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Voorwoord

Begin 2021 was de impact van een jaar bijna geen kampen bij alle betrokkenen zeer duidelijk voelbaar. Niet alleen bij het kantoorteam
en onder de vrijwilligers, maar natuurlijk ook bij onze deelnemers die keer op keer werden doorgeschoven omdat de kampen telkens
last-minute geannuleerd moesten worden.
Gelukkig hebben de kampen in 2021 wel doorgang kunnen vinden. Ondanks dat we de afgelopen zomer de nodige moeite hadden om
voldoende goede vrijwilligers te werven - iedereen wilde na een jaar lockdown toch liever met vakantie - kunnen we met veel trots delen
dat we dit jaar in totaal 14 kampen (verspreid over mei, zomer en herfst) hebben weten te organiseren.
Het afgelopen jaar was voor alle kinderen en jongeren in Nederland op sociaal emotioneel
vlak een impactvol jaar. Deze kwetsbaarheid is door alles wat corona teweeg heeft gebracht
alleen maar vergroot. Veel kinderen en jongeren die kampen met milde internaliserende
en/of externaliserende (gedrag-) problemen hebben deze alleen maar groter zien worden.
Concreet betekent dit dat kinderen zich meer zijn gaan terugtrekken, aansluiting tot
leeftijdgenoten nog meer zijn gaan missen en/of het gevoel hebben er niet meer bij te
horen. Gevoelens van somberheid en angst zijn toegenomen. Isolatie en eenzaamheid
worden steeds vaker door ouders benoemd. De opening van de scholen in mei/juni en de
mogelijkheid om weer de vrijetijdsbesteding op te pakken bleken helaas niet de oplossing
voor deze problemen. Als je al begint met een achterstand wordt deze alleen maar groter
en is het zonder steun erg moeilijk deze weer in te halen.
Stichting De Ster heeft dit jaar dan ook met veel inzet getracht voor
onze doelgroep een steun in de rug te zijn in deze moeilijke tijden.
Door de flexibiliteit van ons team, de hulp van een grote
enthousiaste groep vrijwilligers, maar ook door de samenwerking en
het overleg met partners, de brancheorganisaties en professionals
zoals het RIVM en kinderartsen, is het ons gelukt een grote groep
kinderen meer zelfvertrouwen te geven en een positieve bijdrage te
leveren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een bijdrage die nu
meer nodig is dan ooit!
Jaarverslag 2021-2022
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Het is ons gelukt! Ruim 400 kinderen zijn in 2021 met ons
meegegaan op kamp en hebben een ‘life-changing’ week
ervaren. Een prachtig resultaat.
Terugkijkende is 2021 het jaar waarin er op kantoor meer stabiliteit
is gekomen na een roerige tijd. Zo hebben we met het team
gewerkt aan het thema vertrouwen en bouwen op elkaar. Iets wat na
een jaar lockdown hard nodig was om weer echt één team te zijn
met eenzelfde doel. Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid
moeten nemen van Fleur Termijtelen als onze directeur. Fleur gaat
haar tijd anders indelen en zal op afstand verbonden zijn met
Stichting De Ster. Vanaf het voorjaar van 2021 neem ik de rol van
algemeen directeur met veel plezier en liefde op me.
We hebben dit jaar ook gebruikt om kritisch naar onszelf te kijken.
Het is een feit dat het elk jaar weer een enorme uitdaging is een
bevlogen groep vrijwilligers te mobiliseren die een week mee willen
gaan op kamp. Ook is het een feit dat we kwetsbaar zijn omdat ons
aanbod enkel uit kampen bestaat. Kijkend naar de huidige tijd
hebben we besloten hierin verandering te moeten aanbrengen en
we zijn dan ook trots te kunnen melden dat we eind dit jaar zijn
gestart met onze eerste online cursus. Een cursus voor jongeren
zodat ze ook thuis kunnen werken aan het thema zelfvertrouwen en
weerbaarheid. Momenteel werken we aan een tweede online
cursus zodat we hierin kunnen opschalen.
Bovendien onderzoeken wij op dit moment ook een scholentraject.
Op scholen is steeds meer merkbaar dat kinderen en jongeren
extra hulp op het gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid
kunnen gebruiken. Als wij hierin een steentje kunnen bijdragen zou
dit fantastisch zijn.
Jaarverslag 2021-2022
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Daarnaast hebben we voor 2022 de planning qua kampen veranderd zodat we
niet alleen in de mei-, zomer- en herfstvakantie een beroep doen op vrijwilligers,
maar dit verspreiden gedurende het jaar.
Tenslotte blijft het onze missie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te
helpen met het vergroten van hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. Zo kunnen
we blijven bijdragen aan kinderen die zich tot zelfverzekerde, zelfredzame,
positieve en sterke volwassenen ontwikkelen. Individuen die zichzelf goed
kennen, hun talenten ontplooien en een sociaal netwerk om zich heen hebben.
Dit hoeft in onze ogen niet alleen via kampen te gebeuren, maar kan ook veel
breder ingezet worden.
Om onze plannen waar te kunnen maken blijven we steun nodig hebben van de
mensen, organisaties en fondsen om ons heen. Ten eerste onze grote groep
betrokken vrijwilligers, zonder hen hebben wij geen bestaansrecht. Met hun
enthousiasme en inzet maken zij het verschil. Met hun kennis en kunde zorgen
ze voor steun en inspiratie voor De Ster. Hiernaast blijven we de steun nodig
hebben van fondsen en partners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze
plannen vorm krijgen en doorgang kunnen vinden. Samen zorgen we dat we
verschil kunnen maken voor een kind, zodat het weer met vertrouwen in zichzelf
en zijn/haar eigen kunnen in het leven staat en stappen vooruit maakt, op weg
naar een gelukkige toekomst.

Jacqueline Vizée
Algemeen directeur Stichting De Ster
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Stichting De Ster in een notendop
Stichting De Ster is sinds 2004 expert op het gebied van
het vergroten van het zelfvertrouwen en het daarbij
positief ondersteunen van de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen / jongeren (7-17 jaar).
Stichting De Ster doet dit door kampen aan te bieden
waar leren en plezier maken hand in hand gaan. De
kampen worden georganiseerd door heel Nederland,
worden begeleid door een grote groep bevlogen
vrijwilligers en zijn vooral ontzettend leuk!
De Ster werkt volgens een wetenschappelijk bewezen
formule om kinderen meer zelfvertrouwen te geven, ze
zelfredzaam te maken, hun talenten te bevorderen en
sociale vaardigheden te versterken. De formule is
ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam en zorgt dat de kinderen sterker in het
leven komen te staan.
Tevens heeft het programma een preventief karakter en
verkleint het de kans dat de problemen verergeren en
dat het tot maatschappelijke uitval komt. De Ster kan
mede dankzij de hulp van fondsen ook kinderen uit
(financieel) minder bedeelde gezinnen ondersteunen
waardoor ook deze doelgroep met meer zelfvertrouwen
de toekomst tegemoet kan gaan.

Jaarverslag 2021-2022
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Onze visie

Zelfvertrouwen als basis van een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling
Zelfvertrouwen is de basis voor een gezond en gelukkig leven. Een persoon met
zelfvertrouwen heeft vertrouwen in eigen kunnen door kennis over zichzelf,
met inzicht in eigen talenten en tekortkomingen. Kinderen en volwassenen
met zelfvertrouwen vinden zichzelf goed zoals ze zijn en zijn trots op zichzelf.
Kinderen en jongeren met zelfvertrouwen komen tot leren en kunnen zichzelf
optimaal ontwikkelen. Het leggen van deze gezonde basis begint al vroeg.
Recht op zelfvertrouwen
Kinderen en jongeren hebben rechten die beschreven staan in het
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dit zijn rechten die te
maken hebben met onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, de rol van
ouders en familie, vrijheid (ook van meningsuiting) en geloof, bescherming
tegen o.a. mishandeling en uitbuiting, een dak boven het hoofd etc. De Ster
vindt dat alle kinderen en jongeren tevens recht hebben op zelfvertrouwen.
Naast het recht op vertrouwen op hun omgeving zoals ouders, school en
overheid hebben kinderen en jongeren ook het recht om op zichzelf en hun
eigen kunnen te kunnen vertrouwen. Helaas is dit voor veel kinderen (en
voor nog meer volwassenen) geen vanzelfsprekendheid. De Ster strijdt voor
zelfverzekerde kinderen die straks als gezonde en gelukkige burgers in de
wereld staan.

Jaarverslag 2021-2022
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Onze missie

Zelfvertrouwen is essentieel voor een goede ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Voldoende zelfvertrouwen is echter niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen worden niet geboren
met zelfvertrouwen, hun zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf
ontwikkelt zich in interactie met anderen.
De Ster wil kinderen en jongeren steviger in hun schoenen
laten staan. Zo dragen wij bij aan een samenleving waarin
kinderen opgroeien tot de beste versie van zichzelf. Een
samenleving waarin ruimte is voor kwetsbaarheid, fouten
maken en positieve oplossingen.
Onze missie is het dan ook om kinderen en jongeren in
Nederland tussen de 7 en 17 jaar een steun in de rug te
bieden op het gebied zelfvertrouwen, sociaal emotionele
uitdagingen en weerbaarheid. Dit doen wij hoofdzakelijk
door het organiseren van laagdrempelige vakantiekampen
in de schoolvakanties waarin plezier maken, een positieve
benadering en onbewust leren centraal staan. Ons streven
is om kinderen een geweldige week te bezorgen waar zij
met opgeheven hoofd en een positiever zelfbeeld
weggaan. De kampen zijn wetenschappelijk bewezen
effectief en ontwikkeld in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam. Tevens willen wij voor
ouders en professionals een expertfunctie hebben op
het gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid bij
kinderen en jongeren. Tenslotte is ons streven om de
leukste, meest inspirerende en positieve plek te zijn om
betekenisvol en concreet vrijwilligerswerk te doen.

Wij hebben hierbij onze kernwaarden positiviteit, professionaliteit en
vertrouwen hoog in het vaandel.
Concreet vertalen wij deze missie naar ons hoofddoel:

In 2027 heeft Stichting De Ster 12.500 kinderen
geholpen hun zelfvertrouwen te versterken.
Daarnaast is Stichting De Ster in 2027 een gevestigde naam onder
ouders, scholen, hulpverleners en andere professionals in heel
Nederland. Wij zijn dé expert als het gaat om zelfvertrouwen en
weerbaarheid bij kinderen en positieve opvoeding.

Onze droom

Veiligheid en kwetsbaarheid
De Ster droomt van een maatschappij waarin kinderen onbelemmerd
door onzekerheden zichzelf kunnen en durven zijn. Een maatschappij
waarin kinderen zich veilig voelen om te experimenteren met nieuw
gedrag dat wellicht beter bij hen past. Een wereld waarin er plek is
voor iedereen en waarin mensen elkaars talenten stimuleren en
elkaars zwakheden respecteren.
Jaarverslag 2021-2022
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Het maatschappelijk kader
Wat is zelfvertrouwen? Wat is een laag zelfbeeld? Hoe komt het dat de één
daar meer last van ondervindt dan de ander? Wanneer wordt het een
probleem? In dit hoofdstuk leest u de antwoorden op deze en meer vragen
over de achtergrond en het maatschappelijk kader waarin Stichting De Ster
handelt, alsmede onze oplossing hiervoor.

Het probleem

Iedereen is weleens onzeker, daar is niets mis mee. Sterker nog, in
sommige gevallen kan het juist helpend zijn. Het geven van een
presentatie kan bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid oproepen
maar deze tijdelijke onzekerheid kan je juist scherper en alerter maken
waardoor de presentatie uiteindelijk misschien zelfs beter gaat. Als
onzekerheid niet alleen incidenteel voorkomt maar dagelijks aanwezig is
en daarmee het leven zelfs beïnvloedt (waardoor iemand bijvoorbeeld
lastige situaties gaat vermijden) is het tijd er iets aan te doen.
Wat is zelfvertrouwen?
Het hebben van zelfvertrouwen betekent dat je een sterk besef
hebt van je eigenwaarde en mogelijkheden. Je gelooft dat je de dingen
op eigen kracht aankunt en tegenslagen op een goede manier zelf kan
verwerken. Je denkt en voelt 'Ik ben de moeite waard’ of ’Ik ben goed zoals
ik ben’. Zelfvertrouwen is de basis en een voorwaarde voor een gezonde
ontwikkeling. Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de kindertijd welke wordt
beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken maar ook omgeving zoals
ouders, leerkrachten of leeftijdgenoten.

Wat is een laag zelfbeeld?
Kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld
twijfelen of ze ergens goed genoeg in zijn en
hebben gedachten als ‘Ik kan het toch niet’ en ‘Ze
willen mij er toch niet bij hebben’. Hierdoor zullen
zij zich eerder angstig of somber voelen en
presteren zij vaak minder goed op school en
worden zij minder geaccepteerd door leeftijdsgenoten. Zelfvertrouwen gaat namelijk vaak samen
met de sociale vaardigheden: kinderen die positieve
ervaringen opdoen in een groep groeien in hun
zelfvertrouwen. Kinderen die onzeker zijn, kunnen
in de groep vaak onhandig gedrag vertonen of
zichzelf niet (goed) laten zien, waardoor het
zelfvertrouwen lager wordt. Daarnaast is er een
relatie met de ontwikkeling van psychopathologie
zoals angst, depressies en eetstoornissen.

Jaarverslag 2021-2022
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De gevolgen

Problemen in het zelfvertrouwen en daarmee
samenhangende lage sociale weerbaarheid kunnen
grote gevolgen hebben voor kinderen en jongeren zelf.
Zij ontwikkelen zich niet vanuit hun potentiële
vaardigheden en kunnen een afwijkende ontwikkeling
gaan vertonen die gepaard gaat met problemen zoals
hiervoor omschreven. Dit is lastig voor de persoon zelf
maar ook hun ouders, broers/zussen, later hun eigen
gezin en uiteindelijk zelfs de maatschappij, kunnen lijden
onder de gevolgen van de afwijkende ontwikkeling en
samenhangende sociale moeilijkheden. Kinderen en
jongeren die ernstige sociale problemen ervaren hebben
meer kans op maatschappelijke uitval wat veelal wordt
voorafgegaan door vroegtijdig schoolverlaten. Jongeren
die met school stoppen zonder diploma hebben vaak
overeenkomstige kenmerken: een gebrek aan
zelfvertrouwen vertrouwen en weerbaarheid en
ongunstige economische gezins- omstandigheden. Uit
verschillende onderzoeken blijkt de correlatie tussen
persoonlijkheidskenmerken, sociaal- economische
status en vroegtijdig schoolverlaten.

Onze oplossing

Feit is dat er grote gevolgen kunnen zijn door de sociale
problemen die kinderen en jongeren ondervinden. Wat
doet De Ster hieraan? Hoe pakt zij haar verantwoordelijkheid hierin? Hoe draagt zij haar steentje bij aan de
toekomst van de jeugd en wat houdt de STERK-formule
in?

Onze bijdrage aan de maatschappij
De cijfers liegen er helaas niet om. 5 tot 10% per klas heeft moeite
sociaal geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten en heeft
hierdoor problemen in de sociale ontwikkeling. 10,4% van de
basisschoolleerlingen geeft aan regelmatig slachtoffer te zijn van
pesten. Binnen het voortgezet onderwijs zegt 6,9% van de leerlingen
regelmatig gepest te worden.
De Ster wil kinderen uit alle bevolkingsgroepen en sociaaleconomische
klassen een steun in de rug geven zodat zij zich tot zelfredzame,
positieve en sterke volwassenen kunnen ontwikkelen. Volwassenen die
zichzelf goed kennen, hun talenten kunnen ontplooien en een sociaal
netwerk om zich heen hebben. De Ster levert al sinds 2005 een
bijdrage aan een maatschappij van morgen waar ruimte en respect is
voor onderlinge verschillen. Aan een wereld waar iedereen zichzelf
mag zijn. Uiteraard beschikt De Ster over giften van bepaalde fondsen
zodat ieder kind, ongeacht de economische situatie van zijn/haar
ouders, op kamp kan. Wij -en de ouders en kinderen- zijn deze fondsen
hier zeer dankbaar voor!
Jaarverslag 2021-2022
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Laagdrempelige hulpverlening
De Ster heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een unieke aanpak ontwikkeld waarin kinderen en jongeren in
korte tijd effectieve stappen maken in hun ontwikkeling. In de aanpak van De Ster staan positiviteit, oog voor wat het kind wel kan
(i.p.v. niet kan), experimenteren met nieuw gedrag, veiligheid en structuur en een grote portie plezier centraal. Deze aanpak is niet
alleen effectief zoals aangetoond door de Universiteit van Amsterdam maar ook toegankelijk, laagdrempelig en preventief. Wij bieden
ouders en kinderen een effectieve aanpak waar kinderen geen ‘label’ hoeven te krijgen.

Toegevoegde en unieke waarde
Een week vol plezier en vriendschap kan de oplossing bieden! Op kamp gaan is op zich al een hele overwinning voor veel van onze
kinderen en jongeren en is vaak een waanzinnige ervaring. Deze week is niet alleen heel erg leuk maar biedt kinderen en jongeren de
kans om door middel van bevlogen en toegewijde vrijwilligers nieuw gedrag aan te leren en direct in een veilige omgeving te kunnen
oefenen. Dit alles met - in tegenstelling tot andere psychologische instellingen - 24/7 coaching. Het kind/de jongere ervaart dat werken
aan zichzelf zin heeft en met name erg leuk is. Het begin van levenslang leren is gemaakt. De positieve effecten van onze aanpak
maken dat De Ster gedreven is om de programma's steeds weer te evalueren, verbeteren en door te ontwikkelen. Een levenslang
positief effect is de toegevoegde waarde van Stichting De Ster. Bewezen is dat kinderen en jongeren hun gedrag nog relatief makkelijk
kunnen aanpassen, immers:

“It’s easier to build strong children than to repair broken adults”
- Frederick Douglas

Jaarverslag 2021-2022
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De methodiek

Bij Stichting De Ster hebben we verschillende kampvormen, elk voor een
andere leeftijdsgroep en uiteraard elk met een eigen aanpak. In de volgende
hoofdstukken staan de verschillende kampsoorten en de wetenschappelijk
bewezen resultaten beschreven.

De STERk-formule als basis van onze kampen en projecten
De formule die wij - in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam - ontwikkeld hebben, heet de STERk-formule. Deze formule
is wetenschappelijk bewezen effectief en passen wij toe op elk kamp.
Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
Telefonische screening
Afname wetenschappelijk pedagogische vragenlijsten (ouders en kind)
Intakegesprek met pedagogen (ouders en kind)
Kampweek onder begeleiding van professionals
Optioneel: follow-up gesprek met pedagogen (ouders en kind)

De STERk-formule bestaat uit volgende ingrediënten
die de basis vormen van onze aanpak tijdens de
projecten:
van Structuur: De Ster zorgt voor een duidelijke
structuur door de dag heen waarbij we werken
met rituelen, duidelijke en overzichtelijke en
voorspelbare invulling van de dag en voortdurende aanwezigheid van begeleiders.
Door een duidelijke structuur neer te zetten
creëren we veiligheid waardoor kinderen zichzelf
durven te zijn en zich durven te laten zien maar
ook uit hun comfortzone te stappen en tot leren
te komen.
van positiviteiT: De Ster en haar vrijwilligers en
medewerkers benaderen de kinderen en hun
collega’s altijd vanuit positiviteit. Samen kijken
naar wat wel kan, uitgaand van talenten,
interesses en mogelijkheden.
van Experimenteren: Kinderen en begeleiders
experimenteren op de kampen met nieuw gedrag.
Samen leren ze dat er verschillende oplossingen
zijn voor lastige situaties. Tevens leren kinderen
dat fouten maken mag en dat je door fouten te
maken juist kan leren en groeien.
van plezieR: Bij De Ster draait alles om plezier, je
kan immers nooit genoeg plezier hebben in je
leven. Plezier zorgt voor onwijze motivatie om te
leren, helpt bij het beklijven van het geleerde en
zorgt voor een goede emotionele en lichamelijke
gezondheid.
Jaarverslag 2021-2022

12

Voorwoord - Over Stichting De Ster - Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek - Structuur organisatie - 2021 - Meerjarenplan - Visie 2022 - Tot slot

Op kamp gaan de kinderen en jongeren onder
begeleiding van professionele vrijwilligers
aan de slag met hun eigen ontwikkeling. Ze
werken aan thema’s zoals emotieregulatie, vrienden
maken, jezelf durven laten zien, gedragskeuzes te
maken die bij jezelf passen, opkomen voor jezelf en
zelfvertrouwen. De kinderen krijgen dagelijks sociale
vaardigheidstrainingen, psychofysieke trainingen,
theater en individuele coaching momenten.
De methodes die De Ster gebruikt zijn wetenschappelijk
bewezen effectief. Zo werken wij met pedagogische
theorieën uit de cognitieve gedragstherapie,
oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie en
mindset-theorie. Om de kinderen zoveel mogelijk tot
leren te brengen gebruiken we verschillende
invalshoeken in ons aanbod: cognitief
(in de vorm van sociale vaardigheidstraining),
spel (psychofysieke training), theater (dramalessen) en
sport. Voor ieder kind is er op die manier altijd een
manier van leren die het beste bij hem/haar aansluit
waardoor de kans dat het zich nieuwe vaardigheden
eigen kan maken veel groter is dan als we maar op één
manier onze theorie zouden aanbieden.

Jaarverslag 2021-2022

13

Voorwoord - Over Stichting De Ster - Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek - Structuur organisatie - 2021 - Meerjarenplan - Visie 2022 - Tot slot

De kampsoorten bij De Ster
STARTKAMP

7 tot en met 8 jaar
Op Startkamp worden kinderen van 7 en 8 jaar een weekend
lang ondergedompeld in positiviteit en plezier. De groepen zijn
iets kleiner dan bij de overige kampvormen omdat deze
doelgroep nog meer veiligheid en aandacht nodig heeft.
Bijzonder aan dit kamp is de ouder-kind dag waarop ouders
een workshop over ouderschap krijgen om vervolgens samen
met hun kind, onder begeleiding van onze begeleiders, aan de
slag te gaan.
Door middel van spel leren de gezinnen elkaar in een andere
context nog beter kennen en oefenen ze samen vaardigheden
zoals het tonen en reguleren van emoties, opkomen voor jezelf,
een zelfverzekerde lichaamshouding aannemen en omgaan
met lastige situaties. Deze dag is een enorme aanvulling voor
de ontwikkeling van deze kleine kinderen: de ouders staan
immers het meest dichtbij de kinderen en spelen een grote rol
in het opbouwen van zelfvertrouwen in deze ontwikkelingsfase.

STERKAMP

AFTERWEEKEND

9 tot en met 12 jaar

Het Afterweekend is het vervolg op
Sterkamp. Het Afterweekend presenteren
we in 2022 ter vervanging van Maankamp.
De kinderen zijn allemaal al een keer
meegeweest op kamp en de sfeer is
hierdoor vanaf de eerste dag vertrouwd.
Op het Afterweekend kan er snel en
effectief voortgeborduurd worden op dat
wat de kinderen op Sterkamp al geleerd
hebben. Kinderen van 9 t/m 12 jaar gaan
aan de slag met thema’s als het bewaken
van persoonlijke grenzen, omgaan met
groepsdruk, cyberpesten en omgaan met
uitsluiting. Waar bijvoorbeeld bij
Sterkamp ‘vrienden maken’ centraal staat
wordt er bij het Afterweekend ingegaan
op de vervolgstap ‘vrienden behouden’.

8 tot en met 12 jaar
Op Sterkamp gaan kinderen van 8 t/m 12 jaar op een speelse manier aan de slag met algemene thema's als vrienden maken, het
zelfvertrouwen en omgaan met pesten. In verschillende blokken worden handige theorieën en vaardigheden uitgelegd die ze direct
op hun eigen lastige situaties kunnen toepassen. Hiernaast gaan zij in kleinere groepjes met hun mentor aan de slag met hun eigen
doelen (Mentormoment). Sterkamp staat voor plezier en een onvergetelijke vakantieweek vol verrassingen, uitdagingen en leuke
activiteiten. Plezier is de beste basis voor kinderen om nieuw gedrag aan te leren!
Jaarverslag 2021-2022
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STERK ID

11 tot en met 12 jaar
Sterk ID is voor jongeren die de
overstap van de basisschool naar de
brugklas gaan maken. De tussenliggende
zomervakantie is hét moment voor een
boost om een goede nieuwe start te
maken. Tijdens het kamp worden de
jongeren voorbereid op typische
brugklas situaties zodat ze zelfverzekerd aan de middelbare school
kunnen beginnen. In een volledig
nagebootste schoolsituatie werken de
jongeren onder leiding van enthousiaste
professionals aan thema’s die de overgang naar het voortgezet onderwijs met
zich meebrengt. Hierbij is er vooral
aandacht voor zelfvertrouwen, zelfbeeld,
sociale weerbaarheid, omgaan met
pesten, cyberpesten, lichaamstaal en
inzicht in gedachten, gevoelens en
gedrag. Daarnaast werken de jongeren
in kleine groepjes met hun mentor aan
de persoonlijke doelen. Met veel
bijzondere workshops en vooral veel
plezier worden ze voorbereid op de
brugklas. Goed voorbereid starten in
een nieuwe omgeving vergroot immers
de kans op succes.

STAY STRONG

12 tot en met 16 jaar
Stay Strong is ontwikkeld voor jongeren op de middelbare school (12 t/m 17 jaar) die
richting de puberteit gaan of er juist middenin zitten. Ze gaan aan de slag met typische
puber thema's zoals identiteitsontwikkeling, omgaan met schooldruk, zelfvertrouwen,
social media, cyberpesten, opkomen voor jezelf, inzicht in seksuele ontwikkeling en
grenzen aangeven.
In groepjes gaan de jongeren een eigen film maken. Aan de hand van filmfragmenten
worden lastige situaties besproken die jongeren in de puberteit tegen kunnen komen.
De jongeren gaan vervolgens zelf een script bedenken waarin ze deze thema’s
verwerken en waarin zij zelf de scènes uitspelen. De week wordt afgesloten met een
fantastische première - inclusief rode loper- waar de zelfgemaakte films vertoond
worden.
Jaarverslag 2021-2022
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Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek

De Ster vindt het belangrijk dat het aanbod echt verschil maakt en voor langdurige effecten zorgt. Ontzettend trots zijn we dan ook dat uit elk
onderzoek weer blijkt dat onze programma’s significante effecten teweegbrengen bij het kind en dat deze effecten zowel op de korte als lange
termijn zichtbaar zijn. Dat maakt dat we een aanbod hebben met onwijs veel effect.
En de kinderen? Die hebben een onvergetelijke leuke vakantie gehad met impact voor het leven!

EFFECTEN STERKAMP

EFFECTEN STERK ID

8 tot en met 12 jaar
Uit onderzoek blijkt dat kinderen 6 weken na Sterkamp
aanzienlijk minder angstig zijn in sociale situaties. Tevens
zijn sociale en internaliserende problemen afgenomen. Na
een half jaar is dit effect nog steeds aanwezig.

11 tot en met 12 jaar
Uit intern onderzoek naar Sterk ID komt naar
voren dat kinderen zich na kamp sociaal
vaardiger voelen dan voor kamp, met name
wat betreft participatie in groepen en
aspecten van vriendschap en intimiteit. Tevens
is er een verandering zichtbaar in de manier
waarop kinderen na Sterk ID omgaan met
lastige situaties, dit gaat ze een stuk beter af.

(uit wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd)

EFFECTEN MAANKAMP

(uit wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd)

9 tot en met 12 jaar
Kinderen die meededen aan het Sterkamp-onderzoek en
vervolgens een half jaar later aan het After weekendonderzoek zijn wederom gegroeid. Zes weken na het
Maankamp zijn grote positieve veranderingen gevonden. De
kinderen ervaren minder sociale angst, minder sociale
problemen en minder internaliserende problemen. Tevens
is er sprake van een positiever zelfbeeld m.b.t. het gevoel
van eigenwaarde, de schoolvaardigheden, de sportieve
vaardigheden, het uiterlijk en de gedragshouding. Bij
metingen één jaar later waren deze positieve veranderingen
nog steeds aanwezig. De effecten van Maankamp zijn dus
zichtbaar op zowel de korte als lange termijn.

(intern scriptieonderzoek)

EFFECTEN STAY STRONG

(uit wetenschappelijk onderzoek, eind van het
jaar ingestuurd voor publicatie)

12 tot en met 16 jaar
Uit onderzoek naar het kamp voor middelbare
scholieren komt naar voren dat de jongeren minder internaliserende
problemen, zoals angst en somberheid, en minder externaliserende
problemen, zoals provocerend en grensoverschrijdend gedrag,
ervaren. De jongeren geven tevens aan dat ze meer steun ervaren van
leeftijdsgenoten. De grootste veranderingen na een week kamp zijn te
zien in de groei van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van
de jongeren.
Jaarverslag 2021-2022
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Op kantoor, de werknemers

Hoe is de stichting georganiseerd? Hoe zijn de verantwoordelijkheden op kantoor verdeeld? Wie regelen de begeleiders en wie zijn die
vrijwilligers eigenlijk? Dit hoofdstuk geeft inzicht in deze onderwerpen.
Stichting De Ster is een relatief kleine organisatie (6-7 vaste werknemers, 2 tot 7 stagiairs) waar bevlogen professionals alle zaken
regelen die met de stichting en met de kampen te maken hebben. Het onderstaand figuur toont hoe de organisatie structuur is. De
Raad van Toezicht heeft een adviserende en controlerende rol t.a.v. het bestuur en de directeur. Direct onder de directeur vallen vijf
teams met elk een team-hoofd dat direct rapporteert aan de directeur. De teams zijn: 1. Vrijwilligerscoördinatie (met ruim 350 actieve
vrijwilligers), 2. Office Manager: deze is de spin in het web tussen alle teams, 3. Team Pedagogiek (2 supervisor GZ Psychologen,
Psychologen kind en jeugd en stagiairs), 4. Financial Manager en 5. Partnership en Marketingmanager en een stagiair.

Raad van Toezicht &
Bestuur

Directie

Vrijwilligers
coördinator

Vrijwilligers
(350)
Office
Manager

Office
manager

Pedagogiek

Stagiaires psychologie
en pedagogiek

Financieel
Manager

Partnerships en
Marketing Manager

Marketing
communicatie
stagiair
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Op kamp, de vrijwilligers

De kampen zijn geheel afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen er geen kampen plaatsvinden, zo simpel is het. Omdat wij
uiteraard de kwaliteit van onze kampen zo hoog mogelijk willen houden, screenen wij de vrijwilligers uitgebreid en moeten zij over een
recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) beschikken. Alle begeleiders die meegaan op onze kampen (van professionals tot algemeen
begeleiders) doen dit geheel vrijwillig. Per kamp gaan 18 vrijwillige begeleiders mee.
Iedere vrijwilliger wordt professioneel getraind en opgeleid tot begeleider van Stichting De Ster zodat op elk kamp de ‘STERkformule’ doorgegeven en bewaakt wordt. Tevens krijgen de vrijwilligers trainingen in hun professionele en persoonlijke
ontwikkeling.
Wij hebben een vrijwilligerspoule van maar liefst 350 actieve
vrijwilligers. Elke kampperiode is het weer een grote puzzel voor de
vrijwilligerscoördinatie om een gemêleerde mix van pedagogen,
psychologen, bewegingsdeskundigen, acteurs en algemeen
begeleiders te vormen. Tevens wordt er uiteraard rekening
gehouden met de karaktereigenschappen en de man-vrouw
verhouding. Elke vrijwilliger neemt vrije dagen op bij zijn/haar
werkgever om mee te kunnen gaan met de kampen van De Ster.
Omgerekend zijn er dit jaar 1620 vrije dagen opgenomen voor ons!
Door de enorme variëteit in de banen van onze vrijwilligers (van
topfuncties tot horecabaantjes) is dit moeilijk in geld te vertalen,
maar duidelijk is dat dit een enorm bedrag zou zijn. Wij zijn hen
hier dan ook intens dankbaar voor. Om hen te bedanken voor hun
inzet en enthousiasme worden er gedurende het hele jaar door
leuke en inspirerende activiteiten, workshops en feesten
georganiseerd. Onder de vrijwilligers is een klein team, het Binden
& Boeien team, dat deze activiteiten organiseert en ervoor zorgt
dat de vrijwilligers zich blijven binden aan en boeien in de stichting.
Jaarverslag 2021-2022
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Realisatie kampen 2021

Als organisatie zijn we onwijs trots dat we afgelopen jaar maar liefst 14 kampen
hebben weten te realiseren en daarbij ruim 400 kinderen meer zelfvertrouwen en
weerbaarheid hebben kunnen geven.
Hier is veel overleg met de brancheorganisatie, het RIVM en andere organisaties
aan voorafgegaan met een uitgebreid kamp protocol als eindresultaat. De
kampen zijn zowel organisatorisch als inhoudelijk corona-proof gemaakt. Dit
heeft geleid tot kwalitatief hoog gewaardeerde kampen en ook dit jaar hadden we
te maken met nauwelijks zieke deelnemers en geen zieke vrijwilligers. Door onze
inzet en met de hulp van 250 vrijwilligers is het ons dan ook gelukt ruim 400
kinderen meer zelfvertrouwen en een boost in hun sociaal emotionele
ontwikkeling te geven. Een steun in de rug die juist door de gevolgen van de
corona-maatregelen extra hard nodig was bij onze doelgroep!

9,2

8,9

100%

Cijfer van deelnemers

Cijfer van ouders

V/d ouders beveelt ons aan

Greep uit reacties 2021 ouders
"Onze dochter Evelien was angstig en had een laag
zelfbeeld. Na de kampweek - waar ze laaiend
enthousiast van thuis kwam - stond er een dochter
die uitstraalde en ook zelf zei: "Ik heb
zelfvertrouwen gekregen". Ze staat echt steviger op
haar benen en dat vinden we als ouders zo fijn om
te zien!"
"Mijn zoon heeft een leuke en gezellige tijd gehad
op kamp. Oefenen met sociale vaardigheden was
een doel. Dat was goed gelukt! Aan het begin van
het schooljaar vertelde hij enthousiast dat hij met
al zijn klasgenoten een praatje had gemaakt. Hij
staat meer open voor anderen. Dat was hiervoor
wel anders."
"Voor t eerst zie ik een jonge dame voor me die er
staat, meer zelfvertrouwen heeft en een geweldige
ervaring rijker!"
"Mijn kind kwam om te ervaren dat ook hij
vrienden kan maken en dat er ruimte in de wereld
bestaat om anders te zijn dan 'normaal' (wat dat
ook mag zijn). Dat is 100% geslaagd. De leiding
zorgt vanaf het eerste moment voor een
betrokken en absoluut veilig gevoel, waardoor er
veel ruimte ontstaat om te leren en te ontdekken.
Hij heeft het heerlijk gehad en kwam met nieuwe
zelfinzichten en nieuwe vrienden terug. Stralend.
Kortom zeer blije ouders."
Jaarverslag 2021-2022
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Verslag 2021

In dit hoofdstuk staan de grootste resultaten (naast de kampen) en
aandachtspunten van 2021 beschreven. Bij ieder punt staat vermeld of het
een nieuw of bestaand project was en of het wel of niet behaald is.

Missie/visie en de implementatie hiervan

De stichting is in ontwikkeling en zoals dat bij elk bedrijf in ontwikkeling
gaat, moeten de grenzen extra goed bewaakt worden. Kijkend naar het feit
dat we meer producten moeten ontwikkelen hebben we afgelopen jaar een
start gemaakt met een eerste online traject. Deze online cursus
zelfvertrouwen wordt eind 2021 met een soft launch geïntroduceerd.

Organisatiestructuur aanpassen

We werken bij De Ster met een enthousiast en betrokken kantoorteam.
Ook dit jaar hebben we weer goed gekeken naar de functie-invulling van
onze medewerkers: wat zijn de talenten en kwaliteiten van eenieder en op
welke manier kunnen we alle werkzaamheden het beste invullen. Dit heeft
geleid tot verschuivingen in ons team. Nadat er vorig jaar gekozen was om
voor elke afdeling een medewerker te hebben is dit jaar gebleken dat dit
toch minder efficiënt is. Voor de afdeling vrijwilligerscoördinatie hebben we
in de drukke periode (mei, zomer en herfst) parttime een tweede persoon
aangetrokken. Tevens hebben we op het gebied van pedagogiek hebben
nu twee mensen in dienst. Zo kan de één zich volledig richten op productontwikkeling, iets wat heel hard nodig is kijkend naar de groei die we met
De Ster willen maken, en richt de ander zich op de pedagogische intakes van
onze deelnemers. Daarnaast is er gekozen om een office manager aan te
nemen die ook een financiële en organisatorische achtergrond heeft. Zo
kunnen we in de arbeidsintensieve periodes rondom de kampen freelancers
inzetten voor de organisatorische werkzaamheden maar hebben we wel het
gehele jaar een stabiele en serviceverlenende factor op kantoor.

Informatie verstrekken via Social Media

Sinds mei 2021 geven we online veel meer informatie
over de filosofie van Stichting De Ster en bepaalde
methodes die je kan toepassen. Wij geloven erin dat je
mensen altijd moet blijven informeren en helpen zodat
ze dit kunnen toepassen in hun eigen leven indien
nodig. Sinds het moment dat we dat doen is onze
Instagram pagina met maar liefst 20% gegroeid en is de
engagement met onze doelgroep verhoogd.Sinds
september 2021 hebben we een stagiaire voor
Marketing/Communicatie. Hierdoor hopen we uiteraard
op social media nog meer groei en naamsbekendheid
te genereren zodat we echt een instituut gaan worden
voor ouders / jongeren die geïnteresseerd zijn in met
het thema zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Jaarverslag 2021-2022
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Kwaliteitsbevordering vrijwilligers

De Ster zou nergens zijn zonder al onze bevlogen
en enthousiaste vrijwilligers. Wij vinden het dan
ook zeer belangrijk dat zij met voldoende
zelfvertrouwen en kennis de kampen kunnen
begeleiden. Afgelopen jaren hebben wij gemerkt
dat de vrijwilligers zich soms handelingsverlegen
voelen als er bij kinderen en jongeren sprake is
van (zeer) sombere, soms depressieve gevoelens
en gedachten. Team Pedagogiek heeft daarom in
2020 een intensieve workshop ontwikkelt over
somberheid en depressiviteit onder jongeren,
waardoor vrijwilligers meer inzicht krijgen in de
problematiek, handvatten krijgen voor op kamp
maar ook onderscheid kunnen maken of er sprake
is van zorgelijke problemen of dat het passend is
bij de leeftijdsfase. De toename van dit probleem
speelt in heel Nederland en wordt door onder
andere het Nederlands Jeugdinstituut onderkend.
Onlangs zijn er maatregelen genomen om
somberheid en depressiviteit onder jongeren
vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te
maken, om verergering van de problemen (met als
gevolg bijvoorbeeld suïcide) voor te zijn. Door
Corona heeft deze workshop nog niet plaats
kunnen vinden en hebben onze vrijwilligers met
name trainingen omtrent de corona maatregelen
en de daarbij behorende behoeftes van de
kinderen ontvangen. In het najaar van 2021 /
winter 2022 zal dit weer worden opgepakt.

Samenwerkingen

De afgelopen jaren zijn er al wat mooie
samenwerkingen geweest. Dit jaar is het
ons gelukt om ook samenwerkingen aan
te gaan met mooie bedrijven om onze
overheadkosten voor onze kampen te
drukken. Zo hebben we samen met
Telesuper een afspraak kunnen maken
rondom de boodschappen voor de
kampen. Tevens heeft Vodafone een
steentje bijgedragen door tablets te
regelen en kregen we vanuit Rituals
allemaal producten die we konden
gebruiken op Stay Strong. Daarnaast
heeft GidPro ons geholpen met een
nieuw telefoonsysteem waardoor we
efficiënter te werk kunnen gaan, maar
ook veel beter informatie kunnen geven
aan ouders. Daarnaast heeft
R-Promotions ons geholpen met een
nieuwe kantoorinrichting en heeft
Stichting Laptop Opvang en Unbranded
ons geholpen met een aantal computers
die nodig aan vervanging toe waren. Op
deze manier verbeteren wij onze
dienstverlening en kunnen wij optimaal
werken en onze aandacht richten op het
helpen van nog meer kinderen en
jongeren op het gebied van
zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Jaarverslag 2021-2022
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Website en crm systeem

Afgelopen jaren hebben we veel verbeteringen doorgevoerd rondom onze
website en onze CRM systemen. Zo hebben we afgelopen jaar voor de
vrijwilligers een nieuwe CRM systeem gelanceerd wat ervoor zorgt dat wij
makkelijker met onze vrijwilligers in contact kunnen blijven. Tevens kunnen de
vrijwilligers in dit systeem hun actuele beschikbaarheid opgeven zodat wij
efficiënter kunnen plannen. De website is afgelopen jaar ook sterk verbeterd.
De look & feel is aangepast, de SEO is geoptimaliseerd en de overzichtelijkheid
en uniformiteit van onze website springt veel meer in het oog. Daarnaast is de
website nu zo opgebouwd dat we deze bijna volledig zelf kunnen beheren, wat
aanzienlijk scheelt in de kosten.

De Fondsen van 2021

Allereerst heel veel dank aan alle fondsen voor het vertrouwen en daarbij alle
bijdragen die wij hebben mogen ontvangen in 2021! Alle voorgaande plannen,
projecten en aandachtspunten zijn mogelijk geworden door de financiële steun
van deze fondsen. Deze fondsen hebben -vaak jaar na jaar- hun vertrouwen aan
ons gegeven om ons doel te mogen bereiken: het vergroten van zelfvertrouwen
bij kinderen en jongeren! Steun en met name het vertrouwen van deze fondsen
waren dit jaar extra nodig, corona heeft het ons wederom niet makkelijk gemaakt!
Nogmaals veel dank hiervoor, deze steun zorgt ervoor dat we door kunnen als
stichting na zo’n intens jaar. Heel fijn, we hebben namelijk mooie plannen voor
2022, plannen waarmee we De Ster toekomstproof willen maken en nog meer
kinderen en jongeren willen bereiken!
Wij hopen dat u ons allen dit jaar wederom gul zult schenken, zodat wij door
kunnen met de professionalisering en groei van de Mooiste Stichting van
Nederland: Stichting De Ster!
Jaarverslag 2021-2022
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PR en communicatie 2021
In 2021 heeft Stichting De Ster door
crosspromotie met verschillende partners de
missie en visie van Stichting de Ster aan een
groter publiek kenbaar gemaakt. Er zijn o.a.
nieuwsberichten gedeeld op de platformen
van Team Animation, Young Colfield, Rituals
en After's Cool. Hiermee heeft Stichting De
Ster de werving van vrijwilligers gestimuleerd.
Daarnaast is door middel van het plaatsen
van nieuwsberichten via onze LinkedIn
pagina en meer uniformiteit op de Instagram
van Stichting De Ster de interactie met onze
doelgroep verhoogd (evenals het aantal
volgers).
Tevens heeft LINDA.nl in maart aandacht
besteedt aan Stichting De Ster. Hiermee
hebben wij ruim 188.000 impressies
gerealiseerd en op instagram ruim 67.000
views middels een Story.
Daarnaast zijn we sinds dit jaar actief
aanwezig bij Kidsproof en staan we op
Zomerkampen.net

Jaarverslag 2021-2022
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2022-2024

Het is een pittig jaar geweest
voor Stichting De Ster. Zo’n
tweede crisisjaar zorgde er
echter ook voor dat wij een
frisse en hernieuwde kijk namen
op de stichting en haar missie
en hebben we dit jaar gebruikt
om de in 2020 gemaakte
strategische keuzes verder uit te
werken.
Elk jaar weer geven ouders van
deelnemers aan dat ze ieder
kind een kamp van De Ster
gunnen omdat alle kinderen
recht hebben op een gezonde
dosis zelfvertrouwen. Ieder kind
heeft recht op voldoende
zelfkennis, vertrouwen in eigen
kunnen, vriendschappen en
steun om de toekomst
tegemoet te gaan. Als stichting
willen we ervoor zorgen dat we
door alle kinderen en hun
ouders gezien en ervaren
worden als dé expert op het
gebied van zelfvertrouwen en
zelf-weerbaarheid.

Onze wens is de komende jaren meer impact te genereren door nog meer kinderen en jongeren
te bereiken. Dit is alleen mogelijk door productontwikkeling. Op dit moment zijn wij beperkt in
ons aanbod door enerzijds de korte periodes, de schoolvakanties, maar ook vanwege onze
afhankelijkheid van vrijwilligers. Als wij kijken naar het recordaantal kampen dat de afgelopen
jaren is georganiseerd en de impact daarvan op zowel het kantoorteam als onze vrijwilligers, is
daarin het ‘plafond’ bereikt.
We willen onze doelgroep daarom ook op een andere manier aanspreken dan we de afgelopen
jaren hebben gedaan. Naast de kampen willen we de Nederlandse jeugd, maar zeker ook hun
ouders, zowel online als via scholen proberen te bereiken. Om deze ambitie kracht bij te zetten
lanceren wij eind 2021 met trots onze eerste online cursus die ontwikkeld is voor jongeren vanaf
12 jaar: “This is Me”. In deze cursus krijgen jongeren op een unieke wijze een boost in hun
zelfvertrouwen. Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van een lespakket voor scholen in
het primair onderwijs (groep 9).

Jaarverslag 2021-2022
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Stichting De Ster zet hiermee ook in op preventie van een
laag zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren? Eén ding
weten we namelijk zeker: onze prachtige en effectieve
STERk-formule kan ook buiten de kampen écht het
verschil maken voor de Nederlandse jeugd.
Speciaal voor jongeren wordt eind 2021 de online cursus
zelfvertrouwen “This is Me” gelanceerd. Dit is net als onze
kampen een laagdrempelige en toegankelijke manier om
kinderen een steun in de rug te bieden.
Daarnaast willen we kinderen ook indirect bereiken en
helpen door onze formule via onze verschillende kanalen
te delen met ouders en onderwijsprofessionals. Uiteraard
blijven we de kwaliteit van zowel onze bestaande als
nieuwe programma’s waarborgen en evalueren. Dit
zullen we ook de komende jaren in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam en onder leiding van prof. dr.
Geert-Jan Stams blijven doen.
Om onze expertise nog beter over te brengen is het
bovendien nodig onze naamsbekendheid verder te
vergroten. Door het delen van veel meer informatie
willen wij meer van onze jarenlange kennis beschikbaar
te maken voor onze doelgroepen én ons bereik richting
professionals, partners en media verder uitbreiden.
We hopen de komende jaren vaker met bekende
influencers te kunnen samenwerken die hun bereik
willen inzetten voor De Ster. En tevens zetten we vol in op
free publicity voor Stichting De Ster op radio, tv, online
platformen en vooraanstaande magazines.
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Met bevlogenheid en volle vaart vooruit wil De Ster het jaar
2022 ingaan. Hieronder is te lezen wat onze plannen en
doelen zijn.

Meer kinderen bereiken

De behoefte aan steun in de rug bij ons doelgroep is
ontzettend groot. De situatie rondom corona heeft de
kinderen en jongeren extra kwetsbaar gemaakt. Door
onze zichtbaarheid te vergroten weten ouders ons
beter te vinden en is het animo aan steun voor De Ster
ontzettend groot.
Wel is heel duidelijk geworden dat we qua vrijwilligers
aan onze top zitten. Zo hebben we afgelopen jaar
geprobeerd om in de zomer 10 kampen te organiseren
wat helaas niet gelukt is door een tekort aan
vrijwilligers. Conclusie is dan ook dat de groei niet te
vinden is in het opschalen van de kampen. Voor 2022 is
het doel om extra weekendkampen te introduceren. Zo
hebben we Maankamp omgedoopt tot Afterweekend,
wat in een lang weekend kan plaatsvinden. Ook
Startkamp kan in een lang weekend plaatsvinden.
Nieuw is dat we in 2022 in de voorjaarsvakantie en
tijdens Hemelvaart kampen organiseren. In de
voorjaarsvakantie 1 kamp, met Hemelvaart 1 kamp,
tijdens meivakantie hebben we 2 kampen, in de
zomervakantie 6 kampen en in de herfstvakantie 1
kamp. Dit houdt in dat we in 2022 in totaal 11 kampen
organiseren voor 400 kinderen waarvoor we ruim 240
vrijwilligers nodig hebben.

Productontwikkeling/online aanbod

Doordat we zien dat de behoefte aan hulp op het gebied rondom
zelfvertrouwen en weerbaarheid steeds groter wordt, willen we ons online
aanbod sterker maken door op onze social platformen veel informatiever
te zijn. Daarnaast willen we in 2022 een product ontwikkelen voor scholen,
een doorontwikkeling van onze eerste online cursus maken en een tweede
online cursus realiseren. Deze online cursussen willen we 3x per jaar gaan
inzetten.
En het doel is om in 2022 in 10 scholen zichtbaar te zijn.
Wanneer we ons doel van zichtbaarheid op 10 scholen halen betekent dit
dat
we 600 kinderen extra kunnen bereiken; met de online cursus
zelfvertrouwen hopen we nog eens 300 kinderen extra te bereiken. In
totaal komen we dan, samen met onze kampen, op 1300 kinderen en
jongeren voor 2022. Onze intentie is daarnaast om door het aangaan van
samenwerkingen met partners extra bereik voor onze online cursus te
genereren. Dit bereik is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers.
Een ambitieus plan, maar we zijn ervan overtuigd de middelen en
methodes in huis te hebben om voor kinderen hét verschil te kunnen
maken.

Jaarverslag 2021-2022
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Professionaliseren vrijwilligerscoördinatie

De Ster zou nergens zijn onder de vele enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Zij zijn essentieel voor de doorgang van de kampen en
de invulling daarvan. Zoals hierboven al beschreven zitten we op dit moment aan ons maximum. We vragen veel tijd en inzet van onze
vrijwilligers. Zo investeert een vrijwilligers voor één kamp gemiddeld 10 dagen van zijn/haar vrije tijd. Voor de vrijwilliger die meegaat
als hoofd pedagogiek zijn dit gemiddeld zelfs 17 dagen per kamp. Dit zijn dagen die afgaan van hun weekend of vakantiedagen.
Zonder hun tomeloze inzet kunnen wij onze kampen niet organiseren. En we hebben nog meer, maar vooral ook meer ervaren,
vrijwilligers nodig. We willen de vrijwilligers graag langer binden aan De Ster om hiermee de doorgang van de kampen maar vooral
ook de kwaliteit van onze programma’s tijdens de kampen te waarborgen. Komend jaar zal de focus gericht zijn op een wervingsplan
voor nieuwe vrijwilligers, een opleidingsplan voor bestaande vrijwilligers en zal er tijd worden geïnvesteerd in het vergroten van
binding van vrijwilligers. Afgelopen jaar heeft onze vrijwilligerscoördinator hierin een opleiding gevolgd en dankzij de onderzoeken die
hierna zijn gedaan weten we wat er nodig is om hierin stappen te kunnen zetten.

Verbetering van systemen/digitaliseren

De Ster heeft de afgelopen jaren gefocust op het
verbeteren en uitbreiden van de programma’s voor
de kinderen, jongeren en ouders. Hierdoor zijn de
organisatie- en werkprocessen echter minder goed
opgepakt. In 2022 zullen deze processen goed onder
de loep worden genomen en aangepast worden
zodat we efficiënter, tijd- en kostenbesparend en
nog professioneler kunnen werken. Er zullen
verbeteringen worden gerealiseerd met betrekking
tot administratie, betalingssysteem, inschrijving
processen en een CRM systeem voor de vrijwilligers.
Tevens zal onze website en ons CRM systeem voor
deelnemers (kinderen en ouders/verzorgers) een
update krijgen waardoor er bijvoorbeeld interactieve
mogelijkheden op onze website gecreëerd worden.
Door deze verdere professionalisering hopen wij
nog meer kinderen te helpen en vrijwilligers te
bereiken.
Jaarverslag 2021-2022
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Marketing De Ster

Onze vrijwilligers roepen het al jaren en stiekem weten we het natuurlijk
zelf ook, “De Ster heeft goud in handen!”. Zoveel mooie verhalen, zoveel
impact, zoveel potentie! Vanuit marketingstrategisch oogpunt liggen er nog
veel kansen voor ons om onze verschillende doelgroepen beter te
bereiken. Onze doelgroepen zijn in eerste instantie de kinderen en
jongeren, hun ouders, de vrijwilligers, professionals, fondsen en partners.
Een zeer gevarieerde doelgroep dus. Voor 2022 willen we onze
zichtbaarheid vergroten zodat nog meer mensen ons sneller weten te
vinden.

Fondsbeleid

Stichting De Ster wil de komende twee jaar een nieuw fondsbeleid vormgeven. We denken hierbij aan een voorspelbare en constante
inkomstenstroom die het mogelijk maakt projecten over een aantal jaren heen te kunnen spreiden. Momenteel zijn wij aan het
inventariseren naar de vorm waarbij wij op zoek zijn naar samenwerkingen met vaste partners. Dit kunnen fondsen zijn maar ook
bedrijven die passen bij onze visie en missie en zich voor hetzelfde doel willen inzetten. De steun van de huidige fondsen blijft voor de
toekomst van groot belang, deze willen we inzetten om onze programma’s toegankelijk te houden voor alle kinderen en jongeren. De
opbouw van onze inkomsten ziet er idealiter zoals volgt uit:

55%
Programma's van De Ster

25%
'Losse' donaties

20%
Vaste
meerjarige
partners

Jaarverslag 2021-2022
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Samenwerkingen

De Ster heeft al langer de wensen meer samenwerkingen aan te gaan. Deze zorgen voor groei in ontwikkeling, uitwisselen van kennis
en professionalisering van de organisatie. Een groter bereik en het samen optrekken met dezelfde missie maakt ons werk zinvoller,
efficiënter, leuker en meer inspiratievol. In 2021 hebben we hierin een start gemaakt door met meer commerciële partijen een
samenwerking aan te gaan. Deze uit producten bestaande sponsoring heeft ons geholpen bepaalde kosten laag te houden. Voor
2022 willen we op meerdere fronten samenwerkingen bereiken, waarbij we denken aan partnerships op het gebied van
Kennisuitwisseling: denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vergeten
Kind m.b.t. de vrijwilligerscoördinatie
Marketing: samenwerkingen in de media en met influencers
die zorgen dat De Ster meer zichtbaar wordt
Ondersteuning in operationele zin: ontwikkeling
marketingstrategie, uitwisseling en doorstroom van
vrijwilligers, steun m.b.t. fondsenwerving
Inkomsten/materiële steun: partners die zich willen binden aan
projecten en producten die we ontwikkelen en die ons in
materiële zin zouden kunnen steunen (denk bijvoorbeeld aan
afname van de online zelfvertrouwen cursus, locaties,
levensmiddelen, knutselspullen, verkleedkleren voor de
kinderen, etc.)
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Zoals u kunt lezen is uw steun hard nodig zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat ons mooie werk door kan blijven gaan en dat we
voor al die Nederlandse kinderen en jongeren een steun in de rug kunnen zijn. De crisis waarin we ons de afgelopen twee jaar als
maatschappij in bevinden zorgt ervoor dat juist onze kwetsbare doelgroep veel onzekerheden ervaren en voor nieuwe lastige situaties
komen te staan. De Corona-crisis heeft een impact die nog lang voelbaar zal zijn. Kinderen en jongeren hebben vrienden moeten
missen, hebben in uitzonderlijke situaties online lessen moeten volgen en hebben met hun gezin deze uitdagende tijd overwonnen.
Soms met ouders die door werk minder aanwezig waren of die zelf mentaal of fysiek kwetsbaar waren door de heftige
omstandigheden. Hierdoor is nog meer gebleken hoe belangrijk het is wat wij ons als Stichting De Ster tot doel stellen. Het mag
duidelijk zijn dat wij de ambitie hebben om nog meer kinderen, jongeren en ouders te bereiken zodat wij er met elkaar voor kunnen
zorgen dat elk kind nu en later met meer zelfvertrouwen en weerbaarheid in het leven staan.
Namens al de kinderen, jongeren en ouders die door Stichting De Ster de toekomst met nieuw vertrouwen tegemoetzien.
Namens al onze enthousiaste vrijwilligers en namens onze gemotiveerde vaste teamleden, willen we nu al onze enorme dank
uitspreken voor het jaar 2022 en kijken we uit naar alle mogelijkheden die het nieuwe jaar te bieden heeft!

Jaarverslag 2021-2022

34

