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Inleiding 

Het jaar 2021 was, net zoals 2020, een jaar dat grotendeels in het teken stond van de 

coronapandemie. Met veel enthousiasme zijn de zomerkampen voorbereid, maar 

uiteindelijk is een aantal kampen van week 1 vroegtijdig teruggekeerd en zijn de 

kampen van week 2 in zijn geheel afgeblazen vanwege besmettingen bij de leiding en 

de deelnemers. Dit was een enorme teleurstelling voor iedereen die op een of andere 

manier bij de voorbereiding betrokken was geweest. 

Deelnemers van het BEAU kwamen eerst nog geregeld bij elkaar via online- 

bijeenkomsten. Maar de tweede helft van het jaar was de energie eruit en wilden ze 

alleen nog in het echt bij elkaar komen. Dat was niet mogelijk, omdat de Binding 

gesloten was. 

Het afgelopen jaar zou extra aandacht worden gegeven aan het opstarten van de 

kringen nieuwe stijl. Hier was een ambitieus programma voor ontwikkeld met een 

flink aantal bijeenkomsten. Ook deze konden voor het grootste gedeelte geen 

doorgang vinden, maar zullen met hernieuwde energie opgepakt worden zodra dit 

vanwege de pandemie weer mogelijk is. 

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden om te laten zien hoe de coronapandemie het 

werken van de Binding heeft beïnvloed. Toch zijn er nog steeds tientallen vrijwilligers 

die weer vol goede moed de zomerkampen voor dit jaar aan het voorbereiden zijn, 

programma’s voor BEAU bedenken, of nu al nadenken over de kindervakantieweek. Ik 

heb grote bewondering voor al deze mensen, die na twee jaar met activiteiten die niet 

konden doorgaan, toch met elkaar de energie vinden om vol goede moed en een 

positieve blik van 2022 een mooi Bindingjaar te maken. Hulde voor al deze mensen! 

Ik wens u veel leesplezier bij het jaarverslag van de Binding over het jaar 2021. 

 

Jos Buskermolen 

Voorzitter 
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De Binding anno 2021 

De missie en visie zoals deze geformuleerd zijn in 2020, zijn onveranderd gebleven. 

Missie: Het doel van de stichting is het bevorderen van de vorming van jeugd en jongeren 

in de gemeente Aalsmeer. 

Visie: De activiteiten van de Binding brengen bij jeugd en jongeren een 

veranderingsproces op gang, gericht op het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke 

positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie. Daarnaast heeft de Binding 

oog voor preventie en signalering. 

Hieronder ziet u het organogram van de Binding zoals deze inmiddels grotendeels 

gerealiseerd is. Door de constante onzekerheid of activiteiten wel of niet door konden 

gaan is de commissie voor fondsenwerving nog niet tot stand gekomen. We hopen hier 

in het komende jaar, wanneer we wat meer zekerheid hebben, mee te kunnen starten. 

 

De bestaande commissies is gevraagd of zij erover na willen denken of zij iemand 

binnen hun gelederen hebben die zitting zou willen nemen in het bestuur. Hieruit zijn 

in 2021 twee nieuwe bestuursleden gekomen! Te weten Jordy Schenkius als vervanger 

van Koen Persoon vanuit het BEAU en Marije de Haan als nieuwe secretaris, ook 

vanuit BEAU. Alleen de vacature van penningmeester staat nog open op het moment 

van schrijven, maar hier is ook een goede kandidaat voor gevonden die in 2022 mee 

gaat lopen om te kijken of de functie bij haar zou kunnen passen.  
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De kampen 

De Kampcommissie was dit jaar vastbesloten de kampen in 2021 wel doorgang te laten 

vinden. Er is hard gewerkt aan heldere protocollen en de site www.samenopkamp.nl 

werd nauwlettend in de gaten gehouden voor nieuwe adviezen en richtlijnen. Ook 

voor de kampleiding was het een ingewikkelde voorbereiding. Wekenlang mochten ze 

niet samen komen en moesten ze op afstand een kamp voorbereiden waarvan ze 

eigenlijk tot kort van tevoren nog steeds niet zeker wisten of het door zou kunnen 

gaan. Dit alles werd afgetrapt door een online trainingsdag, helemaal georganiseerd en 

vormgegeven door de vrijwilligers van de Kampcommissie. Zij hadden zelfs de moeite 

genomen om een online escaperoom te maken met daarin allerlei opdrachten die de 

kampleiding onder andere leerden over hygiëne, de extra maatregelen dit jaar en 

andere traditionele kampzaken. Deze grote inzet en creativiteit van de 

Kampcommissie werd met veel enthousiasme en dankbaarheid ontvangen door alle 

kampvrijwilligers en men ging vol goede moed aan de slag met de voorbereiding.  

De week voor het kamp was er een stijging in het aantal besmettingen, nog niet heel 

zorgelijk, maar het kwam wel dichterbij. De corona-contactpersoon van de 

Kampcommissie draaide overuren en hield precies bij wie er wanneer besmet was en of 

deze persoon dan wel of niet mee kon op kamp of eventueel nog later in kon stromen. 

Ook onder de leiding was er een aantal besmettingen, waardoor reserve leiding 

ingevlogen moest worden. Gelukkig was er van tevoren een lijst gemaakt met mensen 

die bereid waren op het laatste moment in te springen indien nodig en hier is in een 

aantal gevallen gebruik van gemaakt.  

De dag van vertrek was het Waterlelieplein 

heel rustig, veel rustiger dan normaal. Alleen 

ouders mochten mee om hun kinderen uit te 

zwaaien. Er waren linten gespannen waardoor 

een heldere looproute ontstond en de 

‘kampbubbel’ intact bleef. Op vrijdag vertrok 

het oudste kamp en op zaterdag nog drie 

andere kampen. Het was gelukt, de kampen 

waren vertrokken!  

Echter op maandag kwam het bericht uit Ransdaal dat er een aantal deelnemers met 

klachten positief was getest. Het kamp moest afgebroken worden en alle deelnemers 

werden, volgens van tevoren opgesteld protocol, door ouders opgehaald op de locatie. 

(Achteraf net op tijd voor de overstromingen in dit gebied, die een dag later 

aantraden!) Een hele onderneming voor zowel ouders als de kampleiding die dit alles 

in goede banen moest leiden. Op dinsdag kwam ook het bericht uit Texel dat er 

iemand positief getest was en ook dit kamp moest plotsklaps naar huis. De 

kampleiding van deze kampen heeft geweldig gehandeld en alle protocollen gevolgd. 

Ze hebben er zelfs aan gedacht om het overgebleven voedsel op te laten halen door een 

lokale Voedselbank! Andere vrijwilligers van de Binding boden aan heen en weer te 

rijden om achtergebleven spullen op te halen en het kamphuis netjes te maken.  

http://www.samenopkamp.nl/
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Op de dinsdag dat het tweede kamp naar huis kwam, heeft de KC besloten om de drie 

kampen die gepland stonden voor de tweede week te annuleren. De situatie was 

simpelweg te onveilig. Grote teleurstelling natuurlijk bij zowel deelnemers als leiding, 

maar men begreep ook dat het niet anders kon. De besmettingscijfers na het kamp 

tonen aan dat dit een goede beslissing is geweest van de KC:  

Ransdaal 

- 5 van de 10 leiding positief (1 leiding is op dit moment nog steeds niet volledig 

hersteld) 

- 25 van de 40 deelnemers positief 

Texel 

- 6 van de 7 leiding positief 

- 18 van de 27 deelnemers positief 

De twee jongste kampen hebben echter een heerlijke kampweek 

beleefd in Warnsveld en Stadskanaal. De leiding heeft het 

programma hier en daar wat aangepast door bijvoorbeeld niet 

naar stadjes of een zwembad te gaan, maar in plaats daarvan een 

vossenjacht op het terrein te doen of in natuurwater te gaan 

zwemmen. Aan de hand van het thema ‘Vallen en opstaan, staan 

en opvallen’ werden verschillende programma’s gedaan en 

gingen de kinderen met elkaar en met de leiding in gesprek.  

Door de veilige sfeer die gecreëerd is in het kamp 

kwamen twee kinderen met een verhaal over een 

mogelijk niet veilige thuissituatie. Deze twee 

signalen zijn nog tijdens de kampweek besproken 

met de jeugdwerker+ van Buurtwerk. Deze heeft 

later teruggekoppeld aan de betrokken 

vrijwilligers wat er met hun signalen gedaan is.  

BEAU 

De meeste vaste activiteiten van de Binding, los van 

de kampen, worden georganiseerd door het Beau. 

Beau staat voor Bindings Eigen Activiteiten Unit en 

bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste jongeren die 

graag activiteiten organiseren voor hun eigen 

vrienden of voor een jongere doelgroep. In 2021 is het 

BEAU eenmaal live bij elkaar gekomen en driemaal 

digitaal. Tijdens deze overleggen merkten we dat de 

leden van het BEAU weinig motivatie op konden 

brengen om activiteiten te organiseren. Zij waren 

corona goed zat en wilden eigenlijk alleen nog dingen 
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organiseren als ze weer fysiek bij elkaar konden komen. Hieronder een uiteenzetting 

van de activiteiten die zij georganiseerd hebben in 2021.  

ARCHIEF 

De archiefcommissie heeft als taak om een digitaal archief aan te leggen van onze 

kampen. Hiervoor digitaliseren zij dia’s, oude foto’s of verhalen van oud-deelnemers. 

Omdat de mogelijkheid oud-deelnemers te bezoeken (veelal mensen boven de 70 jaar) 

verviel, heeft de archiefcommissie haar werkzaamheden even gelaten voor wat het is. 

We hopen hier in 2022 met goede moed weer mee verder te gaan.   

LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 

De Laatste Vrijdag van de Maand is dit jaar alleen 

doorgegaan in september. In het begin van het jaar 

zaten we nog in een volledige lockdown. Toen we wat 

meer mochten, waren al onze vrijwilligers druk bezig 

met de kampen en wilde men het risico op 

besmetting zo veel mogelijk beperken. De editie in 

september was erg gezellig en men had heel veel bij 

te kletsen! Er werd gebrainstormd over activiteiten in 

het najaar en nagepraat over de kampen of de 

annulering daarvan. Daarna is er (zoals links op de 

foto te zien is) fanatiek gekaart en geDobble’d. Men 

was erg blij elkaar weer te mogen ontmoeten!   
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KRINGEN 

Het plan voor de kringen lag al een poosje uitgewerkt op de plank en na de kampen 

hebben we vol gas ingezet op de samenkomst van met name de groepen die niet op 

kamp waren geweest. Omdat zij elkaar nu twee jaar achter elkaar eigenlijk niet gezien 

hebben, vrezen we voor verlies van deelnemers en samenhang in de groep. Dit heeft 

geresulteerd in een zeer gezellig reünie voor het kamp naar Stadskanaal, met een 

bezoek aan Jump XL, patatjes en natuurlijk het bekijken van de kampfoto’s. Het derde 

kamp, dat ook naar Stadskanaal zou zijn gegaan, maar helaas geannuleerd werd, heeft 

een swingende Bonte Avond beleefd in de Bindingzaal. Er werd flink gedanst, 

verkering gevraagd en geschuifeld! Opvallend bij deze activiteiten is dat je goed merkt 

dat sommige kinderen echt achterlopen wat betreft sociale vaardigheden. Wanneer er 

conflicten ontstaan wordt er eerder naar de leiding gekeken om dit op te lossen en 

kinderen zijn snel overprikkeld of hebben behoefte om zich even af te zonderen. Voor 

ons een extra signaal dat juist dit soort activiteiten, waarin kinderen in hun vrije tijd 

met leeftijdsgenoten zijn, nog belangrijker zijn geworden. 

In november en december stonden serieuze avonden gepland voor de 

kampgroepen en een Bonte Avond of reünie voor twee andere kampen. Helaas zijn 

deze door de verscherpte maatregelen niet doorgegaan. We hopen dit in het nieuwe 

jaar weer op te kunnen pakken. 

SINTERKLAASACTIE 

De Sinterklaasactie ging dit jaar voorzichtig van start, 

omdat we niet helemaal zeker waren of we op huisbezoek 

zouden kunnen. Al snel bleek dat dit een onverstandig 

plan zou zijn en hebben we besloten om de reserveringen 

die we al hadden aan te bieden om digitaal met Sint in 

gesprek te gaan. Zeven mensen maakten hier gebruik van 

in combinatie met een ‘buitenbezoek’ van een 

Pietenteam. Deze kwamen de cadeaus voor de deur of in 

de tuin zetten en zwaaiden even naar de kinderen. Al met 

al toch een succesvolle actie, waarmee ongeveer 150 euro 

opgehaald is.  
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KERST 

Kerst begint bij de Binding altijd in augustus al. Het BEAU 

stond te trappelen om te starten met schrijven en gelukkig 

mochten we, op afstand en met inachtneming van de 

maatregelen, fysiek bij elkaar komen in de Bindingzaal. 

Dat gegeven was al een groot feest, men was dolblij elkaar 

weer te zien en bij te kunnen kletsen. Met deze 

hernieuwde sociale energie kwam de brainstrom voor het 

script goed op gang. In de daaropvolgende weken ging 

men in groepjes verder met het schrijven van verschillende 

scenes. Er kwam een stuk tot stand over de opwarming 

van de aarde en hoe veel mensen daar nog hun kop over in 

het zand steken.  

Echter in november werden de maatregelen opnieuw 

aangescherpt en werd duidelijk dat het stuk niet met 

publiek erbij gespeeld zou kunnen worden. Gezien dit stuk 

echt als een theaterstuk geschreven was, besloten we gezamenlijk het stuk op de plank 

te leggen en iets nieuws te bedenken. De creatieve sappen kwamen weer op gang en 

men bedacht de Bonte Binding Bingo Bonanza! Een 

interactieve livestream waarbij men met bingokaart 

nummers af kon strepen, terwijl er allerlei gekke acts 

gedaan werden en quizvragen gesteld werden over 

voorgaande kerstspelen. Wederom waren de 

deelnemers zeer enthousiast en gingen ze in aparte 

groepjes aan de slag om hun act voor te bereiden, bingo 

kaarten te maken en alle digitale logistiek te regelen. 

Een eerste repetitie van het geheel in Place2Bieb, met 

dank aan Buurtwerk, zorgde voor grote hilariteit. 

Meerdere camera’s, geluidseffecten en digitaal 

overschakelen naar onze mobiele correspondent werd 

allemaal getest en het leek allemaal te gaan lukken.  

Vlak voor de uitvoering werden de maatregelen echter nog strenger, waardoor we niet 

met de volledige groep die acts had voorbereid bij elkaar zouden mogen komen. Een 

selectie wilden we niet maken en we achtten het zelf ook niet verstandig om met 25 

personen bij elkaar te komen, die in de daaropvolgende kerstdagen allemaal bij familie 

langs zouden gaan. Het risico voor een massale verspreiding van het virus vonden we 

simpelweg te groot. Daarom werd in goed overleg met deelnemers en bestuur besloten 

het kerstspel helemaal af te lassen. Alle deelnemers werden persoonlijk telefonisch op 

de hoogte gesteld en hoewel men ervan baalde, was er ook alle begrip voor deze 

beslissing. Hoewel het jammer is dat we de eindstreep niet gehaald hebben, zijn we 

heel dankbaar voor de creatieve en gezellige bijeenkomsten die we wel gehad hebben. 

Het was fantastisch te zien hoe de jongeren konden switchen naar een nieuw idee en 

daar toch ook weer enthousiasme en creativiteit voor op konden brengen.  
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LOSSE ACTIVITEITEN 

Los van bovenstaande activiteiten deden verschillende leden van het BEAU mee aan de 

Kerstplantjes actie van de Doopsgezinde Gemeente. Ze brachten een Amaryllisbol 

langs bij leden van de kerk boven de 75 jaar. De ouderen die een plantje ontvingen, 

vonden het heel erg leuk om de jongeren te zien en even kort in de deuropening te 

spreken.  

Normaal gesproken organiseert het BEAU vlak voor de kampen een knutselmiddag 

met aansluitend een gezamenlijke maaltijd om de kampspirit goed op gang te brengen. 

Dit jaar was dit natuurlijk geen optie en daarom verzon het BEAU een actie waarbij ze 

leidingtasjes samenstelden en uitdeelden aan de leiding die op kamp ging. De tasjes 

waren in het kampthema: ‘Vallen en opstaan, staan en opvallen.’ De leiding kreeg 

bijvoorbeeld een pleister voor het vallen, een zaklampje om op te vallen, een fluit om 

mee voor de groep te staan en inspiratie voor het ochtendstukje. 

Een drietal BEAU-leden heeft in samenwerking met een lid van de Bazarcommissie van 

de Doopsgezinde Gemeente wederom een spetterende pubquiz in elkaar gezet, 

waarmee zij geld opgehaald hebben voor de goede doelen die dit jaar door de Bazar 

zijn gesteund.  

Mediacommissie 

De mediacommissie heeft ook in 2021 haar 

waarde flink bewezen. Activiteiten en kampen 

werden gepromoot via onze sociale-

mediakanalen en hier kwam veel respons op. Er 

zijn sjablonen gemaakt voor een standaard 

vormgeving en daardoor ontstond ook snelheid 

in het plaatsen van berichten. De 

mediacommissie bestaat op dit moment alleen 

nog uit content-leden. De technische leden die 

hierin zaten, hebben hun taken overgedragen 

aan de Kampcommissie en de Bindingwerkers, 

nu de site helemaal goed ingesteld is en werkt.  

FONDSENWERVING 

Gezien de verminderde subsidie vindt de Binding het heel belangrijk om via andere 

kanalen aan financiële middelen te komen om zo haar activiteiten duurzaam voort te 

kunnen zetten. Hiertoe nemen wij ons voor een commissie Fondsenwerving op te 

richten. Deze commissie zal zich gaan richten op het schrijven van subsidieaanvragen 

naar verschillende fondsen, het werven van sponsoren voor specifieke evenementen en 

het opzetten van ‘Vrienden van de Binding’, een groep vaste donateurs die bereid is op 

jaarlijkse basis een klein bedrag te doneren om het werk van de Binding te 

ondersteunen. Vanwege de zeer beperkte mogelijkheden voor activiteiten is het 

vormen van deze commissie doorgeschoven naar 2022.  
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Zelfstandige groepen 

Los van de officiële commissies heeft de Binding nog een aantal op zichzelf staande 

groepen die een vaste activiteit organiseren en dit al jaren doen.  

DE KINDERVAKANTIEWEEK 

De vrijwilligers van de 

kindervakantieweek hadden al een hoop 

voorwerk gedaan toen de knoop 

definitief doorgehakt werd om in 2020 

geen kindervakantieweek te 

organiseren. Dit programma konden we 

dus doorschuiven naar 2021. Heel lang 

was het onduidelijk of we door konden 

gaan met de kindervakantieweek en ook 

de locatie was een grote uitdaging, omdat onze twee vaste plekken (de AVA en het 

grasveld achter de N201) nu bebouwd zijn. Na lang zoeken en vele gesprekken vonden 

we een prachtige nieuwe plek bij FC Aalsmeer. In overleg met de ESA konden we hier 

een klein grasveld gebruiken waar normaal niet op gevoetbald wordt. Deze 

samenwerking met FC Aalsmeer is zeer goed bevallen en heeft ook geleid tot een 

uitwisseling van vrijwilligers met hun Weekaatje. We hopen hier voor de komende 

jaren een fijne plek gevonden te hebben en hopen de samenwerking met FC Aalsmeer 

lang voort te kunnen zetten.  

De Kindervakantieweek kon uiteindelijk gelukkig doorgaan. Hiervoor ook veel dank 

aan de afdeling Vergunningen bij de gemeente die heel fijn met ons meegedacht 

hebben en kort van tevoren nog onze vergunning hebben weten te regelen. Vanwege 

corona hebben we het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 100 (i.p.v. 150) en 

hebben we alle leiding gevraagd om van tevoren en halverwege de week een zelftest te 

doen en hun contacten in de week van tevoren en met name tijdens de week zoveel 

mogelijk te beperken. Hier is keurig gehoor aan gegeven en men vond dit ook niet 

moeilijk, omdat het erg gezellig was met elkaar en men het geen enkel probleem vond 

in de kindervakantieweek-bubbel 

te blijven. Er zijn prachtige hutten 

gebouwd, er is met water gespeeld, 

er zijn dansjes gedaan. Kortom; het 

was een echte ouderwetse 

kindervakantieweek die zowel 

deelnemers als leiding (en mogelijk 

ook ouders) goed gedaan heeft!  

KLAVERJASTOERNOOI 

Het familiekraaktoernooi is al jaren een traditie in de Binding. Dit jaar werd de 

midzomervariant georganiseerd op 24 september. Men kan zich inschrijven met een 

familielid als speelpartner, waardoor dit een festijn is voor jong en oud. Het toernooi 
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werd deze keer gewonnen door ‘De Kraakbakkies’. De midwintervariant kon door 

coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden.  

BINDINGKOOR 

Het Bindingkoor is ooit begonnen als jongerenkoor vanuit een aantal kringen. De 

onderlinge band vanuit de kampen blijft zo lang bestaan dat we dit koor inmiddels 

geen ‘jongerenkoor’ meer kunnen noemen, maar deze oudgedienden zijn zeker nog 

actief onderdeel van de Binding!  

Vanwege een verplichte repetitiestop tijdens de eerste helft van 2021 is er helaas weinig 

gerepeteerd door het Bindingkoor. Men nam echter wel het prachtige nummer ‘Let’s 

begin again’ op afstand met elkaar op. Hieronder een screenshot van het YoTube 

filmpje en de link hiernaartoe. Ieder lid zong zijn of haar eigen partij in en later is dit 

bij elkaar gemonteerd met een prachtig eindresultaat. In de tweede helft van 2021 

mocht er gelukkig weer iets meer en kon men eindelijk weer eens live zingen tijdens 

de week van de Amateurkunst. Het Bindingkoor stond tijdens deze week in de 

Burgerzaal en gaf daar een aantal liederen ten gehore. Daarna werden de maatregelen 

helaas weer verscherpt en moest het geplande kerstconcert voor het tweede jaar op rij 

afgezegd worden.  

Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=I5wgYup1Cto 

 

Financiële verantwoording 

Hiertoe zijn de relevante pagina’s uit het financieel jaarverslag toegevoegd aan de mail 

waarin u dit document ontvangen heeft.   

https://www.youtube.com/watch?v=I5wgYup1Cto

