
We hebben een geweldige periode 
achter de rug: we hebben op zoveel 
bijzondere en kampse manieren en 

momenten stilgestaan bij het eeuwfeest. Ik spreek daarvoor graag nog een 
keer woorden van grote dank uit aan de HL-100: Gijs Stork, Renet Korthals 
Altes, Thijs Gerbandy, Clariet Vriesendorp, Arnoud van Sisseren en Ariane de 
Ranitz die met zoveel inzet, overzicht en creativiteit een en ander hebben 
vormgegeven. De VJK is, ook na honderd jaar, springlevend, zoveel is wel 
duidelijk. 
Dit is het eerste nummer van dit blad in 2020, een mooi, nieuw jaar dat voor 
ons ligt en vast ook weer volgeschreven wordt met dierbare VJK-herinneringen.
De structuur van de beide besturen gaat, zoals al eerder aangekondigd en 
elders in dit blad ook aan de orde komt, veranderen: we denken dat met een 
wat andere bestuursvorm ‘De VJK’ nog beter tot haar recht komt. Daar is lang 
en goed over nagedacht; en dat denkproces is ook echt een proces, waarbij we 
deskundige hulp inroepen. Dat betekent dat dit blad het laatste is waarvoor 
beide voorzitters namens de twee stichtingen hun ‘stukjes’ schrijven; er zal dus 
ook niet nog een keer een katern van de Stichting tot Steun verschijnen. 
En tenslotte nog dit: zoals al eerder aangekondigd draag ik na 12,5 jaar 
voorzitter te zijn geweest van het bestuur van de Stichting tot Steun binnenkort 
het stokje over aan Isabeth Mijnarends. We zijn ontzettend blij dat zij deze taak, 
bij haar ongetwijfeld in zéér goede handen, op zich wil nemen. Ik blijf natuurlijk 
graag betrokken bij de VJK, want wat was het mooi om - na me eerst vijf jaar 
bezig te hebben gehouden met Hoort in ‘t cort - zo lang bij te mogen dragen 
aan zo’n mooie organisatie. Ik dank alle mensen die gedurende die hele periode 
met mij in het bestuur zaten: zonder jullie niet aflatende steun en enorme inzet 
had ik het immers nooit kunnen doen. Steeds zij op uw wegen geluk, geloof en 
zegen! Tot gauw! 
Annegien Ochtman
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Ieder jaar sturen we deze Nieuwsbrief via Het Grote Blad naar meer dan duizend 
adressen. Dat zijn de adressen van:
• abonnees van Het Grote Blad;
• onze donateurs;
• oudkampers* die nog geen donateur zijn;
• ouders van kampkinderen;
• huidige leiding - alleen digitaal!

*een oudkamper is iemand die
- ooit als kamper, adjudant of leider naar een kamp in Ommen is geweest;
- én 30 jaar of ouder is;
- én opgenomen wil worden/is in het oudkampersbestand; 
- én de VJK op de hoogte houdt van eventuele adreswijzigingen.

Met de steun van donateurs kunnen wij onze taken blijven uitoefenen: 
• boerderij en terreinen beheren en onderhouden - gericht op de toekomst van de  
 kampen;
• activiteiten organiseren voor oudkampers;
• zorgen voor een buffer om daar waar nodig binnen de VJK financiële steun te   
 bieden.

We nodigen je van harte uit om jouw steun aan de VJK door middel van een 
(jaarlijkse) financiële bijdrage te bekrachtigen. Dit kun je doen door: 

1. zelf een bedrag over te maken op onze rekening IBAN 
NL23INGB 0000 3356 14 t.n.v. Stichting tot Steun aan de Vrije Jeugdkerk en -Kampen te 
Amsterdam o.v.v. ‘donatie 2020’ en je naam en adres
2. een volmacht automatische incasso – zie VOLMACHT formulier in dit blad – in te 
vullen en op te sturen. Incasso vindt plaats in december 2020.
3. het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke schenking die fiscaal 
aftrekbaar is. Meer informatie hierover bij Jan Jaap Hangelbroek via donateurs@
vjkkampen.nl of op de website https://vjkkampen.nl/stichting-tot-steun/
vriendendonateurs/

Namens de VJK hartelijk dank aan al onze donateurs en hen die donateur gaan worden!
Romée van der Vorm-Key
stichtingtotsteun@vjkkampen.nl

DONATEUR WORDEN



Als opvolger van Annegien vertel 
ik graag iets over mezelf. Maar los 
van deze persoonlijke informatie (53 

jaar, moeder van vier kinderen, gelukkig getrouwd en werkzaam als bijzonder 
hoogleraar jeugdstrafrecht in Leiden en Landelijk Jeugd officier van justitie 
binnen het Openbaar Ministerie) is het voor mij belangrijker te vertellen hoe ik 
door de VJK ben gevormd tot de mens die ik ben (geworden). Als oudste meisje 
van vier wilde ik, puberaal als ik was, juist niet naar de VJK zoals verwacht werd; 
ik ging naar andere zomerkampen. Maar toen ik in 1985 in Leiden rechten 
ging studeren en ik kennelijk behoefte voelde aan verdieping en bezinning, 
bezocht ik al snel de toen vermaarde winteravonden onder leiding van VJK-
dominee Bert Koek, in de Remonstrantse kerk. Het gevoel van warmte, welkom, 
herkenning en vrolijkheid maakte dat ik de VJK (alsnog) in mijn hart sloot, 
vriendschappen voor het leven smeedde, toneel leerde spelen en lachen en 
huilen en - belangrijker nog - ontdekte wat me dreef (en drijft) in het leven en 
waaraan ik zo graag een bijdrage wil leveren. Na deel uit gemaakt te hebben 
van de (vertelkring)leiding en HL-vergadering (ook als voorzitter), kwam de VJK 
door kinderen en werk wat op een zijspoor. Hoe bijzonder dat Annegien en haar 
bestuur nu het vertrouwen in mij uitspreken en dat ik het stokje van haar mag 
overnemen. 
Een eervolle, prachtige en uitdagende taak nu Annegien met al haar kracht en 
pracht een zo grote bijdrage heeft geleverd aan de Stichting tot Steun en zoveel 
meer heeft gedaan dan binnen haar functie viel. De mooie  ‘In memoriams’ 
en andere stukken in het Grote Blad, vraagbaak zijn voor elke VJK’er, creatief 
en inspirerend als het om vernieuwing ging, een strakke voorzitter als het 
om vergaderen ging en natuurlijk een twee-eenheid met Karen Geertsema in 
verbinding naar de andere Stichting... Zoveel dank, zoveel waardering en zoveel 
liefde voel ik daarvoor!
Ik zal vooral al het goede behouden en dus zal er nog een af en toe een 
mooi stukje van Annegien in het Grote Blad staan. Ik zal de ingezette koers 
voortzetten daar waar het de nieuwe structuur van de beide stichtingen betreft. 
Ik zal gebruik maken van alle kracht en potentie die in de VJK aanwezig is en 
indachtig de prachtige VJK-100 dag afgelopen mei de verbinding tussen jong 
en oud en vroeger en nu koesteren en stutten daar waar nodig. En vooral: veel 
lachen en pret maken. Humor verbindt immers!
Isabeth Mijnarends

NIEUWE VOORZITTER



Op financieel gebied is 2019 goed 
verlopen. We verwachten een 
positief financieel resultaat. 
Voor het lustrum zijn een grote 
hoeveelheid lustrumartikelen 
geproduceerd; prachtige mokken, 
handige pompdoeken. Deze zijn 
ook heel veel verkocht met een 
bescheiden positief resultaat. Er zijn 
nog steeds wat van deze artikelen 
te koop tijdens een bezoekdag of 
kerstviering. 
Het lustrum zelf is financieel nog 
niet helemaal afgesloten, maar hier 
wordt ook een financieel positief 
resultaat verwacht.
Mede door werving bij het lustrum is 
het aantal donateurs licht gestegen. 
Veel dank aan iedereen die als 
donateur de VJK steunt.

Jan Jaap Hangelbroek 
penningmeester van de Stichting tot 
Steun

FINANCIËN



Met het daverende jubileumjaar nog 
vers in het geheugen is ook 2020 al 
weer goed gevuld met activiteiten 
voor en door oudkampers. In het 
voorjaar staat een herhaling van 
de 100 jaar racefietstocht op de 
rol (datum voor nu 15 mei, meer 
informatie/ aanmelden bij Menno 
Huisman, m.v.huisman@lumc.nl). 
Daarnaast staat er ook weer een 
zangmiddag in Amsterdam in het 
programma georganiseerd door 
Gijs Stork en Carolien Wamsteker 
(29 maart 13:30 op de Oudezijds 
Voorburgwal 153-a, aanmelden 
bij gijsstork@gmail.com). En gaan 
er geruchten over plannen een 
minikampje in Vrouwenpolder.
Genoeg om aan je VJK-trekken te 
komen dus! 

Heb je zelf een evenement dat 
je wil organiseren: We helpen en 
denken graag mee, bijvoorbeeld 
met een (gerichte) mailing naar het 
oudkamperbestand. Je kan in dat 
geval contact opnemen met Willem 
Enklaar, willemenklaar@hotmail.com
En oh ja, vergeet ik zomaar 
te melden, uit het ‘reguliere 
programma’: 13 mei is de VJK-
seniorendag, in Amersfoort, voor alle 
oudkampers geboren voor 1946!

 
Willem Enklaar
willemenklaar@hotmail.com

Mede dankzij donaties bij 
het 100-jarig bestaan kon de 
varkensschuur worden opgeknapt. 
Het dak is waar nodig hersteld. In de 
varkensschuur zijn nieuwe lampen 
gekomen en zijn verwarmingen 
opgehangen, zodat deze ruimte 
ook gebruikt kan worden door de 
huurders van de boerderij. We hopen 
dat er veel gebruik van gemaakt zal 
worden.
Rond het kampterrein en de 
boerderij begint de Ruimte voor de 
Vecht steeds concretere vormen 
aan te nemen. Het waterschap 
Vechtstromen zal, in samenwerking 
met onder meer Staatsbosbeheer, 
de provincie Overijssel en de 
gemeente Ommen de Vecht bij 
Karshoek-Stegeren omvormen tot 
een half natuurlijke laaglandrivier. 
Stroomafwaarts vanaf de boerderij 
gezien zal de Vecht worden verlegd 
over het terrein dat vroeger van boer 
Warmelink was. De oevers zullen 
natuur(vriende)lijk gemaakt worden. 
De werkzaamheden zullen dit jaar 
beginnen en de verwachting is dat 
het project over twee jaar af is.

Cornelie Peeck

VJK LEEFT! ‘N OEVERDINCK



De Stichting tot Steun aan de VJK heeft, in haar huidige vorm, verschillende 
taken*:
• het bijhouden van de adressenlijst van oud-kampers; 
• het organiseren van activiteiten (zoals reüniekamp en seniorendag);
• het administreren van en contact onderhouden met donateurs;
• het beheer van boerderij ’n Oeverdinck en de kampterreinen als   
 belangrijke centrale plek voor de VJK; 
• de verhuur van de boerderij;
• het onderhouden van contacten met buren, lokale overheden en   
 natuurorganisaties;
• het beheer van het VJK-archief;
• het zo nodig ondersteunen van de Stichting VJK.
* bij de samensmelting met de Stichting VJK naar één bestuur zullen deze taken blijven bestaan

Voorzitter: Isabeth Mijnarends
06 51 38 06 71  |  mijnarends@xs4all.nl
Donateurs / oudkampers: Romée van der Vorm-Key
Heemraadssingel 188, 3021 DM Rotterdam
06 41 80 71 77 |  stichtingtotsteun@vjkkampen.nl 
Penningmeester: Jan Jaap Hangelbroek
donateurs@vjkkampen.nl
Secretaris/nieuwsbrief: Arnoud van Sisseren
06 40 02 26 83  |  awfvansisseren@gmail.com
Boerderijcommissie: Cornelie Peeck
06 51 50 52 82  |  boerderijcie@vjkkampen.nl
Verhuur boerderij: Margot Baud
06 10 15 93 62  |  boerderij@vjkkampen.nl
Lid: Willem Enklaar
06 34 40 57 59  |  willemenklaar@hotmail.com
Lid: Matthijs Baan
matthijs.baan@spring-associates.com

WELKE TAKEN?

WIE?

- einde nieuwsbrief -
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