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Jaarverslag ‘t Kampje-Plus 2020 
 
 
 

                                                    

 
1. Inleiding 
 

Op 12 februari 2020 vond de algemene ledenvergadering plaats en na afloop was het bestuur posi-

tief gestemd. De vereniging was nu echt helemaal uit de steigers. Er gingen nieuwe bestuursleden en 

vrijwilligers meedoen en we waren op weg naar de ’ANBI-status’, bedoeld voor instellingen die niet 

op winst uit zijn maar enkel nuttig zijn voor de gemeenschap (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Zowel symbolisch als financieel betekent dit veel voor de vereniging.    

De leden bleken zich goed te kunnen vinden in het voorgestelde jaarplan. We konden nu dus enthou-

siast aan de slag met de voorgestelde activiteiten. Omdat het plan heel concreet was, zou het ons in 

staat stellen om op de volgende ledenvergadering te laten zien hoe ver we ermee gekomen waren. 

Kortom, de toekomst zag er zonnig uit.  

 

Maar nog geen maand later kwamen er donkere wolken opzetten, die veel wegnamen van de vrolijk-

heid en reuring, waarvoor de vereniging is opgezet. De coronacrisis bleek ons te raken in het hart van 

onze doelstellingen. Het gaat voor ’t Kampje-Plus immers om ontmoeting; en om een leefbaar, dyna-

misch Nieuw Kampje.  

 

Toch is er veel gebeurd. Alleen minder in de openbaarheid, terwijl we daar juist zo hard aan toe wa-

ren. We wilden ’t Nieuwe Kampje en de doelstellingen graag beter zichtbaar maken in de omgeving. 

Hierna geven we eerst een kort verslag van het afgelopen jaar in vier perioden. We sluiten af met de 

punten waar we - mede als vervolg op het eerdere jaarplan - de komende tijd aan willen werken.  

 

2. Januari/februari: voortvarend het nieuwe jaar in 
 

 

 
 
De zorgeloze nieuwjaarsfeesten logen er niet om.  
 
Op 2 januari woonden we de nieuwjaarsreceptie bij van de 
zorggroep, die vrolijk werd opgeluisterd met dansjes van 
kinderen uit de buitenschoolse opvang.  
Eén van de leidsters, tevens bewoonster van ’t Nieuwe 
Kampje, had dit onderdeel georganiseerd in overleg met 
de activiteitenbegeleidster van de Zorggroep. 
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Een paar dagen later, op 6 januari, pakte 
de eigenaar van het gebouw (Habion) 
groots uit. Studio Idee werd omgetoverd 
tot een zwoele Danssalon.  
De medewerkers van Habion hadden be-
sloten hun eigen nieuwjaarsfeest in ’t 
Nieuwe Kampje te vieren, samen met de 
bewoners en andere nauw betrokkenen.  
 
(foto: Joost Maas, Habion) 
 

 
Tweemaal organiseerden we een Happy Ouwer. Op 18 januari met een filmpje over veerkrachtige 
ouderen, dat vanwege de in beeld komende blote dame niet bij iedereen in goede aarde viel; ook 
daar kunnen we dan weer van leren.  

Op 15 februari was er een succesvolle 
presentatie over molens in de Vecht-
streek, georganiseerd door foto- en vi-
deoclub Loenen.  
Tijdens allebei de Happy Ouwers was 
het meer dan gezellig in Studio Idee. 
 
In januari kwam de “Activiteitencom-
missie” bijeen om alle geplande activi-
teiten in ’t Nieuwe Kampje op elkaar 
af te stemmen. Ook in januari boog 
een aantal participanten zich geza-
menlijk over de mogelijkheden voor 
beweegtoestellen buiten.  
  

In februari ging het bestuur van ’t Kampje-Plus in gesprek met de Dorpsraad van Loenen. We bespra-
ken hun agenda voor Loenen en de raakvlakken met ’t Kampje-Plus. De Dorpsraad bood ondersteu-
ning aan bij onze wens om de activiteiten beter zichtbaar te maken in de gemeenschap.  
Later in de maand hadden we een gesprek met de ‘jongere’ bewoners, samen met de teamleidster 
van de Zorggroep. De bewoners hadden veel vragen aan het adres van de Zorggroep, en stelden ook 
andere kwesties aan de orde die het concept in zijn geheel raakten. Zij vroegen dan ook om op een 
volgende bijeenkomst weer eens een  vertegenwoordiger van Habion te mogen ontmoeten.   
Met spijt hadden we inmiddels afscheid genomen van onze contactpersoon bij Habion Marissa van 
Rossum, die van baan veranderde. Het contact met Habion werd er met haar vertrek niet gemakkelij-
ker op, ook al doordat het even duurde voor er een opvolger bekend was en het al gauw niet meer 
mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten.    
 

3. Maart - juni: ‘intelligente’ lockdown 
 
In tweede week van maart kwam de lock down, met ernstige gevolgen voor verpleeghuizen. Ook 
voor ’t Kampje-Plus werd het uitvoeren van activiteiten gecompliceerd. We merkten al gauw dat ‘het 
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concept’ in zijn voegen ging kraken.  
Voor de bewoners werd duidelijk dat er in zekere zin drie groepen te onderscheiden zijn:  
(1) De 28 bewoners van de gesloten afdeling De Zonnebloem.       
(2) De groep van maximaal 12 bewoners voor wie de zorggroep een woning huurt en die in sommige 
opzichten vergelijkbaar is met cliënten van een somatisch verpleeghuis.  
(3) De groep van bewoners, die één van de 30 woningen van ’t voormalige Kampje huurt. 
Samen met de 18 appartementen op Ter Beekhof en de 15 woningen van Pleinzicht vormen deze 
drie groepen ’t Nieuwe Kampje.  
Wie in appartementen van de zorggroep woonde (1 en 2) had zich te schikken in de regels voor ver-
pleeghuizen: de deuren gingen dicht, er was geen of zeer beperkt bezoek mogelijk. De andere bewo-
ners waren in theorie onafhankelijk, maar zij voelden ineens aan den lijve dat hun woonomgeving 
complex was.  
De ondernemingen in het gebouw werden minder zichtbaar. De bibliotheek sloot zijn deuren voor 
publiek. De praktijk voor fysiotherapie stopte met sportactiviteiten. De tentoonstelling kreeg geen 
bezoekers meer. Voor zover er nog activiteiten waren, kwamen ze op een laag pitje te staan of wer-
den ze in een besloten vorm uitgevoerd.  
 
De bewoners  
Alle bewoners kregen tweemaal een brief van de directie van Zorggroep met informatie over de ont-
stane situatie (23 maart en 15 april). Dit leidde tot verontruste telefoontjes aan de leden van het 
Kampje-Plus bestuur. Veel bewoners waren onzeker geworden over hun gedrag en over wat wel of 
niet was toegestaan. Het bestuur van ’t Kampje-Plus kon een nuttige functie vervullen in de afstem-
ming. Op 4 juni, toen de situatie weer wat genormaliseerd was, schreven we samen met de zorg-
groep een brief aan de bewoners. Hierin werden de verschillende categorieën bewoners en onderne-
mingen nog eens aangestipt en de regels die voor hen golden.  
 
Geleidelijk aan ontstond er leegstand. Opknapbeurten, verhuizingen en bezichtigingen voor geïnte-
resseerde nieuwe bewoners werden ingewikkeld. Met enkelen van de vertrekkende bewoners ging 
het bestuur van ‘t Kampje-Plus in gesprek, om hun motieven te vernemen. 
 
Er gebeurden ook mooie dingen, vooral buiten. Van tijd tot tijd kwamen er muzikanten, een draaior-
gel en andere optredens. De activiteitenbegeleidster van de Zorg zette zich hiervoor in en ook de 
stichting Vrienden van ’t Kampje liet zich niet onbetuigd. Yogalerares Anja Winther, verbonden aan 
de praktijk voor fysiotherapie, ging wekelijks een half uur yoga op het plein geven voor de hoofin-
gang. Bewoners deden soms vanachter hun raam mee. De groep “Werelddansen” van Welzijn 
Stichtse Vecht trok naar buiten en trad een tijdlang wekelijks op, op het terras bij Studio Idee.  
Het jeu de boulen werd extra aantrekkelijk, al was het alleen maar om er even een kijkje te gaan ne-
men en anderen te ontmoeten. Leden van het Kampje-Plus bestuur klapten mee voor de zorg en be-
middelden bij het initiatief van kinderen om tekeningen aan te bieden aan de oudere bewoners. Op 7 
april bezorgden we een taart bij de zorgmedewerkers en op koningsdag deden we mee aan het initia-
tief van de Oranje Vereniging om tompoezen uit te delen.  
 
Gelukkig was het een prachtig voorjaar en vormde de tuin voor iedereen een genot. In april bleek de 
vijverpomp niet te werken en ondernamen we actie, samen met een buurtbewoonster en een bewo-
ner. Wat later sloeg de droogte toe en gingen we, samen met enkele bewoners de planten be-
sproeien. We overlegden met Habion en vastgoedbedrijf van der Linden over een meer duurzame 
regeling voor de komende jaren. Ook de plantenbakken kregen de nodige aandacht van enkele be-
woners en een vrijwilliger. 
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Geen Happy Ouwer 
Het bestuur organiseerde in het voorjaar, en ook later, geen “Happy Ouwers” meer. Programma’s 
werden steeds weer voorbereid en geannuleerd. Zo hadden we een leuk poëzieprogramma in petto 
met eenvoudige muzikale begeleiding in de grote ruimte van Studio Idee, in een anderhalve meter-
opstelling. Posters werden gemaakt en weer in de prullenmand gegooid. Toen we eindelijk, op 17 
september, dachten dat het echt wel weer kon, werden vlak tevoren strengere maatregelen afgekon-
digd en ging het toch weer niet door.  
 
Wel besturen 
Het bestuur bleef maandelijks vergaderen, soms online, soms fysiek op grote afstand van elkaar en 
een enkele keer ook buiten. Ook overleg met Studio Idee vond op deze manier plaats. Andere verga-
deringen werden geannuleerd zoals die van de Commissie voor toewijzing van woningen, de Activi-
teitencommissie en het Participantenoverleg.  
Goed nieuws kwam er op 29 april. Het STAG fonds in de Stichtse Vecht had besloten een subsidie toe 
te kennen voor de koffie-ochtenden. Hierdoor konden de kosten – en dus ook de drempel voor be-
zoekers – laag blijven. ’t Kampje-Plus had deze subsidie samen met Studio Idee aangevraagd. 
Nog een geweldige opsteker kregen we op 7 mei: de belastingdienst liet weten dat zij ’t Kampje-Plus 
nu echt beschouwden als een instelling zonder winstoogmerk en kende de ANBI status toe.  
 
Na verloop van tijd kwam er weer ontspanning. Op 8 juni ontvingen we samen met Studio Idee zelfs 
weer een gezelschap van Habion (met hun onderhoudsbedrijven) zowel binnen als in de tuin. Even-
eens in juni spraken we met vertegenwoordigers van het netwerk ‘Omzien naar elkaar’. In dit samen-
werkingsinitiatief in de provincie Utrecht staan uiteenlopende bewonersinitiatieven centraal. Het is 
leerzaam om van elkaars ervaringen te horen en in voorkomende gevallen krachten te bundelen, bij-
voorbeeld in de richting van gemeenten en woningbouwcorporaties. Wat later vulden we een uitge-
breide vragenlijst in voor dit netwerk. Voortgezet overleg vond verder online plaats.  
De regelmatige uitwisseling tussen vertegenwoordigers van Habion-projecten, aanvankelijk Thuisma-
kers Academie, later Liv Inn Academy genoemd, werd na de succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst ver-
der digitaal georganiseerd (24 juni, 25 november). Het bleek nuttig om van elkaar te horen hoe om te 
gaan met de omstandigheden. 
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4. Juni t/m september: op weg naar ‘een nieuw normaal’?  
 
Begin juli kwam de bibliotheek weer binnen, zij het met voorwaarden. Zo kon de leestafel, ook een 
plek voor een gezellig gesprekje, niet meer worden gebruikt vanwege de regels voor sociale afstand. 
Er kwamen weer koffie-ochtenden in Studio Idee op de woensdag, voor de bezoekers een welkome 
afleiding. Het wekelijkse koken met bewoners, dat in maart was gestopt, kwam weer op gang. Leden 
van de groep dronken samen thee op het terras van Studio Idee en vervolgens ging ook het koken 
weer van start, met vijf deelnemers en een grote tafel extra om afstand te creëren.  
Op 25 juni hadden bestuursleden van ’t Kampje-Plus een open gesprek met het management van de 
Zorggroep. We namen nog eens goed door wie we waarvoor konden aanspreken. Ook over het even-
tueel benutten van de logeerkamer in geval van corona werden afspraken gemaakt.  

 

 
Het weer bleef alsmaar mooi. Naarmate de zo-
mer vorderde hielden bestuursleden zich bezig 
met de tuin, die mede dank zij de vele planten 
van één van de bewoonsters en de tuin-set van 
hovenier Spijker steeds gezelliger was gewor-
den.  
 

 
Bewonerscontacten 
Reuring organiseren was niet meer mogelijk maar contacten met bewoners waren er des te meer. Er 
waren incidenten en er werden brieven geschreven. Habion verwees de betreffende bewoners soms 
door naar andere instanties en bij van der Linden lukte het lang niet altijd om contact te krijgen. De 
vragen van bewoners en hun gevoel ‘bot te vangen’ legden druk op de sfeer en daar wilden we iets 
aan doen. Ook onze voorzitter zocht voor een aantal incidenten contact met de betreffende instan-
ties, met meer of (soms) minder succes. Uiteindelijk kwam er online overleg tussen ‘t Kampje-Plus,  
Habion en onderhoudsbedrijf IJbouw (zie par. 5). 
 
“Infoblad” 

 

Eén van de aandachtspunten voor het bestuur van ’t 
Kampje-Plus was ook het al langer bestaande plan om een 
geactualiseerde informatiemap (‘bungalowmap’) te maken 
voor bewoners. In juli besloten we om in afwachting daar-
van zelf alvast een mooi geplastificeerd blad op te stellen 
met voor bewoners de meest essentiële gegevens over bij 
wie ze voor welke kwesties terecht konden.  
Tegen het einde van augustus zijn we begonnen dit info-
blad huis-aan huis aan te bieden. De bewoners waardeer-
den het zeer. Niet zelden raakten we met een bewoner in 
gesprek en … zo kwamen er weer nieuwe vragen bij. Op 
grond daarvan besloot het bestuur om Habion eraan te 
herinneren dat we - zodra het kon - samen met hen een in-
formatiemiddag voor bewoners wilden beleggen, waaraan 
ook vastgoedbedrijf van der Linden en eventueel IJbouw 
zouden deelnemen.  
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Op 18 aug kwam de Activiteitencommissie weer bij elkaar onder leiding van de activiteitenbegeleid-
ster van de Zorggroep. De plannen van Studio Idee, de Zorggroep, ‘t Kampje-Plus en de Vrienden van 
’t Kampje werden besproken. Thea de Bruin, secretaris van het Participantenoverleg hield in augus-
tus een peiling onder alle participanten, die het op prijs stelden om elkaar te informeren over ieders 
handelwijze en plannen. Op 26 augustus vergaderden ze hierover online.  
Het jeu de boulen ging in deze zomer in zekere zin de functie van de leestafel overnemen. Er kwamen 
ook kijkers, wat één van de trouwe vrijwilligers van ’t Nieuwe Kampje (Toos Hoogveld) op het idee 
bracht een groepje bewoners op de been te brengen. In september ging dit groepje van start; zij zijn 
van plan in 2021 hiermee door te gaan.  
 

Op 23 sept waren we in staat een nieuw AED reanimatie-apparaat aan te schaffen, dat geplaatst 
werd bij de hoofdingang. Behalve ’t Kampje-Plus betaalden de Vrienden van ’t Kampje, de Zorggroep 
en Studio Idee mee, waarna het STAG-fonds de rest subsidieerde.  
Een opsteker voor het komende jaar is ook dat we op 28 september positief bericht kregen van de 
Gemeente Stichtse Vecht op onze subsidieaanvraag voor een bijdrage aan het Happy Ouwer, eventu-
eel in aangepaste vorm.  
 
Woningtoewijzing 
Op het gebied van de woningtoewijzing waren er wisselingen in functies. Habion, Vastgoedbedrijf 
van der Linden, de Zorggroep en ’t Kampje-Plus blijven de sleutelfiguren. Zij waren eraan toe om met 
elkaar nog eens goed de puntjes op de i te zetten. In een gezamenlijke vergadering werden op 25 juni 
de spelregels opgefrist. Een aantal punten vroeg extra aandacht en moet (nog steeds) nader worden 
uitgewerkt tot een beleid: dit betreft de criteria voor vitale bewoners, die bereid zijn een bijdrage te 
leveren aan het geheel. Hen positief daartoe stimuleren is het beste, maar kan ook een verplichting 
in het huurcontract worden opgenomen? Ook de wens van enkele bewoners om intern te mogen 
verhuizen werd aangehouden. 
  

5. Oktober t/m december, de zorgen zijn nog niet voorbij 
 

In september (24) kwamen we weer bij elkaar met de groep vitale, (relatief) jongere bewoners - 
voorheen “dragers” - die graag een betere naam voor hun groep zouden willen vinden. Zij scheppen 
er steeds meer genoegen in om ook op eigen initiatief dingen te organiseren die bijdragen aan de 
leefbaarheid in ’t Nieuwe Kampje. Op 29 oktober bespraken we een aantal van deze zaken met de 
teamleider en de activiteitenbegeleider van de Zorggroep, die vroegen om in het vervolg bij dit soort 
bijeenkomsten betrokken te mogen zijn.  
Met het groepje bewoners dat meedenkt over het Happy Ouwer hadden we ook contact en ook van 
hen kregen we het advies om nog even te wachten met het organiseren van dit gezellige ‘borreluur-
tje’.  We vergaderden met de Vrienden van ’t Kampje en namen deel aan een bespreking tussen Stu-
dio Idee en Habion. Op 25 november namen leden van ’t Kampje-Plus deel aan de video-conferentie 
‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, die mede door Habion was georganiseerd. 
Het gebruik van de logeerkamer verliep niet zoals destijds bedacht, toen er nog geen sprake was van 
een pandemie. Wel is met genoegen van de ruimte gebruik gemaakt door stagiaires van Habion en 
een nauw bij ’t Nieuwe Kampje betrokkene, die kampte met woningnood.  
 
Door het jaar heen gaven we af en toe voorlichting aan aspirant bewoners en hun familieleden. Pas 
in september kwam de vaart er weer helemaal in. Twee bestuursleden voerden dit jaar in totaal 21 
bezichtigingen uit. Het informatiemateriaal voor aspirant-bewoners raakte op en verouderd. Na 
overleg met de communicatiemedewerker van Habion (Joost Maas) besloten we een nieuwe bro-
chure te schrijven, die rond de jaarwisseling klaar was. Om de toegankelijkheid tot het gebouw ook 
online te verbeteren zorgde vastgoedbedrijf Van der Linden voor een mooi filmpje, dat we op onze 
website plaatsten. Zie www.kampje-plus.nl.  
 

http://www.kampje-plus.nl/
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Intussen stapelden de ‘agendapunten’ in ’t Nieuwe Kampje zich op en op 5 november lukte het om 
online contact te organiseren met Habion, IJbouw en vastgoedbedrijf van der Linden. Dat werd een 
plezierig overleg waarbij de volgende agendapunten werden aangestipt: de onderlinge communica-
tie, woningtoewijzing, de te organiseren informatiemiddag voor bewoners, brandoefening, geluids-
overlast ’s nachts, stankoverlast vanwege koken in de gesloten afdeling, gebruik van de verwarming, 
aanschaf van een besproeiingsinstallatie (te verwachten in februari), gebruik van de keukens, het be-
heer van Studio Idee inclusief het gebruik van het terras, de ingangen tot het gebouw, punten uit het 
spreekuur van ’t Kampje-Plus, plaatsing wasmachines, gebruik AED, bewegwijzering en bereikbaar-
heid voor ambulances, gekletter van de fontein, de positie van de bibliotheek en bestuurlijk overleg 
met de gemeente. Natuurlijk kon niet alles in één klap afdoende worden afgehandeld maar er wer-
den goede afspraken gemaakt. Het overleg kreeg vervolg op 13 januari 2021.  
 

Toen de besmettingscijfers in december weer verontrustend omhoog gingen, is het koken met bewo-

ners gestopt. Maar deze creatieve groep liet het er niet bij zitten: op de valreep organiseerden zij nog 

een pannenkoekenmaaltijd voor de hele groep en bezorgden ze bij alle bewoners oliebollen.  

Ondanks alles zetten velen in ’t Nieuwe Kampje zich eind van het jaar in om de boel vrolijk te versie-

ren. ’t Kampje-Plus schafte een mooie kerstboom aan bij de ingang, met medewerking van de Vrien-

den van ’t Kampje, Studio Idee, de Zorggroep en hovenier Spijker. In alle opzichten verliep de samen-

werking tussen participanten steeds beter en op 8 december vierden we het aansteken van de lichtjes in 

Studio Idee. We vroegen fotografe Monique Molenaar om een foto te maken van de boom, die we als kerst-

wens bij onze leden bezorgden. We hadden het contact met de leden zeer gemist dit jaar en wilden hen laten 

merken dat we erg blij waren met hun steun op afstand. 

 

 
 

Een bijeenkomst voor vrijwilligers zat er niet in dit jaar, maar wel dronken we in kleine kring ter afsluiting van 

het jaar nog een glas met de bestuursleden en een enkele vrijwilliger. We waren blij dat we de leden twee-

maandelijks (of vaker) met korte berichten op de hoogte hebben kunnen houden Ook hebben we twee maal 

een Nieuwsbrief voor bewoners en participanten kunnen uitgeven Dat was iets minder dan gepland, want 

enerzijds gebeurde er niet zoveel, maar anderzijds was er behoefte aan informatie en werkten alle participan-

ten mee om deze kenbaar te maken. Ook nieuwe bewoners stelden zich op deze manier aan de anderen voor.   

 

Visie op de toekomst 

Het jaar kende nog een staartje, of liever, een flinke staart. Een aantal instellingen, niet op de laatste plaats ei-

genaar Habion, had behoefte aan een brainstorm-overleg over het concept van ’t Nieuwe Kampje. We hadden 

inmiddels vijf jaar ervaring met alle ups en downs. Het concept had gekraakt door corona en er was het afgelo-

pen jaar sprake van geweest dat de bibliotheek mogelijk uit het pand zou vertrekken.  
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Habion organiseerde tweemaal een online bijeenkomst om de visie van de deelnemers te vernemen: op 6 ok-

tober en 8 december. De eerste keer met een beperkte groep, die naast Habion en ’t Kampje-Plus bestond uit 

de Zorggroep, de bibliotheek en Welzijn Stichtse Vecht. De tweede keer namen bijna alle participanten deel. ’t 

Kampje-Plus had geregeld dat ook een vertegenwoordiging van bewoners meedeed. We bespraken de samen-

hang in het gebouw en meer. Samen met Studio Idee hadden we tevoren plannen gemaakt, die zouden leiden 

tot meer samenhang, bijvoorbeeld het idee van een gedeelde centrale, voor iedereen toegankelijke ruimte. 

Het overleg liep teleurstellend, tenminste, dat vonden de deelnemers van ’t Kampje-Plus. Wellicht is dit mede 

te wijten aan het feit dat het online moest gebeuren. We kijken uit naar een goed moment om de verschillende 

plannen en ervaringen ook binnen de vereniging, met onze leden te bespreken.      

 

6. De toekomst 
 
Op de drempel van het nieuwe jaar brak dan toch corona uit in ’t Nieuwe Kampje. Het zag er al snel 
ernstig uit. We zagen ook hoe hard er gewerkt werd door zorgmedewerkers, directie en externe des-
kundigen. Een ‘outbreakteam’ van deskundigen werd ingesteld en er kwamen aangepaste maatrege-
len. Gelukkig zijn er ook hoopvolle signalen, door de vaccinatie die op gang komt en de veerkracht 
van de bij ’t Nieuwe Kampje betrokkenen, niet op zijn minst bij ’t Kampje-Plus.  
We maken dan ook verwachtingsvol plannen voor de toekomst die we hier aan de hand van onze 
drie doelstellingen aanstippen.  
  
1. Plezierig wonen in ’t Nieuwe Kampje 

 Voorlichting aan kandidaat-bewoners, bezichtigingen 

 Woningtoewijzing 

 Kennismakingsbijeenkomst met de nieuw binnengekomen bewoners 

 Huiskamerbijeenkomst voor alle bewoners, samen met Habion, vd Linden en eventueel  
IJbouw 

 Ondersteunen jongere bewoners 

 Exploitatie logeerkamer 

 Spreekuur? Eventueel tweemaandelijks met Habion en van der Linden?  

 Bewonerscommissie? 
 
2. Ontmoeting en verbinding 

- tussen ’t Nieuwe Kampje en mensen in de regio 
- tussen jong en oud 
- tussen bewoners en ondernemers binnen ’t Nieuwe Kampje. 

 Participantenoverleg 

 Happy Ouwer, inclusief Happy met muziek 

 Tentoonstelling 

 Publieksevenement/gangmakersbijeenkomst,  samen met de participanten 

 Ondersteunen koffie-ochtenden Studio Idee (subsidie aanvragen e.d.). 
 
3. Organisatie (voorwaarden scheppen voor doel 1 en 2) 

 Voorlichting en informatie: website, berichten aan leden, de Nieuwsbrief van ’t Kampje-Plus 
voor - en samen met - bewoners en participanten, informatie in streekpers. 

 Financiën 

 Ledenwerfcampagne. In Beleidsplan staat: van 80 naar 120. Er zijn er nu ongeveer 110. 

 Vrijwilligersbeleid, zo mogelijk ook samen met Zorggroep en Studio Idee. 

 Overleg met diverse partijen. 
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