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1. Inleiding 
 

’t Stokperdje is sinds zijn oprichting een stichting die zich ten doel gesteld heeft om kinderen en jongeren te 
helpen hun vrijetijdsbesteding zinvol in te vullen en dat in de ruimste zin van het woord. Een afspraak hierbij is 
dat we ons richten op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Naast deze doelstelling biedt onze 
stichting ook de jeugd vanaf 16 jaar een plek om hun vrijetijdsbesteding zinvol te besteden. Zij krijgen bij ons de 
kans om zich te ontplooien als onze leiding. Zij worden daarbij begeleid door de ervaren leiding en mogen hun 
eigen creativiteit gebruiken in het organiseren van nieuwe en bestaande activiteiten voor de kinderen van 4 tot 
en met 16 jaar. Deze doelstelling en afspraken zijn destijds bij de oprichting vastgelegd en gelden nog steeds zo. 
 
Dat een dergelijke doelstelling niet simpel te realiseren is mag duidelijk zijn. Om te beginnen moet je beschikken 
over een grote groep geïnteresseerden die zich vrijwillig (niemand binnen onze stichting wordt betaald) willen 
inzetten om de genoemde doelstelling te behalen. Een doelstelling die breed gelezen kan worden en dat wordt 
ook zo door onze stichting uitgedragen.  
 
’t Stokperdje beschikt over een grote groep jonge vrijwilligers die ieder hun eigen persoonlijke interesses 
hebben. Dit maakt dat ook de aangeboden activiteiten divers zijn en we dus een compleet aanbod van 
activiteiten hebben voor jong tot oud en van klein tot megagroot.  
 
Maar naast gedreven jonge vrijwilligers zijn ook financiële middelen nodig om de genoemde doelstelling te 
kunnen realiseren. Financiële middelen die nodig zijn om onze huisvesting, verzekeringen, het gas, licht en water 
te kunnen betalen. Middelen die nodig zijn om alle kosten te kunnen vergoeden. Deze financiële middelen 
worden steeds minder en zijn steeds lastiger te verkrijgen. Er moet materiaal ingekocht worden, diverse 
spelmaterialen moeten steeds aangeschaft en onderhouden worden en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
 
Deze financiële middelen worden verkregen uit de subsidie die bedoeld is om jeugdwerk mogelijk te maken, 
gelden die we mogen ontvangen van onze sponsoren, contributie voor diverse berenclubs en hobbyclubs en 
entreegelden van onze diverse ‘open’ activiteiten. 
 
Dit jaarverslag geeft een goede indruk van alle door ’t Stokperdje georganiseerde activiteiten in 2019 en hoe de 
stichting bestuurd wordt. Na het lezen van dit jaarverslag zult u wellicht net als wij concluderen dat een stichting 
als ’t Stokperdje alle ondersteuning van alle betrokken partijen verdient! 
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2. De Stichting 

 

2.1 Opbouw Stichting 
 

’t Stokperdje wordt aangestuurd door een bestuur. We onderscheiden daarbij bestuursposten die te maken 
hebben met de activiteiten en enkele bestuursposten die ondersteunend zijn aan de stichting. Daarnaast is een 
deel van ons bestuur onderdeel van het dagelijks bestuur. Het gehele bestuur is echter gezamenlijk 
verantwoordelijk voor alle activiteiten, te nemen beslissingen en dergelijke.  
 
De kern van de stichting is echter de actieve leiding die bestaat uit een 50-tal vrijwilligers van allen 14 jaar of 
ouder. Deze vrijwilligers zijn vaak ex-leden of bezoekers van beren- of hobbyclubs en willen ‘niet weg bij ’t 
Stokperdje’. Zij willen de activiteiten van ’t Stokperdje overdragen aan de huidige leden en bezoekers. Vandaar 
dat veel van deze ex-leden of bezoekers zich al naar gelang hun eigen persoonlijke interesses aansluiten als 
leiding bij een van de groepen. Iedere 2 jaar wordt er een leiding cursus georganiseerd waarbij alle nieuwe 
leiding ’t Stokperdje vanuit het oogpunt van de leiding leren kennen. Eind 2019 heeft aan deze cursus maar liefst 
24 nieuwe enthousiaste leiding deelgenomen. Vanaf dan dragen zij de verantwoordelijkheid om de doelstelling 
waar te gaan maken. En zo is deze zeer sterke en niet te onderschatten vicieuze cirkel weer rond!  
 
Onderstaand plaatje geeft de wijze weer waarop bestuur en leiding met een activiteit omgaan:  
De activiteit staat centraal en wordt gedragen/uitgevoerd door de leiding die tussen de activiteit en het bestuur 
zit. Het gehele bestuur is eindverantwoordelijk en draagt bij aan de activiteit. Vanuit elke bestuurspost met zijn 
eigen specialisme. Elke activiteit wordt vertegenwoordigd door één bestuurslid in het bestuur.  
 

 
In de komende paragrafen is het bestuur nader uitgelicht en zijn de communicatiewegen tussen bestuur en 
leiding toegelicht. 
 

Activiteit

Beheer

PR

Relatie beheer

Kader Vorming

Vakantie -
week

Koningsdag

Instuif

Avond4daagse

Hobbyclubs

Beren- bende

Vice-voorzitter

Secretaris

Penning-
meester

Voorzitter
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2.2 Het bestuur 
 
Zoals gezegd bestaat het bestuur uit een Dagelijks Bestuur en bestuursposten met activiteitenfuncties en met 
ondersteunende functies. In onderstaande tabel zijn alle bestuursposten nog eens weergegeven. 
 

DAGELIJKS BESTUUR ACTIVITEITEN FUNCTIES ONDERSTEUNENDE FUNCTIES 

Voorzitter Berenbende PR 

Penningmeester Instuif Relatiebeheer 

Secretaris Koningsdag Kadervorming 

Vicevoorzitter Avond4daagse Beheer 

 Hobbyclubs  

 Vakantieweek  

  
Elk bestuurslid is dus verantwoordelijk voor een algemene (ondersteunende) taak of een groep van activiteiten 
binnen de stichting. Deze verantwoordelijkheid uit zich in verslaglegging van ideeën, plannen, voortgang en 
evaluaties van de georganiseerde activiteiten vanuit de leiding. Tevens draagt het betreffende bestuurslid de 
taak om ‘zijn leiding’ te informeren en te begeleiden tot het organiseren van een succesvolle activiteit. 
 
Het dagelijks bestuur stippelt binnen de stichting de algemene lijnen uit in het kader van huisvesting, financiën, 
Public Relations, beleid, beheer en onderhoud. De hieruit voort vloeiende voorstellen worden voorgelegd aan 
het gehele bestuur.  
 
Het gehele bestuur neemt dan ook gezamenlijk beslissingen omtrent huisvesting, financiën, Public Relations en 
dergelijke. Zoals gezegd worden deze beslissingen door de bestuursleden doorgevoerd binnen de stichting. Met 
deze opzet qua bestuursvormen wordt de leiding zo veel mogelijk ontlast van alle formele, wettelijke en 
aanverwante zaken en kunnen zij zich geheel richten op het vrijwilligerswerk waarvoor ze uiteindelijk bij de 
stichting leiding zijn. 
 
Indien van toepassing worden sommige voorgenomen besluiten van het bestuur aan de gehele actieve leiding 
voorgelegd tijdens een vergadering waarvoor alle leiding wordt uitgenodigd. Immers kan en wil het bestuur in 
sommige gevallen niet alleen beslissen en wil men dat een meerderheid van alle actieve leiding het eens is over 
het te nemen besluit.  

 
2.3 Vergaderingen / communicatie 
 
Zoals het bij een stichting als ’t Stokperdje hoort worden er de nodige vergaderingen en besprekingen gehouden 
om het met z’n allen eens te worden over allerlei praktische maar ook formele zaken. De stichting is immers van 
ons allen en de meerderheid beslist in deze. 
 
In eerste instantie wordt er vaak vóór en in ieder geval na een activiteit een “bespreking” gehouden. Tijdens 
deze bespreking wordt de activiteit geëvalueerd en worden vervolgafspraken en of planningen voor volgende 
activiteiten doorgesproken. Afhankelijk van de grootte van de groep en de grootte en de aard van de activiteit 
worden deze besprekingen formeel (in een vergaderopstelling) of informeel (ter plaatse van activiteit) gehouden 
en worden ze al dan niet genotuleerd. De belangrijkste items uit deze nabesprekingen worden via het 
betreffende bestuurslid in de bestuursvergadering gemeld.  
 
Zoals blijkt zijn er dus ook regelmatig bestuursvergaderingen, namelijk elke maand één keer (met soms een 
uitzondering in de zomermaanden). Deze bestuursvergaderingen vinden volgens een vast patroon plaats en 
worden bijgewoond door alle bestuursleden, worden voorgezeten door de voorzitter en genotuleerd door de 
secretaris. Tijdens deze bestuursvergaderingen worden algemene zaken besproken (correspondentie, 
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huisvesting, financiën, e.d.) maar wordt middels een “rondje langs alle posten” alle activiteiten van afgelopen en 
komende maanden ook besproken. Daarnaast is er iedere bestuursvergadering ruimten voor door de overige 
bestuursleden aangedragen agendapunten.  
 
Naast de bestuursvergaderingen heeft ook het dagelijks bestuur regelmatig een bijeenkomst. Deze 
bijeenkomsten zijn niet vooraf vastgelegd en hier worden beleidsstukken besproken of voorbereid.  
 
Een belangrijke terugkomende vergadering binnen onze stichting is de leidersvergadering. Deze 
leidingvergaderingen worden gedurende het seizoen (van september/oktober tot juli/augustus) ongeveer drie á 
vier keer gehouden. Tijdens deze leidingvergaderingen worden besluiten van het bestuur medegedeeld en 
toegelicht. Daarnaast worden er bestuursverkiezingen gehouden en heeft de leiding direct de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan het gehele bestuur. De secretaris notuleert de gehele vergadering en de notulen worden 
verspreid onder alle actieve leiding. 
 
Middels deze vergaderstructuur menen wij dat we een goede basis hebben om de stichting goed te kunnen 
besturen. Het besturen gebeurt voldoende gescheiden van de activiteiten en door een kleine groep. Toch heeft 
de leiding voldoende inspraak en inzicht in de besluiten die genomen worden door het bestuur. 
 
Verder gebruikt ’t Stokperdje diverse communicatiemogelijkheden van leiding naar bestuur en andersom. 
Voorbeelden hiervan zijn de nieuwsbrief, mailing (e-mail), publicaties op prikbord, Facebook, Instagram, Twitter 
en de Stokperdje what’s app groep waarvan alle leiding lid is. 

 
2.4 Commissies 
 
Op dit moment zijn er een aantal commissies actief op ’t Stokperdje.  Voor het organiseren van de grotere 
gezamenlijke activiteiten worden er steeds wisselende commissies opgericht om zo veel mogelijk de taken te 
verdelen om zo alle zaken betreffende de activiteiten te organiseren. Deze commissies opereren vooral in de 
samenwerkingen met de andere partijen, maar ook zijn er commissies gevormd voor intern organiseren van 
activiteiten, zo zijn er op dit moment commissies gevormd omtrent de buitenspeeldag, avond4daagse, instuif, 
quiznight, escaperoom, vakantieweek en de Sinterklaas intocht. 
 

2.5 Leidingcursus 

 
De leidingcursus is een onderdeel van kadervorming waarbij jonge leiding rond de 16 jaar een weekend lang alle 
kneepjes van het leidingvak aangereikt krijgt. Hier gaan om het jaar gemiddeld 20 deelnemers mee naar toe. In 
de praktijk blijkt dat we daar dan vaak ruim 10 actieve nieuwe leiding aan over houden. Eind 2019 is er wederom 
een leiderscursus georganiseerd waarbij maar liefst 24  enthousiaste deelnemers aanwezig waren.  
 
Door middel van leuke, vernieuwende en eeuwenoude spelen, proberen we de nieuwe leiding klaar te stomen 
om in de toekomst het doel van de stichting uit te dragen. Tijdens het volgen van een aantal colleges, gegeven 
door ervaren leiding, leert de nieuwe leiding van alles op het gebied van kinderen, organiseren en bedenken van 
activiteiten. Zo leert de nieuwe leiding wat van hen verwacht wordt en ze kunnen leren van de tips en adviezen 
die ze krijgen. Verder leren ze elkaar tijdens dit weekend ook beter kennen waardoor we een hechte club leiding 
hopen te creëren die voor elkaar klaar staat en elkaar zal helpen bij het uitdragen van het doel van onze 
stichting. Deze cursus is voor de nieuwe leiding  kosteloos, echter kiezen we er wel voor om naar een andere 
locatie te gaan om zo niet terug te vallen in de dingen die we al doen en ook niet gestoord worden tijdens onze 
colleges, opdrachten en gezelligheid. 
 
Onze ervaring is dat de nieuwe leiding hier veel aan heeft. Daarnaast leren ze ook nog een aantal 
basisvaardigheden welke de leiding niet alleen op ‘t Stokperdje maar ook daarbuiten kan gebruiken. De oudere 
leiding stimuleert het erg wanneer de jongere leiding fanatiek is om iets te organiseren, zij zullen hierbij begeleid 
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en gesteund worden door de oudere en ervaren leiding zodat zij zelf ook ervaringen op kunnen doen. 
 

2.6 Een activiteit organiseren 
 

Hoe komen onze activiteiten tot leven? Dit is een vraag waar de meeste mensen niet vaak over na zullen 
denken, het antwoord op deze vraag is toch een erg belangrijk onderdeel van het bestaan van onze stichting. 
Het organiseren van een activiteit begint met de voorbereiding. Iedere activiteit vergt namelijk voorbereiding en 
daar gaat meer tijd in zitten dan gedacht.  
 
Zo beginnen we met het bedenken van onze activiteiten. Veel nieuwe activiteiten worden bedacht tijdens 
speciaal georganiseerde brainstormsessies zoals we die dit jaar verschillende hebben gehad voor de instuif en de 
quiznight maar ook voor de vakantieweek zijn er jaarlijks verschillende brainstormsessies. Er ontstaan niet alleen 
maar ideeën tijdens de brainstormsessies, de leukste en origineelste ideeën ontstaan vaak tijdens de nazit aan 
de bar. Tijdens deze nazit worden de onderlinge banden versterkt en bedenkt onze leiding samen de leukste en 
wildste ideeën waarvan er ieder jaar opnieuw weer een aantal uitgevoerd worden. Zonder de onderlinge band 
die onze leiding heeft zou men niet zoveel klaar staan voor elkaar. Want ook leiding is er nodig tijdens het 
voorbereiden en draaien van een activiteit. Deze leiding moet geregeld, ingedeeld en geïnstrueerd worden 
voordat een activiteit begint. De activiteit moet verder uitgedacht en voorbereid worden, er volgen voor de 
meeste activiteiten meerdere overleggen waarin alles precies wordt uitgedacht en afgesproken. Ook moeten er 
voor de activiteiten spullen verzameld en gekocht worden. De voorbeeldjes worden gemaakt, de lokalen worden 
gepoetst en ingedeeld, de laatste spullen worden klaar gezet en dan is het eindelijk zover……. Daar komen de 
kinderen om te genieten van onze activiteiten.  
 
Tijdens onze activiteiten zijn er meerdere vrijwilligers enthousiast met de kinderen in de weer. Ze helpen bij het 
spelen van spelletjes of maken even dat moeilijke onderdeel in een knutselopdracht. De kinderen die het 
allemaal nog wat spannend vinden krijgen even wat extra aandacht en oh daar is een kind dat niet zo goed weet 
wat hij nu kan gaan doen, daar loopt ook even iemand mee rond om te kijken wat het kind wilt gaan doen. Aan 
het einde van de activiteit gaan alle kinderen weer voldaan naar huis.  
 
Onze leiding is op dat moment nog lang niet klaar. Alles moet weer opgeruimd worden. De lokalen worden weer 
gepoetst en er wordt geëvalueerd. Wat kunnen we de volgende keer beter doen? Zou het leuk zijn als we de 
volgende keer dit doen? Zo komen er tijdens de evaluatiemomenten verschillende lessen voorbij maar wordt er 
ook al weer een klein beetje vooruit gekeken naar de volgende activiteit. Om onze leiding te bedanken krijgen zij 
nog een drankje van de stichting en wordt er nog na gepraat aan de bar of speelt men een spelletje. Aan 
diezelfde bar ontstaan alweer de ideeën voor de volgende activiteiten en zo is het cirkeltje weer rond.   
 
Buiten het begeleiden van de activiteiten zelf is er dus nog veel meer wat de leiding van ’t Stokperdje allemaal 
doet. Buiten de losse activiteiten en de wekelijks terugkerende activiteiten zijn er ook altijd andere 
werkzaamheden te doen op ’t Stokperdje. Mensen komen hun activiteit voorbereiden, een lokaal wordt nog 
eens extra gepoetst, materiaal wordt uitgezocht, de koningsdagspellen worden opgeknapt, pr materiaal wordt 
alvast geschilderd, er wordt een cursus gevolgd en zo kunnen we nog wel even door gaan.  
 

2.7 Bob de beer 
 

Bob de beer is inmiddels uitgegroeid tot onze mascotte. Bob is er iedere instuif bij en de activiteiten worden 
opgebouwd rondom de belevenissen van Bob de beer. Zo wordt zijn verjaardag gevierd, fungeert Bob in filmpjes 
die als PR worden ingezet en speelt Bob spelletjes mee. Daarnaast is Bob ook op de andere activiteiten steeds 
vaker te vinden. Vooral de kleinste bezoekers vinden het erg gezellig met Bob de beer en knuffelen hem dan ook 
graag!  
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2.8 Zwarte Pieten 
 
Zoals iedereen in Zundert inmiddels wel weet logeren er ieder jaar weer een horde aan zwarte pieten in ‘t 
Stokperdje. Niet echt natuurlijk maar om het sprookje voor de kinderen van Zundert in eren te houden is de 
leiding van ‘t Stokperdje niet te beroerd om als zwarte piet vele kinderen van Zundert te vermaken en zo de 
traditie van sint en piet in eren te houden. Van zwarte pieten bij de voetbal of op school tot bij de gym of gezellig 
bij de kinderen thuis, niets is daar te gek voor. Dit zien we dan ook als een soort van “service” naar de ouders die 
jarenlang het vertrouwen in onze leiding en onze stichting hebben gehad. Voor ’t Stokperdje is dit tevens een 
bron van extra inkomsten waaruit we de activiteiten voor de kinderen kunnen betalen. 
 

2.9 Spelverhuur 
 
Onze koningsdagspellen worden niet alleen gebruikt tijdens de koningsdagviering. Deze spellen zijn te huur via 
onze web shop. Veel mensen huren onze spellen om hun feestje op te leuken. Onze leiding onderhoud de 
spellen en er worden ook regelmatig nieuwe spellen gemaakt.  
 

2.10     Samenwerking met Repelsteeltjes 

 

De theatergroep Repelsteeltjes repeteert elke vrijdagavond op het Stokperdje met ongeveer 40 kinderen en 
jongeren voor hun uitvoeringen. Dit is zo gegroeid omdat ze bij het Cultuur Centrum geen eigen plek hadden.  
Ook Buitenspel maakt wel eens gebruik van onze ruimten om te repeteren, zij zijn ontstaan uit een aantal 
spelers die te oud werden om mee te mogen doen bij de Repelsteeltjes. In het jaar dat Repelsteeltjes niet speelt, 
spelen zij wel. De samenwerking tussen Repelsteeltjes en onze stichting gaat inmiddels verder dan enkel de 
ruimten die zij bij ons gebruiken. Ook op materieel vlak werken we steeds vaker samen waarbij we spullen van 
elkaar kunnen inzetten bij de eigen activiteiten.   

 
2.11     Samenwerking met Kindercorso Zundert 
 
Wij als Stokperdje willen, in samenwerking met Kindercorso Zundert, voor alle kinderen een 
kindercorsovaandelfeest organiseren zoals ook de 'grote' mensen dit hebben. Dit evenement heeft in 2018 al 
weer voor de zesde keer plaatsgevonden en was een groot succes. Sinds een aantal jaar is de organisatie van dit 
evenement volledig in onze handen, wel hebben wij goede contacten met Kindercorso Zundert omtrent de 
communicatie en gegevens van de winnaars. Naast het organiseren van het kindercorsovaandelfeest is het ’t 
Stokperdje ook ieder jaar tijdens Kindercorso aanwezig om de Zilveren Dahlia uit te reiken.  
 

2.12     Samenwerking met DJA 
 

In 2015 is een commissie vanuit ’t Stokperdje in gesprek gegaan met een commissie vanuit de DJA. Het idee om 
de avond4daagse nieuw leven in te blazen was geboren en samen met de DJA heeft ’t Stokperdje dit opgepakt. 
In 2016 vond de eerste editie van de avond4daagse nieuwe stijl plaats. Dit was een mega succes met maar liefst 
meer dan 600 deelnemers! Dit aantal deelnemers lijkt nog steeds ieder jaar toe te nemen en in 2019 waren dit al 
meer dan 700 deelnemers. Op zo’n groot succes hadden wij als ’t Stokperdje nooit durven hopen. ’t Stokperdje 
heeft tijdens deze avond4daagse vele vrijwilligers ingezet om alle pauzeposten te bemannen en het verkeer te 
regelen op de gevaarlijke oversteekplaatsen.  
 

2.13     Samenwerking met Kober Kinderopvang 
 

Tijdens onze vakantieweek hebben wij gebruik mogen maken van de ruimten van Kober Kinderopvang, wij zijn 
hen erg dankbaar dat we hier gebruik van hebben mogen maken. Daarnaast mogen wij onze pr materialen 
ophangen bij de kinderopvang en de BSO, lenen we materiaal uit aan elkaar en was Kober Kinderopvang 
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aanwezig tijdens de avond4daagse. Zij boden tijdens deze week ook avondmaaltijden aan waardoor de kinderen 
konden deelnemen aan de avond4daagse. Ook in 2019 is er samen met o.a. Kober kinderopvang de 
Buitenspeeldag georganiseerd.  

 
2.14 Stageplekken 
 
Op ‘t Stokperdje is er ruimte voor diverse stageplekken. Naast gewone stageplekken hebben we ook plaats voor 
maatschappelijke stages. Veel scholieren en scholen weten ons te vinden ondanks dat de maatschappelijke stage 
niet meer verplicht is op veel scholen. De stagiaires kunnen bij diverse berenclubs, hobbyclubs, de instuif,  
Koningsdag en de vakantieweek hun stageopdrachten uitvoeren.  
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3 De Activiteiten 
 

In dit hoofdstuk worden de activiteiten verdeeld over de eerder genoemde bestuursposten en wordt per 
activiteit een korte omschrijving gegeven. Deze omschrijving vertelt het doel, de werkwijze, het verloop, de 
financiële aspecten en de ervaringen behorende bij deze activiteit.  
 

3.1 Koningsdag 
 
In 2019 werd er een beroep gedaan op ons improvisatie talent, de Markt zou tijdens onze koningsdagviering 
open liggen en dus moesten op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden we in het Nassauplein, op het laatste 
moment hebben we in verband met de slechte weersvoorspellingen opnieuw moeten wisselen van locatie en 
vonden deze in de Schroef. Het verplaatsen van de koningsdagviering naar de Schroef bleek een verrassend 
succes wat mogelijk ook in 2020 een vervolg zal krijgen.     
 
Ondanks de festiviteiten in Breda, die ons al jaren erg veel leiding kost, is het ons  toch gelukt om voldoende 
mensen bij elkaar te krijgen zodat alle spelletjes bemand konden worden. De kinderen hebben hier gelukkig 
niets van hoeven merken.  
  
Kinderen konden zoals gewoonlijk op deze dag gratis spelletjes doen. Ze konden spulletjes kopen en verkopen 
op de vrijmarkt en wat drinken en snoepjes kopen of zich laten schminken. Ook konden ze deelnemen aan onze 
versierde fietsen optocht. Alle vertrouwde activiteiten waren (zij het in aangepaste vorm) aanwezig. Bob was 
deze dag natuurlijk ook van de partij en heeft weer de nodige knuffels gekregen. Ook waren er in 2019 de gehele 
dag 2 clowns aanwezig die met circusdirecteur Davelaar alvast een kijkje kwamen nemen, dit als aankondiging 
voor het vakantieweekthema van 2019. 
 
De hiervoor benodigde financiële middelen werden gehaald uit subsidie maar vooral uit sponsoring en niet te 
vergeten de medewerking van de lokale horeca ondernemers (horeca groep markt). Helaas brengt het 
organiseren van de Koningsdag voor ons enkel hoge kosten met zich mee, wij kunnen onszelf op deze dag wel 
optimaal laten zien wat we natuurlijk als winst zien.  
 

3.2 Vakantieweek  
 
Ook in 2019 heeft er uiteraard weer een kindervakantieweek (ook wel: vakantieweek of vakweek) 
plaatsgevonden. De vakantieweek duurt een werkweek lang, van maandag tot en met vrijdag en had als thema: 
Circus Davelaar. In deze week werden de gemiddeld 525 bezoekende kinderen per dag opgedeeld in twee 
groepen, namelijk: de kleuters (groep 1 tot en met 4) in het klein dorp en de oudere kinderen (groep 4 tot en 
met 8) in het groot dorp. In 2019 hebben we een record aantal bezoekers gehaald van maar liefst bijna 550 
deelnemers, hier zijn we natuurlijk allemaal enorm trots op.  
 
In deze week waren er verschillende plaatsen waar kinderen dingen konden doen. Zo konden ze in de dorpen 
hutten bouwen en bij “sport en spel” konden de kinderen aan sport gerelateerde spellen doen. Bijvoorbeeld het 
spelen op grote luchtkussens, meedoen aan een voetbaltoernooi of zwemmen in ons zwembad. Onze leiding 
heeft in 2019 het idee gekregen om een heuse schuimparty te organiseren in het grote dorp, we hebben ze de 
kans gegeven om dit verder uit te denken en wat een spontaan idee was is een super leuke avond activiteit 
geworden. In het kleine dorp hebben we dit jaar het hele dorp gevuld met ballonnen die de avond ervoor door 
een groep enthousiaste oud leiding zijn opgeblazen. Dit bewijst maar weer dat als ’t Stokperdje eenmaal in je 
hart zit je dat niet zomaar kwijt raakt.  
 
Net als alle andere jaren had de leiding rondom het thema weer een aangrijpend verhaal verzonnen. Dit verhaal 
werd voorgedragen door een aantal mensen van de leiding die als hoofdpersonen spelen in een “lange 
toneelvoorstelling van een week”. In 2019 hebben we vele ‘circusartiesten’ op bezoek gehad als hoofdpersoon 
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die samen met de kinderen een slotact hebben voorbereid. Vooral de jongste kinderen zijn erg enthousiast over 
dit verhaal en zien de leiding nog lange tijd aan voor de rol die ze tijdens de vakantieweek speelde. 
 
Ook was dit jaar de vakantieweek weer geheel op het terrein van het JeeKaaCee, wat ons zeer goed bevalt. Alle 
faciliteiten hebben we daar bij de hand. De laatste jaren hebben we geregeld te maken met minder goed weer 
tijdens onze vakantieweek. Gelukkig kunnen we dan gebruik maken van ruimten van Kober Kinderopvang zodat 
onze kinderen binnen kunnen spelen, in ruil daarvoor komen de kinderen van Kober Kinderopvang lekker 
springen op de aanwezige springkussens. Daarnaast vraagt het erg veel van onze leiding. Zij moeten 
programma’s aanpassen, improviseren om de kinderen binnen een leuke dag te laten beleven. Ook over de 
aankleding van de dorpen wordt extra goed nagedacht. Het is erg frustrerend voor de leiding om weken werk in 
een dag te zien verregenen. Gelukkig was het weer ons in 2019 goed gezind.  
 
De benodigde inkomsten voor deze activiteit worden verkregen uit de kaartverkoop en barverkoop. Tegenover 
de inkomsten staan diverse andere grote kostenposten zoals huur (luchtkussens), diverse verzekeringen, 
afvalkosten, steigermateriaal en ga zo maar door.  
 
Deze week is niet realiseerbaar zonder de hulp die we krijgen van al onze leiding. Dit jaar konden we rekenen op 
zo’n 70 hulpleiding van tussen de 14 en 20 jaar. Dit werd aangevuld door zo’n 50 vaste leiding van ’t Stokperdje. 
Het is toch prachtig om te zien dat maar liefst 70 jonge mensen uit de gemeente Zundert zich belangeloos willen 
inzetten voor de kinderen uit de gemeente. Hoe trots kun je als stichting zijn! Ook in 2019 is er weer een aantal 
hulpleiding na de vakantieweek vaste leiding geworden, hier zijn we wederom erg blij mee!  
 

3.3 Berenbende 
 
De Berenbende bestond in 2019 uit een vijf tal groepen, elke groep variërend van 6 tot 25 kinderen. Deze 
groepen deden doordeweeks of op zaterdag leuke activiteiten, variërend van kleuren voor de kleintjes tot 
primitief koken voor de oudere clubs! 
 
Aan het begin van het seizoen wordt er door elk lid van de berenbende contributie betaald. De Berenbendes 
komen zo’n 30-35 keer per jaar samen om activiteiten uit te voeren. De leiding zorgt door middel van hun 
planning en begroting dat ze heel het seizoen door hun financiële middelen op orde houden. Dit wil dus zeggen 
dat ze vooraf alle activiteiten plannen, de grote activiteiten verdelen over het seizoen en dan een grove 
schatting maken wat elke activiteit kost. Dit alles zorgt ervoor dat je aan het einde van het seizoen een duidelijk 
overzicht krijgt wie zijn/haar geld waaraan (activiteiten en materialen) heeft opgemaakt. 
 
Daarnaast is het kamp van de berenbende (tegen het einde van het seizoen) een opzichzelfstaande activiteit. 
Ook in 2019 is het mogelijk voor niet leden om mee te gaan op kamp. Om mee te gaan op kamp betaalt men een 
losse bijdrage.  
 
De laatste jaren zien wij gelukkig het aantal berenleden weer groeien. Doordat de jongste clubs de laatste jaren 
consequent voller zitten, krijgen ook de oudere clubs weer steeds meer leden. Dit vinden wij erg mooi om te 
zien, ondanks dat de kinderaantallen in de gemeente dalen, zien wij onze ledenaantallen groeien.   
 

3.4 ’t Stokperdje organiseert 
 
Ieder jaar organiseren we als ’t Stokperdje ook activiteiten die onze leiding spontaan bedenkt of welke vanuit de 
kinderen worden aangegeven. Zo zijn we altijd op zoek naar activiteiten voor de oudste groepen van de 
basisschool en de jongste groepen van de middelbare school. Vanuit de ouderraad hebben we te horen 
gekregen dat hier extra behoeften aan is en dat zeker de kinderen uit de brugklas vaak tussen activiteiten 
invallen.  
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3.5 Escaperoom 
 

Het spelen van een Escaperoom is de laatste jaren erg populair onder vooral de volwassenen. Dit wilden we 
graag vertalen naar een Escaperoom voor de jeugd. Sinds 2016 organiseren we ieder jaar een escaperoom, zo 
ook in 2019. Aan het begin van 2019 en aan het eind van 2019 draaiden we een escaperoom waaraan kinderen 
vanaf 11 jaar in groepjes van Max. 6 kinderen konden deelnemen. Deze escaperoom heeft in 2019 gedraaid in 
een ruimten die we van Kober huren zodat we de escaperoom een aantal maanden kunnen laten draaien zonder 
onze eigen ruimten hieraan kwijt te zijn, eind 2019 bleek dit helaas niet mogelijk te zijn waardoor we zijn 
uitgeweken naar een ruimte in ons eigen gebouw.  
 

3.6 Quiznight 
 
Sinds 2018 zijn we gestart met het organiseren van verschillende quiznights. Iedere quiz zijn er weer andere 
rondes met nieuwe vragen en opdrachten. Onze leiding kan hun creativiteit goed kwijt in het organiseren van 
deze quizzen. Tijdens de evaluatie momenten is gebleken dat de leeftijden toch te ver uit elkaar lagen, deze zijn 
dan ook aangepast voor het seizoen 2019-2020. In het nieuwe seizoen is ook gebleken dat de quiznights steeds 
populairder wordt, het aantal teams neemt langzaam toe. Per quiz is er een winnaar. Gedurende het seizoen is 
er een ranglijst en aan het einde van het seizoen zal er een winnaar van het seizoen zijn. De Quiznight is 
opgestart door de meer ervaren leiding waarna er al snel jonge leiding bij betrokken werd die inmiddels voor 
iedere quiz eigen rondes vragen maken. Zo hopen we de jongere leiding veel te leren en laten we hen ervaring 
op doen waarna we de activiteit langzaam over dragen aan de jongere leiding.  
 

3.7 Hobbyclubs 
 
Binnen ’t Stokperdje zijn er een aantal hobbyclubs actief. Deze clubs worden voor een groot gedeelte geleid door 
een aantal, voornamelijk jonge enthousiastelingen. Zij doen dit allemaal omdat ze het leuk vinden om de 
kinderen iets te leren en in de hoop dat ze er later iets aan hebben.  
Alle clubs verkregen hun inkomsten in 2019 door middel van contributie die de kinderen betalen bij hun bezoek 
aan de club. Met deze contributie kunnen de clubs draaiende gehouden worden.  
 

Er waren in 2019 in totaal 4 hobbyclubs actief met ieder tussen de 5 en 15 leden. Deze hobbyclubs draaien elke 
week minstens één dagdeel club. Het gaat hier om de volgende hobbyclubs: Spellenclub, Kookclub, 
Electronicaclub en de Dartclub. Wil men een nieuwe club oprichten dan stimuleren wij dit als bestuur natuurlijk 
van harte. Zij moeten echter wel een plan indienen waarin zij beschrijven hoe zij de club willen gaan draaien, op 
welke manier ze PR willen maken en hoeveel kosten ze denken te maken gedurende een seizoen. Zo is er in 
2019 een groep leiding enthousiast geweest om de Maak-club nieuw leven in te blazen, helaas bleek dit voor de 
leiding toch niet helemaal te combineren met de vele andere activiteiten waarbij ze al hielpen.  
 

3.8 Instuif 
 
In de wintermaanden van het jaar 2019 vonden op ‘t Stokperdje de instuiven plaats. De Instuif is een ‘open’ 
activiteit op de zondagmiddagen. Met een instuif wordt rond een bepaald thema een middag vullende activiteit 
op poten gezet. Dit kan variëren van een grote bouwmiddag met Lego, een middag vol spelletjes of een 
creabeafestijn. In 2019 vond ook de kliederkladderkloddernstuif plaats tijdens deze instuif was onder andere de 
gehele zaal omgetoverd tot zandbak. Dit vraagt van onze leiding erg veel werk maar de gezichtjes van de 
kinderen wanneer ze deze mega zandbak zien maakt alles weer goed Het idee van de Instuif is dat de kinderen 
gezamenlijk maar wel geheel vrijblijvend met ‘iets’ creatiefs bezig zijn en dat ze een keertje niet thuis achter de 
computer of televisie zitten. Doormiddel van activiteiten te doen kunnen de kinderen instuivers verdienen. Van 
deze instuivers kunnen zij later iets leuks kopen of zij kunnen sparen om later in het seizoen iets groters te kopen 
in de voor de kinderen wel bekende instuifwinkel. 
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Elk seizoen vinden er zo’n zes á zeven instuiven plaats. Deze instuiven worden georganiseerd door een vaste 
groep leiding. De inkomsten van de instuif vloeien voort uit de entree die gevraagd wordt voor deze middagen. 
Van deze entree wordt getracht alle kosten te betalen.  
 
Verder heeft de instuif de organisatie van het eeuwenoude carnavalsfeest op ‘t Stokperdje. 
Deze twee feesten staan volledig in het teken van carnaval voor de kinderen van de basisschool. 
Hier kunnen de kinderen op een vrije, speelse manier lekker carnavallen met de klas en leeftijdsgenoten van 
Zundert. 
 
 
 

3.9 Open Dag/Open week 
 
Uit de evaluatie van de open dag van voorgaande jaren bleek dat we de open dag op een andere manier wilde 
vormgeven. De open dag zoals we hem organiseerde had niet het bruisende wat ’t Stokperdje normaal heeft en 
vraagt best veel van onze leiding. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2019 een heuse open week te 
organiseren, gedurende een hele week was iedereen welkom om een kijkje te komen nemen bij onze 
activiteiten. Dit heeft de leiding als positief ervaren, de kans is dan ook zeer groot dat we ook in 2020 de open 
‘dag’ op deze manier willen vormgeven.  
 

3.10 NL Doet 

 
In 2019 hebben we weer deelgenomen aan de landelijke actiedag NLdoet. Er is deze dag veel ondernomen, zo is 
de pipowagen geschilderd, zijn de koningsdagbordjes van een nieuwe kleurtje voorzien, zijn de barretjes 
geschilderd, is het dak bladvrij gemaakt en is er volop opgeruimd en gepoetst.  
 

3.11 Mencia schoolfeest 
 

In 2019 hebben we opnieuw een schoolfeest georganiseerd in samenwerking met de leerlingenraad van het 
Mencia in Zundert. De leerlingenraad is een aantal keer bij elkaar gekomen op ’t Stokperdje om samen met een 
kleine groep van onze leiding te brainstormen over het schoolfeest. Het schoolfeest is georganiseerd door onze 
leiding in samenwerking met leraren en leerlingen van het Mencia. ’t Stokperdje vindt het erg mooi om te zien 
hoe onze jonge leiding in gesprek gaat met de leerlingen van het Mencia om een schoolfeest te organiseren, en 
mogelijk op deze wijze leerlingen van het Mencia te enthousiasmeren om leiding te worden bij ’t Stokperdje. 
Samen met de leerlingen is er ook gekeken naar ideeën voor nieuwe activiteiten die we voor deze doelgroep 
zouden kunnen organiseren. Helaas heeft het succes van 2018 met meer dan 200 deelnemende leerlingen geen 
vervolg gekregen in 2019 dit jaar was de opkomst een stuk minder. 
 

3.12 Buitenspeeldag 
 

Dit jaar hebben we voor de 2e keer in samenwerking met jongerenwerk Zundert en Kober kinderopvang de 
buitenspeeldag georganiseerd. Vele andere buitenspeeldagen werden in verband met het slechte weer afgelast, 
wij als ’t Stokperdje geven niet zomaar op en hebben samen met Kober ons programma deels verplaatst naar 
binnen maar ook zeker het buitenspelen gestimuleerd. Wat bleek, de kinderen hadden de grootste lol met hun 
regenlaarzen en fietsjes in de plassen buiten.  
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4 Verhuur ruimten 

 
4.1 Repeteren bij ‘t Stokperdje 
 

Verschillende toneelverenigingen maken regelmatig gebruik van onze ruimten om te repeteren. Zo huurt Hé 
cabaret regelmatig een ruimten bij ons, zo ook Buitenspel en Repelsteeltjes. Een deel van de repetities van 
Repelsteeltjes vindt plaats bij ons in het gebouw. Iedere vrijdagavond bieden we aan zo’n 40 jonge spelers de 
ruimte om zich te ontwikkelen. Ze kunnen gebruik maken van meerdere ruimten zodat ze verschillende 
elementen apart van elkaar kunnen oefenen. 
 

4.2 Indigo Brabant 
 
Ook Indigo Brabant heeft in 2019 regelmatig een ruimte gehuurd bij ons voor de training Steeds Sterker!  
  

4.3 Jongerenraad gemeente Zundert 
Sinds 2019 is ook de jongerenraad regelmatig te vinden in ons gebouw, ze maken daarbij gebruik van onze 
ruimten om te vergaderen. Een deel van de jongerenraad is ook actief als leiding bij ’t Stokperdje, dit is iets waar 
we enkel trots op kunnen zijn uiteraard.  
 

4.4 Incidentele verhuren 
 

Er zijn ook verschillende organisaties die incidenteel een ruimte bij ons huren.  
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5 Conclusie 
2019 was een jaar waarin we door omstandigheden ineens veranderingen moesten aanbrengen in 
activiteiten. Veranderingen die in de eerste instantie niet ideaal lijken. Veranderingen die er plots 
voor zorgen dat we besloten hebben er in 2020 mee door te gaan. 
 
De koningsdag 2019 is een mooi voorbeeld. Normaal gesproken is er op de markt rondom het 
gemeentehuis een groot feest. Door het slechte weer moesten we uitwijken naar De Schroef. Een 
Koningsdag binnen was niet wat we vooraf in gedachten hadden. Maar al tijdens het opbouwen werd 
iedereen steeds enthousiaster. De dag zelf was succesvol, met vele positieve reacties. Zo succesvol 
dat we in 2020 Koningsdag vieren om de Markt en bij De Schroef. 
 
Nog een voorbeeld is de Escaperoom. Al een aantal jaren organiseren we deze in de ruimtes van de 
voormalige Peuterspeelzaal. Helaas waren de ruimtes deze keer in gebruik door de Kobergroep. We 
wijken eenmalig uit naar onze eigen kelder ‘omdat het niet anders kan’ was de gedachte. Maar wat 
blijkt, de escaperoom kan perfect in onze kelder wat gelijk een geheel nieuwe dementie met zich 
meebrengt. En de kans is groot dat ook het komende jaar de escaperoom wederom in onze eigen 
kelder zal plaats vinden. 
 
Het succesverhaal van 2019 is de vakantieweek. De afgelopen 25 jaar zijn er nooit zoveel kinderen 
geweest als dit jaar. Het weer zat mee en de leiding was reuze gemotiveerd. Op dit soort momenten 
komt de kracht van ’t Stokperdje naar boven. Paniek als er meer kinderen zijn dan verwacht? Nee 
creativiteit en oplossingsgericht aan de slag zodat alle 550 kinderen een super week kunnen hebben. 
Op het moment dat iedereen op vrijdag vertrekt en de leiding mag gaan afbreken begint het 
volgende succes verhaal. Een activiteit waar maanden over na is gedacht en waar weken heel hard 
aan is gewerkt om het op te bouwen, is binnen enkele uren helemaal opgeruimd. Alle vrijwilligers 
werken dan hard om te zorgen dat ons gebouw en het terrein weer helemaal schoon zijn. 
 
Al die jongeren die samen ergens de schouders onder zetten, er samen voor gaan om kinderen uit 
Zundert prachtige activiteiten te bieden, dat is de kracht van ’t Stokperdje. Dat gebeurt bij grote 
activiteiten als de vakantieweek, meer net zo goed bij de kleinere activiteiten zoals je Kookclub of de 
berenbende. 
 
Vooruitkijkend naar 2020 gaat het vooral om de stabiliteit die er is vast te houden. Zorgen dat de 
vragen die er liggen rondom de toekomst van ’t Stokperdje in het JeeKaaCee gebouw beantwoord 
gaan worden. De kinderen en de leiding moeten de tijd bij ’t Stokperdje zo zorgeloos mogelijk en met 
ruimte voor vrijheid en creativiteit kunnen deelnemen aan de activiteiten. 
 
Dit zal in de loop van 2020 met een nieuwe voorzitter zijn. Na meer dan 15 jaar in het bestuur van ’t 
Stokperdje ga ik het stokje overdragen aan een nieuwe voorzitter. 
 
Voor dit verslag: Voorzitter E. Brait 
Aldus naar waarheid opgesteld: Datum: 17-04-2020     Plaats: Zundert 
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