Beleidsplan
Stichting Jeugdkamp Boemerang
1 INLEIDING
De Stichting Jeugdkamp Boemerang is in 1999 opgericht door Rotaryclub Cuijk. De Stichting en
het bestuur zetten zich belangeloos in voor een nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en
aantrekkelijker Maasziekenhuis.
Zij doet dit via maatschappelijk betrokken ondernemers en fondsenwerving, zowel binnen als
buiten Rotaryclub Cuijk. In de statuten is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning voor hun
werkzaamheden ontvangen. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.

2 MISSIE EN VISIE
Tijdens de schoolvakanties in de zomer biedt Jeugdkamp Boemerang kinderen de gelegenheid
er even tussen uit te gaan. Bijvoorbeeld door ziekte of erger van een van de ouders, ouders zijn
door werk gebonden, speelt er een scheiding of het verlies van een baan speelt flink parten.
Dan kan het gebeuren dat zoiets simpels als een vakantie er gewoon niet inzit. Dan springt
Boemerang in de bres. Er kunnen ongeveer 15-20 kinderen mee.
Er zijn aan deze vakantieweek géén kosten verbonden, maar er zijn wel een paar voorwaarden.
Het kind moet echt niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben.

3 DOEL
Het jaarlijks organiseren van een vakantiekamp teneinde kinderen die in een problematische
opvoedingssituatie verkeren en/of in wier leefomgeving zich problemen voordoen met
betrekking tot een anders dan alledaagse beleving van de vrije tijd gedurende de
zomermaanden van de basisschool, in staat te stellen een aantal dagen er op uit te gaan en
buitenshuis te verblijven zodanig dat zij daarvan voldoening en plezier kunnen ervaren; en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

4 HUIDIGE SITUATIE
Bestuur:
- Inge Draisma, voorzitter
- Johan Smedema, secretaris
- Robert Philips, penningmeester

5 BESCHRIJVING VAN ACTIES EN MAATREGELEN
Voor meer informatie: zie www.jeugdkamp-boemerang.nl

6 EVALUATIE AFSPRAKEN EN CONCLUSIES
Het stichtingsbestuur vergadert twee tot vier maal per jaar.

Gennep, 31 december 2019
Johan Smedema, secretaris

