
 

             Kindervakantieweek De Beuk  
 

Stichting Vrienden van De Beuk, Eindhoven 

Rekeningnummer 10 53 36 564 

Kamer van Koophandel: 17178462 

1 

 

 

 

SPONSORPLAN 

Stichting Vrienden van De Beuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Vrienden van De Beuk 

P/a Schout Diercxlaan 14 

5673 RE NUENEN 

Tel 040-2839569 

www.beukenoot.org 

 

 
Juli 2011 

http://www.beukenoot.org/


 

             Kindervakantieweek De Beuk  
 

Stichting Vrienden van De Beuk, Eindhoven 

Rekeningnummer 10 53 36 564 

Kamer van Koophandel: 17178462 

2 

 

 

 

 

 

INHOUD 
 

 

          Bladzijde 

 

Inleiding          3 

Kindervakantieweek De Beuk       4 

Doelstelling van kindervakantieweek De Beuk    5 

Omschrijving van de doelgroep       6 

Omschrijving van de activiteiten      6/7 

De organisatie         8/9/10 

De financiën          11 

Waarom zou u ons sponsoren?       12 

Tenslotte          13 

Wat we in de gaten moeten houden      14 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            overkapping “Starshade” 

 



 

             Kindervakantieweek De Beuk  
 

Stichting Vrienden van De Beuk, Eindhoven 

Rekeningnummer 10 53 36 564 

Kamer van Koophandel: 17178462 

3 

 

 

Inleiding 
Voor u ligt het sponsorplan van Stichting Vrienden van De Beuk.  

Stichting Vrienden van De Beuk zorgt er voor dat er tijdens kindervakantiewerk 

De Beuk extraatjes mogelijk zijn  (bijvoorbeeld jubileumT-shirts, materiaal) , en 

zorgt tevens voor een financiële reserve. Kindervakantieweek De Beuk is al 29 

jaar een begrip in Eindhoven. Eindhovense kinderen, Eindhovense vrijwilligers en 

Eindhovense bedrijven zorgen er voor dat er in de laatste week van de grote 

vakantie kinderen uit Eindhoven en directe omgeving een onvergetelijke week 

hebben. Deze  actieve week vindt plaats in het stadsdeel Tongelre. 

 

Korte kernschets Tongelre 

In Tongelre wonen bijna 20.000 inwoners, verdeeld over 9 buurten in twee 

wijken. In de wijk de Laak binnen de ring, die bestaat uit twee buurten, wonen 

bijna 5000 inwoners. De wijk Oud Tongelre buiten de ring heeft 7 buurten. Hier 

wonen bijna 15.000 mensen. De grootste buurt die hier ligt is Doornakkers, die 

voor de statistieken is verdeeld in Doornakkers Oost en -West. Twee sporen 

lopen door Tongelre, ze liggen gelijkvloers. 

Daarnaast heeft Tongelre een bedrijventerrein, De Kade, dat langs het 

Eindhovensch Kanaal ligt. Het groengebied in Tongelre ligt aan de rand bij 

Stadspark de Karpen,  de Urkhoven dat voor een deel agrarisch gebied is en 

het natuurgebied het Groendomein Wasven.  

Het Groendomein Wasven is een uniek 

gebied. Het is een groene oase midden in 

het stadsdeel Tongelre. Het gebied is 

uniek door haar ligging, rijke historie en 

gevarieerde landschap. Op 6 ha vindt men 

er een eeuwenoude beukenlaan, een 

landgoedbos, een bolakker, een 

wasvennetje, weilanden, de monumentale 

Wasvenboerderij, een eikenlaan, een rijke 

bewonersgeschiedenis en een 

archeologische vindplaats met de resten van een kasteel uit de 14e eeuw. Het 

groendomein grenst aan het Lorentz Casimir Lyceum, basisschool 'de Boog' en 

het gezondheidscentrum Tongelre. Er lopen tal van fiets- en wandelroutes door 

en langs het gebied. Deze unieke locatie is sinds jaar en dag tijdens de 

kindervakantieweek een week lang de thuishaven van ruim 100 kinderen. 
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Kindervakantieweek De Beuk  
In 1982 is er vanuit een groepje vrijwilligers het initiatief ontstaan wat leuke 

dagen voor kinderen in Tongelre te organiseren. Er werd een  week 

georganiseerd voor kinderen die hutten konden bouwen en met andere spelletjes 

werden vermaakt. De insteek hierbij was toentertijd dat ook kinderen die 

vanwege financiële redenen niet op vakantie konden, toch een week in een andere 

omgeving konden zijn en activiteiten konden doen die thuis minder snel te 

realiseren waren. Sinds 1999 is kindervakantieweek De Beuk een officiële 

stichting met statuten. Hierbij hoort dus ook een bestuur en de inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel. Dit had als grootste voordeel dat er subsidie 

aanvraagt kon worden, maar ook het vinden van sponsoren werd hierdoor 

makkelijker. 

Het idee achter de week werd gaandeweg steeds meer bijgesteld. Op dit 

moment ligt het meer in meer in de bedoeling de kinderen op spelenderwijs weer 

in een bepaald ritme te laten komen. Ze zijn 5 weken lang vrij geweest en 

mochten langer buitenspelen, later slapen en langer uitslapen. En dan,  moeten ze 

opeens weer naar school. Door ze weer op een zelfde tijdstip op te laten staan, 

te laten eten, weggaan, terugkomen, eten en weer te laten slapen zal het voor de 

kinderen minder moeilijk zijn om weer aan het schoolritme te wennen. Dit is ook 

de reden waarom De Beukweek in de laatste week van de schoolvakantie valt. Het 

doel om de kosten per kind voor de week zo laag mogelijk te houden is echter nog 

steeds van kracht. Op deze manier blijft het idee en streven waar het allemaal 

mee begonnen is behouden. Oftewel, ouders die eventueel het geld niet hebben 

om op vakantie te gaan kunnen hun kinderen toch nog een weekje zonder ouders 

op pad sturen. Voor die kinderen is het natuurlijk ook leuk om even in een andere 

omgeving te zijn. Vergelijk de inschrijfkosten maar eens met een weekje 

kinderopvang in een professioneel verblijf of gewoon met een weekje vakantie...  

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                           begin tijd van De Beuk 
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Doelstelling van kindervakantieweek De Beuk 
De Beuk richt zich met de kindervakantieweek op kinderen van de basisscholen 

(groepen 3 t/m 8) met als doel een leuke laatste vakantie doeweek te verzorgen 

voordat de school weer begint. De activiteiten worden over het algemeen in de 

woonomgeving van het kind aangeboden en zijn daardoor toegankelijk voor 

kinderen die (op dat moment) niet op vakantie zijn. De kindervakantieweek 

activiteiten die worden aangeboden of welke indirect onder haar 

verantwoordelijkheid vallen, moeten "anders zijn dan anders". De Beuk bedoelt 

hiermee, dat de activiteiten een andere vorm moeten hebben dan de activiteiten 

waar de kinderen door het jaar heen op school, bij de verenigingen en in 

clubverband mee in aanraking komen. De activiteiten moeten: 

 de fantasie van de kinderen prikkelen, 

 een uitdagend karakter dragen, 

 aansluiten bij de belevingswereld van het kind, 

 de samenwerking tussen kinderen stimuleren. 

Kindervakantieweek De Beuk is van mening dat: Vakantieactiviteiten een bijdrage 

dienen te leveren aan de ontplooiing van een kind, met name naast recreatieve 

ook gericht op creatieve, educatieve, sportieve en sociale elementen. Alle 

bovenstaande elementen kunnen niet in elke activiteit voorkomen, maar moeten 

wel in het totale pakket van de kindervakantieweek voorkomen.  

 

Maar onbewust ook : 

 milieu besef 

 plezier voor/in de natuur 

 ruimtelijk inzicht 

 creativiteit 

 probleemoplossend vermogen    

 doorzettingsvermogen 

 contact leggen met andere kinderen 

 opkomen voor jezelf (assertiviteit) 

 omgaan met tegenslagen en meningen van anderen 

 aandacht voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en 

stemgebruik 
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Omschrijving van de doelgroep 
De kindervakantieweek is bedoeld voor kinderen die  woonachtig zijn in de wijk 

Tongelre en directe omgeving in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8 

basisschool). 

Kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap kunnen in het beginsel 

niet meedoen. Dit geldt ook voor andere aandoeningen die het functioneren van 

een kind ernstig (kunnen) beïnvloeden. Dit vanwege het feit dat geen van onze 

vrijwilligers adequate opleiding of ervaring heeft met het begeleiden van deze 

kinderen. Voldoet een kind hier aan, maar kan hij of zij wel meedoen in de ogen 

van de ouder/verzorger dan kunnen zij van te voren contact opnemen. 

 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                                                                                    een groepje met leiding tijdens de week 

 

Eindhoven kent sinds dit voorjaar drie ‘krachtwijken’ : de Bennekel, Woensel-

West en Doornakkers, Deze wijken zijn door de vorige minister voor Wonen, 

Wijken en Integratie, Ella Vogelaar, aangewezen. Doornakkers ligt in de wijk 

Tongelre. In Tongelre woont een zeer gemêleerd publiek. Aanpak van de armoede 

en werkloosheid door scholing en creëren van werkgelegenheid, gezamenlijke 

aanpak van problemen achter de voordeur, aanpak van slechte gezondheid van 

bewoners is daarom een van de speerpunten. 
 

 

 



 

             Kindervakantieweek De Beuk  
 

Stichting Vrienden van De Beuk, Eindhoven 

Rekeningnummer 10 53 36 564 

Kamer van Koophandel: 17178462 

7 

 

 

Omschrijving van de activiteiten 
5 dagen lang worden er meer dan 100 kinderen in groepjes vermaakt met allerlei 

van te voren uitgewerkte sport, spel- en knutselactiviteiten. Tijdens de week is  

er altijd een thema dat ieder jaar tot het begin van de vakantie weer een 

verrassing blijft. 

 

In de stijl van dat thema wordt er een verhaal verteld, dat als rode draad door 

de week terug te vinden is. Elke ochtend rond 11.00 uur wordt er een opening 

gehouden met een deel van het verhaal en zingen alle kinderen uit volle borst het 

speciale kindervakantieweek lied mee, dat ze tijdens de week geleerd word.  

Op maandag beginnen de kinderen na de opening met het bouwen van de hutten. 

De kinderen zijn van te voren ingedeeld in groepjes en elk groepje bouwt zijn 

eigen hut. De rest van de week zijn er verschillende activiteiten in vorm van 

knutselen, sport en spel. Op donderdag is er altijd het kindervakantie uitje en    

’s avonds de gezellige disco avond met aansluitend  het “beruchte” nachtspel voor 

de kinderen vanaf 10 jaar.  

Deze mogen aan het eind van de nachtspel ook nog blijven slapen “als ze nog 

durven..” 

Elke dag eindigt rond 16.00 uur met een afsluiting. Een deel van het verhaal 

wordt verteld en natuurlijk wordt het lied weer uit volle bost gezongen. De 

kinderen gaan dan weer met papa en mama mee naar huis om de volgende dag 

weer fris bij de dag-opening aanwezig de zijn.  

Tussen de middag eten de kinderen de lunch, die ze zelf van huis hebben 

meegenomen. Er is altijd voldoende ranja, melk, chocolademelk en water om de 

dorst te lessen. Op vrijdag beginnen de activiteiten, i.v.m. de overnachting van 

de nacht daarvoor, na de lunch en blijft iedereen ’s avonds eten (verzorgd door 

De Beuk). De week eindigt met het spectaculaire rode draadspel, het voor de 

laatste keer zingen van het Beuklied en het traditioneel afbreken van de hutten. 
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                                                                          gezellig samen eten op vrijdagavond 

 

De organisatie 
De organisatie van De Beukweek bestaat statutair uit 

drie personen. De voorzitter, penningmeester en de 

secretaris. Daarnaast is er een grote groep 

vrijwilligers. De organisatie is verdeeld in 

activiteitengroepen, de zogenaamde commissies, zoals 

de groepen van de week (maandagcommissie, 

dinsdagcommissie etc., en daarnaast ook commissies 

voor de andere activiteiten tijdens de week zoals het 

nachtspel, de disco en het eten. Verder zijn er nog een 

aantal algemene commissies zoals: de Public relations-

commissie en de materiaal- commissie. Van elke 

algemene commissie neemt één persoon deel aan de 

bestuursvergaderingen die gedurende het jaar plaatsvinden. 

Ieder jaar rond december begint de organisatie van de kindervakantieweek met 

het kiezen van een thema tijdens de eerste algemene vergadering. Iedereen mag 

ideeën inbrengen, waarna via stemmen het thema wordt bepaald. Daarna volgt de 

“Brownpaper”sessie, een brainstorm bijeenkomst waar alles gezegd mag worden. 

Meestal worden in deze bijeenkomst al de eerste activiteitengroepen 

samengesteld. Daarna vinden er ongeveer maandelijks 3 soorten overleg plaats.  
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Een bestuursvergadering, een algemene vergadering voor alle vrijwilligers en ook 

vergaderen de commissies per activiteit regelmatig met elkaar.  

 

Gedurende het jaar wordt langzamerhand het draaiboek voor de week in elkaar 

gezet en worden alle voorkomende zaken geregeld. 

De vrijwilligers kunnen via een speciale site het draaiboek, alle notulen van de 

vergaderingen en verschillende formulieren downloaden, die o.a. nodig zijn voor 

het indienen van de begroting bij de penningmeester en het opstellen van het 

draaiboek voor de kinderen/ouders. Zo kan iedereen op de hoogte blijven.  

 

Tijdens de kindervakantieweek zelf vindt er iedere dag een evaluatievergadering 

plaats en aan het eind van de week volgt een evaluatie over de hele week. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

volop actie tijdens het rode draad spel 
 

 

De voorzitter regelt en tekent vaak alle officiële zaken. Maar alle vrijwilligers 

samen zorgen ervoor dat de week vloeiend verloopt. Een hulpmiddel hierbij is het 

uitgebreide draaiboek waarin alles wordt vastgelegd en De Beuk Bijbel (het boek 

met alle antwoorden…).  

Tijdens de week zelf hebben alle vrijwilligers (de staf) een vaste taak. De 

meeste begeleiden een groepje kinderen. De groepjes bestaan over het algemeen 

uit 10 tot 12 kinderen  met 3 begeleiders. Je mag je aanmelden als vrijwilliger 

bij De Beukweek in het jaar dat je 15 wordt. Je wordt dan eerst hulp-staf om 

“het vak” te leren van de staf. Hierbij zijn mensen die al 25 jaar meedraaien! 

 

Voor aanvang van de week ontvangen de kinderen een programma boekje met  

informatie, het beuklied en afspraken. Op een prachtige site kunnen de kinderen 

nog meer informatie vinden,  schrijven in het gastenboek en de vele foto’s 

bekijken.  www.beukenoot.org 

http://www.beukenoot.org/
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Kindervakantieweek De Beuk draait enkel en alleen op vrijwilligers. 

Wij mogen ons echter gelukkig prijzen dat wij, ondanks dat vele organisaties 

tegenwoordig te maken hebben met afname en vergrijzing van het vrijwillig 

kader, ieder jaar kunnen rekenen op een grote groep vrijwilligers die zich het 

hele jaar keihard inzet.  Ze “offeren” zelfs een week van hun vakantie op om de 

kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Toch kunnen wij altijd 

vrijwilligers gebruiken.  

 

De financiën 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers. Iedereen 

die aan de kindervakantieweek meewerkt doet dit geheel belangeloos. Dat kan 

ook niet anders, want deze week zou met betaalde krachten onbetaalbaar 

worden, en zoals bij iedere vrijwilligers organisatie ontbreekt het ook bij ons 

regelmatig aan geld. 

Naast het inschrijfgeld van de kinderen ontvangen we een bescheiden subsidie 

van de gemeente Eindhoven. Helaas wordt alles elk jaar weer duurder en de 

subsidies minder, en dus redden wij het niet meer alleen met de subsidie en het 

inschrijfgeld  van de kinderen. We zijn daarom op zoek naar sponsoren die ons 

een handje willen helpen. Hierbij kunt u denken aan financiële sponsoring maar 

ook aan sponsoring in de vorm van goederen en diensten. Iedere sponsor is 

welkom, want zonder hen zou De Beuk haar doelen niet kunnen verwezenlijken. 

Om de sponsoring mogelijk te maken zonder hierbij de subsidie in gevaar te 

brengen is de stichting Vrienden van De Beuk opgericht. De stichting staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft eigen statuten.  

 

Stichting Vrienden van De Beuk Eindhoven 

P/a Schout Diercxlaan 14 

5673 RE NUENEN 

Tel.nr:     040 - 2839569 

Rekeningnummer:   10 53 36 564 

KvK:     17178462 

 

T.n.v. Stichting Vrienden van De Beuk, Eindhoven 
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Waarom zou u ons sponsoren? 
Omdat sponsoring onder meer naamsbekendheid betekent, doch ook een 

positieve uitstraling naar de inwoners in Eindhoven en omgeving cq Tongelre. Het 

onder de aandacht brengen, exposure via de media betekent, voor een 

organisatie een vergroting c.q. handhaving van de naamsbekendheid en/of het 

product.  

 

Maar ook: 

 Om de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf te tonen 

 Om uw “kindvriendelijke” bedrijfsfilosofie te kunnen uitdragen 

 Omdat sponsoring uitstekende mogelijkheden biedt tot positieve 

naamsbekendheid 

 Omdat u zo kunt laten zien dat u interesse hebt in de regio en betrokken 

bent met kinderen en hun toekomst 

 Omdat een duurzame samenleving alleen kan ontstaan door duurzame 

samenwerking 

 Om te zorgen dat de jeugd ziet dat vrijwilligerswerk, het gratis iets doen 

voor een ander, ook leuk kan zijn. 

 

Wij zoeken een sponsor die ons voor een langere periode wil sponsoren. Wij 

richten ons hierbij op bedrijven die zich voornamelijk binnen de eigen regio 

bevinden. Voor de sponsor die affiniteit heeft met de doelstelling van 

kindervakantieweek De Beuk kunnen er ook landelijke organisaties worden 

benaderd.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  een spetterend 
                                                                                                                                 optreden tijdens 

                                                                                                                                 de discoavond 
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Tenslotte 
Mocht u overgaan tot sponsoring dan kunnen wij, afhankelijk van het 

sponsorbedrag, u het volgende aanbieden: 

 

 Persoonlijke ontvangst op donderdagavond tijdens de disco bij bezoek aan 

de kindervakantieweek 

 Naamsvermelding op T-shirts 

 Naamsvermelding op een spandoek of het plaatsen van een bedrijfsvlag op 

het terrein 

 Vermelding van het bedrijfslogo op het briefpapier 

 Vermelding van het bedrijfslogo op de poster en inschrijfformulier 

 Vermelding van het bedrijfslogo op de site van kindervakantieweek De 

Beuk. www.beukenoot.org 

 Koppeling tussen sponsoruiting op de website van de kindervakantieweek 

De Beuk naar uw eigen website 

 Het uitdelen van gagets, stickers aan de deelnemende kinderen (pennen, 

keycords) tijdens de week 

 Het vermelden van de sponsors bij contact met de media 

 Zorgdragen voor de nodige publiciteit in de pers 

 En ook kunt u gebruik maken van de overkapping “Starshade” (zie foto bij 

de inhoudsopgave) tegen gereduceerd tarief.  
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Wat we in de gaten moeten houden 
Kindervakantieweek De Beuk staat onder eindverantwoording van een 

vrijwilligersbestuur en word geleid door vrijwilligers, zonder juridische of PR 

achtergrond maar over het algemeen wel met een pedagogische- en sociaal 

maatschappelijke functie. De uitvoering van de week, en zo ook dit sponsorplan,  

wordt dus niet door betaalde professionals gedaan. Dit sponsorplan is dan ook 

niet juridisch onderbouwd, maar wel met de beste bedoelingen en kennis in 

elkaar gezet. In dat daglicht moet u dit plan dan ook bekijken. 

 

Wij vragen u bij sponsoring van kindervakantieweek De Beuk de volgende regels 

in acht te nemen: 

 

 sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het 

fatsoen. 

 sponsoring moet verenigbaar zijn met de doelstelling van de 

kindervakantieweek De Beuk  

 sponsoring mag het doel van de kindervakantieweek De Beuk niet in 

diskrediet brengen 

Kindervakantieweek De Beuk is een maatschappelijk sociale organisatie 

zonder winstoogmerk 

 sponsoring mag de inhoud en/of de continuïteit van kindervakantieweek De 

Beuk niet beïnvloeden 

 sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de 

kindervakantieweek De Beuk en de daarbij betrokkenen 

 sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of 

lichamelijke gesteldheid van de kinderen 

 

Mocht u geen gebruik maken van dit aanbod, dan danken wij u voor de tijd die u 

heeft genomen om met dit sponsorplan kennis te maken.  

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u aan zou willen geven waarom u 

niet voor sponsoring van kindervakantieweek De Beuk kiest, zodat wij met uw 

opmerkingen/aanbevelingen in de toekomst rekening kunnen houden. 

 
 
 
 


