
 
Stichting Ons VakantieKamp is een kinderkamp voor 
kinderen van 5 tot en met 14 jaar. 
 
Het doel van de Stichting is het bieden van een 
vakantiegevoel, één of twee weken, aan kinderen uit 
Amstelveen en omgeving. 
 

 
 
Ons VakantieKamp is net na de oorlog in 1947 opgericht, 
door vrijwilligers, met als doel om kinderen, die niet op 
vakantie konden,  in ieder geval twee weken het 
vakantiegevoel te geven. 
Daarna is Ons VakantieKamp een jaarlijks terugkerend 
evenement geworden dat, in de eerste twee weken van de 
basisschool zomervakantie, kinderen een leuke tijd wil 
bezorgen. 
Sinds 1984 is Ons VakantieKamp een Stichting.  
 
Ons VakantieKamp wordt heden ten dage nog steeds  
uitsluitend door vrijwilligers georganiseerd. 
 
Draagt u de kinderen uit Amstelveen en omstreken een 
warm hart toe wordt dan steunpilaar van Stichting Ons 
VakantieKamp. Niet alleen financiële steun, maar ook 
materiaal welke nodig is om een onvergetelijk 
kampprogramma te draaien, is van harte welkom.  
 
Graag vertellen wij u meer over het hoe en waarmee u 
ons kunt steunen. 
 

 

Belangrijke gegevens 
 

 Eerste twee weken van de basisschool 
zomervakantie van de regio Noord. 

 
  Stichting Ons VakantieKamp 

  Postbus 712 
  1180 AS AMSTELVEEN 
 

  06 15490250 
van maandag tot en met donderdag tussen 
19:00 en 21:00 uur. 
 

  Rabobank Amstelveen 30.23.03.979 
 

  www.onsvakantiekamp.nl 
 

 Amsterdam 41204525 
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De kinderen 
 
Ons VakantieKamp is bedoeld voor alle kinderen in de 
leeftijd van 5 tot en met 14 jaar. Maar wij hebben helaas 
een maximum van 300 deelnemertjes. 
 
Ons VakantieKamp draait altijd in de eerste twee weken 
van de basisschool zomervakantie van de regio Noord. 
 
In deze twee weken staan de kinderen centraal. De 
kinderen worden bezig gehouden met sport, spel en 
knutsel activiteiten. 
 
Ook gaan we op stap met de kinderen. Aangepast aan  de 
leeftijd van de kinderen worden uitstapjes gemaakt. 
De uitstapjes worden zodanig gekozen dat ieder kind een 
leuke tijd heeft. 
 
Het kamp heeft elk jaar een thema dat als rode draad door 
de kampdagen heen loopt. De kinderen worden in 
groepen verdeeld naar leeftijd; elke groep heeft een eigen 
naam die iets te maken heeft met het thema. 
 
De kinderen worden ’s ochtends tussen 09:00 en 09:15 
uur verwacht op het kamp. ’s Middags om 16:15 kunnen 
de kinderen weer opgehaald worden.  
 
Indien er bijzondere activiteiten zijn op het kamp wordt 
dit kenbaar gemaakt. Uw kind krijgt de dag van te voren 
een briefje mee waarin bijvoorbeeld staat wat hij/zij de 
volgende dag moet meenemen.   
 
De laatste vrijdag is een begrip geworden. Ieder jaar gaan 
we dan met het hele kamp erop uit. Natuurlijk vertellen 
wij niet waar de uitstapjes naar toe gaan als extra 
verrassingselement. 
 
Zoals u kunt lezen is er genoeg te beleven op Ons 
Vakantiekamp, wij proberen er elk jaar weer een feest 
van te maken voor de kinderen. 

 

Inschrijving 
 
Indien u uw kind wilt aanmelden bij Stichting Ons 
VakantieKamp kunt u een (brief)kaartje sturen naar onze 
postbus. Op dit kaartje moet de naam, adres, telefoon en 
geboortedatum worden vermeld van het in te schrijven 
kind. 
 
Aanmelden kan indien uw kind ouder is dan 5 jaar op het 
moment dat het kamp begint. 
 
Per jaar worden twee inschrijfrondes gehouden. Eén 
inschrijfronde voor deelnemers van het afgelopen jaar en 
één inschrijfronde voor nieuwe belangstellenden. 
 
Deelnemers van voorafgaand jaar krijgen automatisch 
bericht in het eerste kwartaal van het jaar over de 
inschrijfprocedure. 
Nieuwe belangstellenden worden na de eerste ronde 
benaderd om te worden ingeschreven. 
 
Bij inschrijving kan worden aangegeven dat kinderen bij 
elkaar in de groep willen. Wij proberen hier zoveel 
mogelijk rekening mee te houden bij de indeling in 
groepen. 
  
U kunt ons natuurlijk ook even bellen voor meer 
informatie. 
 

 

 
 

 

Vrijwilligers in actie 

Voorstellingen 

De vrijwilligers 
 
De kinderen worden begeleid door een enthousiaste 
groep vrijwilligers.  
Dankzij de inzet van deze vele vrijwilligers, die één  
of twee weken, van hun vakantietijd besteden aan  
Ons VakantieKamp kan dit evenement jaarlijks  
weer plaatsvinden. 
 
De belangrijkste taak van de vrijwilliger is het 
begeleiden, verzorgen, motiveren, troosten, plezier 
maken met en leiding geven aan de kinderen. 
 
Dus als jij 

• enthousiast bent 
• 16 jaar of ouder bent 
• het leuk vindt om met kinderen om te gaan 
• goed kunt samenwerken 
• kinderen twee onvergetelijke weken wil 

bezorgen 
• en daarbij je handen uit je mouwen wil  

steken 
 

Meld je dan aan als vrijwilliger bij Stichting Ons 
VakantieKamp. 


