamperkrachtfonds.nl, staat intussen op de pagina Geven een doneerknop om
donaties gemakkelijker te maken.
De Club van 200 groeit langzaam maar zeker! Er is een aparte pagina op de website van het fonds waar
bijvoorbeeld de overeenkomsten te vinden zijn voor bedrijven en voor particuliere gevers. Aan een poster wordt
gewerkt.
Voor december is een campagne gepland om nieuwe gevers te werven.
Bestuur 3e kwartaal 2016
Opnieuw was er goed contact tussen het DB en de consulenten van de gemeente Kampen. Veel aanvragers
hebben te maken met beslissingen van deze consulenten. Het bestuur van het Kamper Kracht fonds wil
voorkomen dat men wellicht te snel een beroep doet op de mogelijkheden van het fonds terwijl er ook nog
andere oplossingen zijn. Tegelijk doet het bestuur een beroep op consulenten en andere medewerkers van de
gemeente om zo mogelijk ruimhartig om te gaan met vragen om vergoedingen. Dit type overleg is er ook met
andere fondsen.
Nu de eerste periode van het opzetten en inrichten van de organisatie van het fonds is afgerond kan het bestuur
minder vaak vergaderen. Voor besluitvorming voldoet intern overleg, bijvoorbeeld per email.

