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Evaluatie Kidsbouwdorp 2020

1 Inleiding
Kidsbouwdorp Schiedam is een bouwdorp
waar kinderen van 8 tot 13 jaar spelenderwijs
kennis maken met techniek. Het concept is
opgezet door een groep vrijwilligers, waarbij
kinderen onder begeleiding zelf constructies
maken met échte hamers, zagen en bergen
hout. Ze leren samenwerken (ongeacht de wijk
of het milieu waar ze uitkomen) en ervaren
hoe het leuk is om met je handen te werken.
Een belangrijke bijkomstigheid, want we zien
steeds minder vakmensen met een technische
achtergrond die met hun handen werken.
Helaas zijn er nog steeds kinderen in Schiedam die niet op vakantie kunnen. Zij blijven daarom
noodgedwongen thuis. Kidsbouwdorp is ook juist voor deze kinderen een ideale uitvalbasis om een
leuk, creatief en spannend uitje te hebben. In de afgelopen jaren was Kidsbouwdorp een groot
succes. In de frisse en gezonde buitenlucht werd 6 weken lang dagelijks door 40 tot 50 kinderen
onwijs genoten van de vrijheid, het plezier en voor het getimmer.
Kidsbouwdorp 2020 kon helaas niet doorgaan op het Sportpark Willem-Alexander. In Schiedam
werden er geen vergunningen afgegeven voor evenementen. Sportpark Willem Alexander is een
evenementen locatie .
De gemeente Vlaardingen heeft al zolang ik mij kan herinneren (ik ben 66 jaar) een bouwlocatie
voor kinderen in de wijk Holy. De organisatie die dat al jaren organiseerde was ontbonden. De
gemeente Vlaardingen heeft ons gevraagd of we de bouwspeelplaats in Holy wilden organiseren. In
de zomervakantie. Dit hebben we met plezier gedaan.

2 Verslag project
Bereik
Dit jaar hebben er door de weken heen ongeveer 200
kinderen deelgenomen aan Kidsbouwdorp Vlaardingen. Dat
is een prestatie, zeker gezien het wisselende weer
gedurende 5 weken. Met de warme dagen was het druk en
zagen we meer kinderen dan tijdens de regenachtige dagen.
Maar bij elke afsluiting van de week waren er elke keer veel
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes aanwezig. Vanuit
het College van Vlaardingen was elke week een wethouder
aanwezig om te jureren en prijzen uit te reiken.
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Inzet vrijwilligers
Het was ook dit jaar een te grote uitdaging om vrijwilligers te binden aan de dagelijkse bezigheden
van Kidsbouwdorp. Gelukkig heeft KomKids dagelijks twee medewerkers ingezet om alle
activiteiten veilig te laten verlopen en de kinderen te begeleiden daar waar nodig was.
En niet geheel onbelangrijk. Dankzij de inzet van 2 vrijwilligers en alle sponsoren konden de
kinderen elke vrijdag smullen van een versgebakken pannenkoek. De rotary club wilde dit jaar
dit weer graag verzorgen maar de corona regels lieten dat niet toe.

Sponsoring vanuit bedrijven
Ook dit jaar kon Kidsbouwdorp Vlaardingen rekenen op de steun van tal van bedrijven uit de regio. In
de bijgevoegde financiële verantwoording is een overzicht te vinden van alle sponsoren van 2020.
De kinderen waren vrij om zelf te bouwen, in teamverband, en werden gestimuleerd hun fantasie de
vrije loop te laten. Wel werken we elk jaar met een thema, dit jaar was dit: vervoer. Elke week kregen
de kinderen binnen dit hoofdthema een sub-thema:
Week 1: Op de luchthaven
Week 2: We zijn onderweg…
Week 3: Snelheid
Week 4: Bouw je eigen fantasie vervoersmiddel (i.v.m. regen doorgezet ook naar week 5)
Aan het einde van elke week werd op vrijdag feestelijk afgesloten met een prijsuitreiking en
versgebakken pannenkoeken. Tevens hét moment waarop ouders, opa’s en oma’s, broertjes en
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes de bouwwerken kwamen bewonderen en stiekem meegenoten
van de pannenkoeken.
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De deelnemende kinderen aan Kidsbouwdorp werden dagelijks door professionele begeleiders van
KomKids begeleid. Dankzij sponsoring van bedrijven, bijdragen vanuit fondsen en verschillende
serviceclubs konden we de entree op slechts 1 euro per dag houden. Bovendien konden we elke dag
voldoende drinken, eten (o.a. versgebakken pannenkoeken) en wat lekkers aanbieden.
Tijdens de 6 weken is aan Kidsbouwdorp aandacht
besteed door de lokale media. Zo is het project meerdere
malen besproken in groot Vlaardingen en zijn er zelfs
reportages aan gewijd op Schie TV.
KomKids heeft Kidsbouwdorp bij zoveel mogelijk kinderen
onder de aandacht proberen te brengen door middel van
posters, banners, onze website, de inzet van sociale
media en door allerlei organisaties uit ons netwerk te
mobiliseren. De kinderen die het vakantie programma
van KomKids volgden konden zich ook inschrijven bij het
bouwdorp. Hier reed een speciaal busje voor heen en
weer.
Het was ook dit jaar erg fijn om te zien dat dit project
leeft bij de ondernemers van Schiedam zelfs voor de
Vlaardinges versie.. Zelfs het gas voor het pannenkoeken
bakken is weer spontaan gesponsord en ook de ontelbare spijkers, niet geheel onbelangrijk. Op een
gegeven moment was het hout op, maar het Vlaardinges bedrijf Motexion heeft ons geholpen aan
hele mooie platen hout. Hel fijn bij regen.
Het vinden van vrijwilligers voor de begeleiding van kinderen is dit jaar iets beter gegaan. Er was
constant 1 vrijwilliger aanwezig en bij het afbouwen een aantal studenten tegen een redelijke
vergoeding. Corona heeft ons wat zorgen gegeven maar het bleek mogelijk om dit bouwdorp veilig
te organiseren. Gelukkig sprong KomKids bij met extra begeleiders en inzit om alles veilig te laten
verlopen.
Ontzettend veel dank aan het Fonds Schiedam Vlaardingen en het fonds van Stichting Zijn om op
een korte termijn ons financieel te ondersteunen.
Ook dit jaar zijn er minimaal foto’s gemaakt van de activiteiten in het kader van de AVG.
Namens het Bestuur van Kidsbouwdorp Schiedam
Yde Dragstra
Voorzitter Bestuur
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BEGROTING/afrekening KIDSBOUWDORP Vlaardingen 2020 5 weken
UITGAVEN STELPOST

UREN

Voorbereidend werk
Uitvoerend werk medewerkers en vrijwilligers
Afbouwend werk

30,00 €
96,00 €
50,00 €

TARIEF
79,00 €
50,00 €
40,00 €

realisatie
Begroot incl btw

2.370,00 €
4.800,00 €
2.000,00 €

sponsoring
werkelijkin natura door

2.370,00 €
4.800,00 €
2.000,00 €

2.370,00
4.800,00
350,00

2370,00 Komkids
1500,00 KomKids

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
726,00
27,65
2.635,38
78,17
658,85
175,60
837,15
119,76
42,35
317,00
250,00
103,46
878,46
622,00
366,00
800,00
500,00
732,05
347,27

400,00 KomKids

EHBO
Pleisters, verband, betadine, etc
Vervoer hout e.d. Huur aanhanger enz.
Polsbandjes als herkenning van deelname
beveiliging in de avond en nacht
Bekers en vaantjes
Gereedschappen spijkers )
vervangen deel zagen
Terrein inrichten lage hekken .koop
bankkosten
Reinigingskosten (klein vuil, inhuur materiaal)
Diverse drinken en fruit
Inzet Facebookpromotie/twitter/Instagram enz incl vormgeving
aanpassingen data zeil kidsbouwdorp
Verzekeringskosten (evenementverzekering)
Websitekosten ( hosting)
Kosten lunch begeleiders, 2 medewerkers 25 dagen
Lunch kinderen vrijdagen
Muziek en ent.
Stagiaire PR/events
Diverse materialen/potloden.
onvoorzien
buffer opbouw
reservering kidsbouwdorp 2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
75,00
2.000,00
120,00
2.635,00
440,00
660,00
400,00
300,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
1.100,00
500,00
80,00
879,00
150,00
732,00
1.100,00
1.100,00
732,00
145,00
700,00 €

Totale kosten

€

23.918,00 €

INKOMSTEN
Entree geld
Totaal sponsoring Kidsbouwdorp en KomKids
sponsering algemeen
fonds schiedam vl
reservering Kidsbouwdorp 2021
stichting zijn

Totale inkomsten
Resultaat

rekenimngen

KomKids
2635,00 Westvliet

€
658,85 Nemad

€
837,15 eigendom kb.
119,40
317,00 diverse partijen
0,00 KomKids
879,00
622,00
366,00
800,00
500,00
0,00

assurantor
rekening
KomKids
Schiedamse molens
Pieter van der Mos
Komkids

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

78,17 rekening
geen rekening
175,60 rekening
geen rekening
-0,36 afschriften opgeteld
317,00 rekeningen
250,00 kk
103,46 rekening
geen rekening
rekening
kk/gift
geen rekening
geen rekening
732,05 kk
450,00
was niet nodig
1100
4000

18.137,15 € 12.004,40

toegezegd 2020
30 kinderen 25 dagen

€

€

1.500,00 €
€
€
5.000,00 €

€
€

4.000,00
10.500,00 €

€

750,00
2.266,00
5.000,00

4.000,00
12.016,00 kosten

6,43

Dit jaar is er door Corona en het late tijdstip dat de toestemming uit Vlaardingen kwam de organisatie afgeslankt. PR was laat en maar 5 weken.
Het hout was aal aanwezig op het terrein en het afvoeren door Irado was minimaal
Met de stichting Zijn is al afgesproken dat we de donatie door mogen zetten naar 2021 Ik hoor graag of het fonds Schiedam Vlaardingen

ook akkoord is.

€ 3.300,00 kk /gift
€
350,00 kk
€
€
400,00 kk /gift
gebruikt afgelopen jaar
€
726,00 uren en huur
€
27,65 kk

€ 12.009,57

