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Beste lezer!
‘Enorm bedankt! Mijn dochter is superblij met haar fiets!’.
Zomaar een bedankje van een blije moeder. Want toen de fiets van haar tienjarige dochter gestolen werd en er
geen geld was voor een andere, bood het Kamper Kracht fonds uitkomst.
U hebt een lijntje naar het Kamper Kracht fonds: als donateur, lid van het Comité van Aanbeveling,
doorverwijzer, aanvrager of als belangstellende. Zoals gebruikelijk sturen we u onze halfjaarlijkse nieuwsbrief
om u op de hoogte te houden van de activiteiten van het fonds. Nu de eerste helft van 2021 alweer achter ons
ligt, is het hoog tijd u bij te praten. Even terzijde: als u geen nieuwsbrief meer ontvangen wilt, laat ons dat dan
even weten. Dan verwijderen wij uw gegevens uit het adressenbestand.
Aanvragen
We zien weer een stijgende lijn in het aantal aanvragen. In de eerste zes maanden van het vorig jaar kregen we
slechts 19 particuliere aanvragen en 1 groepsaanvraag binnen. In 2021 waren dat 34 particuliere aanvragen en
konden we een groep helpen. Het gaat de goede kant weer op. Van de 34 particuliere aanvragen werden 21
door hulpverleners ingediend. Wellicht komt men weer meer over de vloer bij de cliënten. We denken, dat
daardoor mogelijk beter zicht ontstaat op latente vraagstukken. Vraagstukken, waarbij onze stichting mogelijk in
een oplossing kan bijdragen.
Met aanvragen via hulpverleners krijgen we meestal een goed beeld van de situatie. Bij aanvragen van
particulieren zelf moeten we nogal eens aanvullende vragen stellen om een goed beeld van de situatie te
krijgen. Ook nu hebben we in een enkel geval weer gezien, dat het dan kan vastlopen met de aanvraag omdat
de aanvrager niet reageert op de aanvullende vragen
Onze uitbetalingen vertonen een stijgende lijn. We betaalden in het eerste halfjaar van 2021 ruim 6.600 euro
uit, over de eerste zes maanden van 2020 was dat 5.400 euro. Het bedrag uit 2021 is inclusief aanvragen die in
2019 en 2020 zijn ingediend, maar in 2021 werden afgewikkeld.
Wat wordt zoal aangevraagd? Dat is een divers geheel. We geven als voorbeelden bijdragen voor een
(elektrische) fiets, brillen, tandarts, huishuur of voorkoming van huisuitzetting, en wat toeneemt: de betaling
van stortkosten. Vaak is de stichting Present bereid om de handen uit de mouw te steken maar komt de vraag
voor het betalen van de stortkosten bij ons terecht. Wij vergoeden in principe alleen wanneer er geen financiële
ruimte (voor een lening) via bijzondere bijstand is. Wij konden helpen in bijna alle leeftijdscategorieën, in 2021
van 5 tot 68 jaar.
Samenwerken
De gemeente Kampen heeft zich aangesloten bij Sam@Overijssel. Bij dit samenwerkingsverband kunnen
aanvragen worden ingediend voor kinderen, waarvan de ouder geen mogelijkheden heeft om schoolreisjes,
sport, muziekles, een verjaardag vieren e.d. te kunnen betalen. Indien nodig verwijzen wij aanvragers door naar
dit hulploket. Hun motto is ‘alle kinderen moeten mee kunnen doen!’.
We hebben het al genoemd, maar met de stichting Present hebben we regelmatig contact om vervelende
situaties door middel van helpende handen en/of het betalen van kosten op te lossen.
Aanvragers die financiële hulp nodig hebben, verwijzen wij ook naar Financiën op Koers (Finok). Deze instantie
kan helpen om de financiën weer in het gareel te krijgen.

Stichting Noodfonds gemeente Kampen
Hoewel dit lijkt alsof het een overheidsinitiatief is, is het door particulieren opgezet. Doelgroep zijn die mensen,
die net uit de boot vallen bij de Voedselbank door te hoog inkomen. Ook in die groep zit veel leed. Voor enige
ondersteuning kan men daarvoor bij het Noodfonds terecht. Vanuit het Kamper Kracht fonds juichen wij dit
initiatief toe. Als blijk van waardering heeft ons bestuurslid Direne ten Hove een vijftigtal bonnen aan de
initiatiefnemers overhandigd, waarmee hun cliënten een extraatje kunnen aanschaffen.

Donaties en bijdragen
We hebben momenteel 14 donateurs waaronder één nieuwe. Vier leden van de club van 200 hebben hun
contract, dat in principe na vijf jaar afliep, verlengd met nogmaals vijf jaar. Daar zijn we dankbaar voor.
We hadden gehoopt dat in april de jaarlijkse IJsselmuider 1/8ste triathlon weer kon worden gehouden. De
overheidsmaatregelen om het Covid-19 virus in bedwang te houden, verhinderden dat helaas. Met de jaarlijkse
bijdragen van de gemeente Kampen en van het Groot Burger Weeshuis zijn we erg blij.
Bestuur 1e halfjaar 2021
Het bestuur kende geen veranderingen in deze eerste zes maanden. Ondanks de corona heeft het algemeen
bestuur driemaal online vergaderd. Belangrijk onderdeel was het nieuwe communicatieplan dat door het
bestuur werd vastgesteld. Het dagelijks bestuur onderhield vaker contact, ook via digitale weg.
PR
Twee leden van het bestuur hebben hun schouders gezet onder een actueel communicatie- en promotieplan.
Ons doel is om de naamsbekendheid te vergroten. Daarmee willen we zowel aanvragers en nieuwe donateurs of
sponsoren bereiken. Via Brugmedia willen we onze communicatie daarvoor verbeteren. In het tweede halfjaar
zal daarmee stapsgewijs worden begonnen. Wij houden u op de hoogte.

