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Jaarverslag De Stampertjes 2021 

Voorwoord:  

 

Wat een bijzonder jaar was 2021 voor De Stampertjes en voor velen die er in de loop der 

jaren bij betrokken zijn geweest. Afgelopen jaar bestond De Stampertjes 25 jaar, een 

gouden jubileum! We hadden veel feestelijkheden gepland. Door de corona-maatregelen 

hebben we een aantal moeten laten vallen. Maar als u dit jaarverslag leest, zult u het 

met mij eens zijn dat we er een feestelijk jaar van hebben kunnen maken. En dat we 

heel veel mensen, die ooit met de Stampertjes te maken hebben gehad, hierbij hebben 

kunnen betrekken. Graag willen wij de fondsen die dit feestelijke jaar financieel hebben 

gesteund hier van harte bedanken. Het betreft Hofjes Codde en van Beresteyn, de 

Ruigrok Stichting en het Oranjefonds. 

Ook in andere opzichten was het afgelopen jaar belangrijk. We hebben voor het eerst 

een subsidie van de gemeente Bloemendaal ontvangen en hebben met hun goede 

afspraken kunnen maken op het gebied van kwaliteit. We zijn de gemeente heel 

dankbaar voor de steun, het constructieve overleg en de financiële bijdrage. Hierdoor 

gaat De Stampertjes de volgende 25 jaar met vertrouwen tegemoet.  

Zonder onze bijzondere vrijwilligers zou De Stampertjes niet bestaan. Met veel respect 

wil ik graag onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun loyaliteit van de afgelopen 

jaren en voor hun betrokkenheid bij de kwetsbare kinderen die aan hun zorg worden 

toevertrouwd. 

Namens het bestuur van Stichting De Stampertjes, 

Annette Molkenboer-Hamming 

Aantal kinderen: 

In dit verslagjaar hebben totaal 14 kinderen gebruik gemaakt van De Stampertjes.    

In januari 2021 kwamen er zes kinderen voor één of twee dagen per week. In december 

2021 komen er tien kinderen voor één of twee dagen per week. In 2021 zijn acht nieuwe 

kinderen gestart en zeven kinderen zijn gestopt vanwege de start op school, verhuizing 

of andersoortige opvang. 
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Aantal vrijwilligers: 

In het verslagjaar hebben 25 vrijwilligers een bijdrage geleverd aan de Stampertjes. De 

meeste vrijwilligers waren direct actief op de groep voor de kinderen en 7 vrijwilligers 

ondersteunend aan dit proces, zoals de klusjesman, de coördinator en de bestuursleden. 

In januari gestart met 16 vrijwilligers op de groep voor de kinderen en eind van het jaar 

ook 16 vrijwilligers. Er zijn 3 vrijwilligers weg gegaan en 3 vrijwilligers bij gekomen. In 

tijden van corona is 1 vrijwilliger niet in staat geweest om zich in te zetten. De andere 

vaste vrijwilligers hebben in haar plaats ingevallen. Van alle vrijwilligers hebben alle 

vrijwilligers een jaargesprek gehad. 4 Vrijwilligers hebben een online scholing gevolgd 

over autisme(20-5-2021) en 4 vrijwilligers over een lichte verstandelijke beperking (25-

5-2021), beide aangeboden door de VWC in Haarlem. 8 beroeps-vrijwilligers hebben een  

kinder-EHBO bijscholing gevolgd (31-7-2021). 

Bestuursvergaderingen: 

Het bestuur van De Stampertjes heeft in het verslagjaar achtmaal vergaderd.  

Vrijwilligersbijeenkomsten: 

De vrijwilligers hebben in het verslagjaar, onder voorzitterschap van het bestuurslid 

HR/vrijwilligersbeleid/Interne communicatie, viermaal een overleg gehad.  
 

Lustrum activiteiten:  

In het jaar 2021 bestond De Stampertjes 25 jaar! In het kader van dit lustrum vonden 

verschillende activiteiten plaats. 

 

  

 

Verslag NLdoet bij De Stampertjes op 28 en 29 mei 2021 

In het kader van het 25 jarig bestaan van De Stampertjes is er besloten dit jaar voor het 

eerst mee te doen aan NLdoet.  

Voorafgaand aan 28/29 mei is al heel wat werk verricht. Ten eerst heeft Irene Stichting 

De Stampertjes aangemeld bij Het Oranjefonds en een financiële bijdrage aangevraagd 
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voor NLdoet 2021, onder de activiteitnaam ‘Klussen voor hele kleine kinderen met een 

beperking’ (projectnummer NLD2021-044146).  Na goedkeuring van de aanvraag is een 

bedrag van €400 toegekend, naast een kortingsbon van GAMMA voor 20% korting op 

de NLdoet aankopen en het gratis promotiepakket. Hiervan moest €50 besteed worden 

aan mondkapjes, handgel e.d. ter preventie van corona. 

Ten tweede is er door Yvonne onder de vrijwilligers van De Stampertjes geïnventariseerd 

wie mee zou doen aan NLdoet (in verband met Corona hebben we alleen eigen 

vrijwilligers laten meedoen), op welke dag en welke klussen ieder op zich zou kunnen 

nemen. Een uitgebreide planning werd gemaakt, rekening houdend met een beperkt 

aantal mensen dat ivm corona tegelijkertijd aanwezig mocht zijn op de locatie, en ook 

nog verdeeld in buiten, binnen, eerste- en tweede verdieping. 

Ondertussen is door Herman en zijn echtgenote Marjo een uitgebreide inventarisatie 

gemaakt van nodige materialen voor iedere klus en een exacte boodschappenlijst 

samengesteld. Hier hebben ze veel tijd ingestoken om uit te zoeken in welke bouwmarkt 

of speciaalzaak ze de materialen het voordeligst konden aanschaffen en hebben alle 

materialen tijdig in huis gehaald.   

Ook werd er in de week vooraf aan 28 mei al door Tineke en Warna speelgoed en 

materialen gesorteerd, opgeruimd en weg gebracht. 

Yvonne heeft op 27 mei voor €50 aan mondkapjes, handgel, hygiënische doekjes, 

allesreiniger e.d. aan corona-preventie materiaal gekocht en klaar gezet. 

En toen was het zover, vrijdag 28 mei, de eerste dag van NLdoet!  

Yvonne en Esther hebben de locatie mooi versierd met het promotiemateriaal van 

NLdoet, alles klaargezet en boodschappen voor de lunch gekocht. 

De dag liep volgens planning. Vanaf 10:00 uur werd door Herman de gordijnrail 

ophangen op de 1e verdieping, terwijl Marjon het speelkeukentje en de eettafel een 

eerste laag lak gaf beneden en Esther wat rozenstruiken uit de achtertuin haalde. Na de 

gordijnrails te hebben opgehangen ging Herman aan de slag met graven van kuilen voor 

de schommelstellage in de tuin.  

Aan het einde van de ochtend ging Marjon naar huis en kwamen Marjo en Tineke. 

De lunch werd om de beurt in de vorm van een lopend buffet gepakt en in de tuin op 

afstand genuttigd.   

In de middag bouwden Herman en echtgenote Marjo de schommelstellage in de tuin. Er 

werd gegraven, gezaagd, gemeten, gepast, gebeitst en gehangen, en uiteindelijk hing de 

schommel! Ondertussen hing Tineke de gordijnen op en naaide de flap van het 

speeltentje op de eerste verdieping, ruimde nog wat op, hing de verjaardagskalender in 
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de WC en boende het tuinbankje schoon. Later in de middag kwam Marjon terug en gaf 

samen met Yvonne het speelhuisje een eerste laagje beits. 

We sloten de eerste NLdoet af rond 17:00 uur. Wat was er al veel gedaan! 

 

Zaterdag 29 mei gingen we verder met NLdoet bij De Stampertjes. 

Terwijl Yvonne weer spullen klaarzette en nog wat extra boodschapjes deed voor de dag, 

begon Herman met de ophangwerkzaamheden van de nieuwe ventilator. Lizzy ging aan 

de slag met het verder beitsen van het speelhuisje in de tuin en Warna lakte de 

kindermeubeltjes en de Tripp-Trapp stoeltjes. 

Tussen de middag vertrokken Lizzy en Warna en kwamen Marjo en Jitske met echtgenoot 

Jeroen.  

De lunch werd weer in de vorm van een lopend buffet gepakt en in de tuin op afstand 

genuttigd. Wat hebben we toch geboft met het mooie weer! 

In de middag gaf Jeroen het tuinhuisje een tweede laag beits. Jitske en Yvonne gaven de 

eettafel, het speelkeukentje, de Tripp-Trapp stoeltjes en de andere houten 

kindermeubeltjes een tweede laag lak. Ondertussen monteerde Herman met behulp van 

Marjo de ventilator en kon die uiteindelijk opgehangen worden. Nadat Jeroen en Jitsje 

nog de latjes van het speelhuisje netjes wit beitsten zag het speelhuisje er als nieuw uit. 

Wat een make-over! Zelfs de houten klomp werd nog netjes geboend, geschuurd en 

gebeitst door Jeroen en hangt weer als nieuw aan de schutting.  Ook werd het 

olieverfschilderij ‘De Stamperlaarsjes’ boven de eettafel opgehangen door Herman. Toen 

de gelakte meubeltjes weer opgedroogd waren werd er door Jitske en Yvonne opgeruimd, 

het speelkeukentje weer op zijn plaats gezet en de vloer gezogen en toen kon NLdoet 

dag 2 succesvol worden afgesloten. Wat is er veel werk verricht! 

 

Op zondag 30 mei kwam Peter nog om de heg van de voortuin te snoeien en het groen-

aangeslagen pad en voortuintje schoon te maken. Het ziet er weer strak en mos-vrij uit! 

 

Onze vaste vrijwilligers van De Stampertjes die hebben meegeholpen met NLdoet 2021 

zijn: 

➢ Irene de Lange, bestuurssecretaris 

➢ Yvonne Moulijn, coördinator 

➢ Herman van der Leek, klusjesman 

➢ Marjo ten Have, ondersteunende groepskracht 

➢ Tineke van Rijsewijk, groepsleidster 

➢ Warna Zoer, groepsleidster 

➢ Esther Groenheide, bestuurslid 

➢ Marjon Metselaar, ondersteunende groepskracht 

➢ Lizzy van Haastert, ondersteunende groepskracht 

➢ Jitske Wensveen - Boes, groepsleidster 

➢ Jeroen Wensveen, echtgenoot van Jitske 

➢ Peter Carson, penningmeester 
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Dank allemaal! Het was een groot succes. NLdoet is voor herhaling vatbaar! 

 

Burendag: 

Op zaterdagochtend 28 september werd in het kader van het lustrum een koffie-ochtend 

gehouden voor mensen uit de buurt. De buren werden geïnformeerd over de Stampertjes 

en ginen met een bloemetje voor de tuin weer naar huis.  
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Activiteit bij Zebrazorg:  

Op 19 september konden we ons 25 jarig bestaan vieren bij boerderij Zebra-Zorg te 
Vogelenzang. Dit feestje was georganiseerd voor alle kinderen en 
hun ouders/verzorgers/contactpersonen die gebruik maken of hebben gemaakt van De 
Stampertjes en alle vrijwilligers die zich inzetten of hebben ingezet voor onze Stichting.  
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Hier het krantenartikel uit ‘De Heemsteder’ van 22 september 2021:

 

https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/11/IMG_4452-1.jpg
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Aanbieding lustrumboek: 

Een grootschalige feestelijke Lustrumbijeenkomst op 27 november kon helaas niet 

doorgaan door de huidige corona-situatie. Er is een prachtig Lustrumboek ’25 jaar De 

Stampertjes’ gemaakt door fotograaf Ron Moelijker met mooie foto’s, verhalen en het 

interview van de oprichter van De Stampertjes, Etty Bischoff en mede oprichter Alida van 

Veelen, door Johan Tempelaar. 

• Etty 

• Alida en Etty 

https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/08/image-1.png
https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/11/image014.jpg
https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/11/image007.jpg
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• Johan en Etty 

Dit Lustrumboek is tijdens een kleinschalige Kerstborrel op 18 december aangeboden aan 

Etty en Alida door oud-Stamper Tessa en huidige bestuursleden van De Stampertjes. Het 

boek is tevens geschonken aan alle huidige vrijwilligers en ouders van de huidige 

Stampertjes. Het ligt ter inzage op De Stampertjes, en indien gewenst kan het kosteloos 

aangevraagd worden (zolang de voorraad strekt) bij de coördinator.  

Kwaliteit:  
 
In 2021 is De Stampertjes voor de borging van kwaliteit van zorg overgegaan van 

toezicht door middel van certificering via de SIG naar toezicht via de GGD. Hierover zijn 

met zowel de gemeente als met de GGD goede gesprekken gevoerd en afspraken 

gemaakt. Het resultaat is dat er een vorm van toezicht is gevonden die beter aansluit bij 

de opzet en het doel van De Stampertjes.  

Het eerste jaarlijkse bezoek van de GGD heeft in oktober plaatsgevonden. De conclusie 

van de GGD in het rapport naar de gemeente was als volgt: 

De toezichthouder constateert op basis van het bezoek, de documenten en de 

gesprekken die hebben plaatsgevonden dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven 

aan het beleid van De Stampertjes. Er wordt voldaan aan de geformuleerde 

voorwaarden. Er zijn een aantal opmerkingen in de vorm van aanbevelingen gedaan en 

dit zal opgepakt worden. Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld.  

 
 

Financiën:  

Voor financiën over het jaar 2021 wordt verwezen naar het financiële jaarverslag, 

begroting en balans etc.. 

https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/11/image006.jpg
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Eind december 2021 bestond het bestuur uit: 

Annette Molkenboer-Hamming, voorzitter 

Irene de Lange, secretaris 

Peter Carson, penningmeester 

Hilde Kornaat, lid 

Esther Groenheide, lid. 

 

 

 

  

Santpoort-Noord, 22 mei 2022 

 

Namens het bestuur van de Stampertjes, 

Irene de Lange, secretaris. 


