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Ons verhaal 
 

Dag na dag timmeren aan je droomhut. Afkoelen op de waterglijbaan. Een spannende bingo, 

vragenstellen aan de brandweer. De mooiste knutselwerkjes maken. Een potje voetballen, leren 

tafeltennissen of schilderen. Vies worden, ruziën, goedmaken, wachten in de rij. Samen frietjes eten, 

samen spelen, samen bouwen, samen maken. Samen genieten. Kind zijn. 

Weet jij ook nog hoe dat was? Zonder digitale schermpjes, zonder toeziend oog van je ouders, met 

kinderen die je soms alleen maar eens per jaar zag. Elk jaar weer in de zomervakantie, drie volle weken 

lang. Bij Jeugdland maken we al ruim 55 jaar de prachtigste collectieve Etten-Leurse herinneringen. 

Aan de meest onbezorgde tijd van ons leven.  

Dat maakt van Jeugdland Etten-Leur veel meer dan alleen een leuke zomeractiviteit voor kinderen. 

We leren er, ontwikkelen onszelf, groeien samen op. Generatie na generatie. Op een plek waar je iets 

voor elkaar over hebt. Waar je meer bereikt als je samenwerkt. Waar je leert op te staan voor wat je 

wil of oog leert hebben voor wie dat nodig heeft. Waar de zo belangrijke verbindingen in de 

samenleving ontstaan. Dwars door alle wijken, clubs en scholen heen. Tussen kinderen en vrijwilligers, 

tussen stichting en sponsoren. In heel Etten-Leur.  

En dat gunnen we iedereen. 
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Inleiding 
 

Stichting Jeugdland Etten-Leur (hierna Jeugdland), zoals we dat op de dag als vandaag kennen, is in 

1965 ontstaan uit een samenwerkingsverband van drie parochies en de Nederlands hervormde 

gemeente. Maar zelfs al daarvoor bestonden er een soort Jeugdlanden, alleen waren dit door de 

kerkparochies afzonderlijk georganiseerde kindervakantieweken. En zo werd in 1966 het eerste 

Jeugdland zoals we dat nu kennen georganiseerd op de toenmalige schapenwei voor het 

Elisabethhuis. Drijvende krachten van het eerste uur waren Tom Peeters, Alex Koopmanschap en 

mevr. Aangenendt. Tot 1983 viel Jeugdland nog onder de vlag van eerst de Inter-Parochiële-

Jeugdraad en later Stichting Jeugd- en Jongerencontact, maar sinds 17 maart 1983 zijn we officieel 

een zelfstandige stichting. In onze telling houden we het jaar 1966 aan als het officiële 1e Jeugdland 

in Etten-Leur. Jeugdland is een zogenaamd kindervakantiewerk, oftewel kindervakantieweken welke 

plaats vinden in de zomervakantie. Daarnaast zijn er door de jaren heen ook diverse andere 

activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals instuif dagen (een mini Jeugdland) tijdens de 

kerstvakanties. 

Het drie weken durend evenement wat we nu ieder zomer organiseren is voor alle jeugd uit Etten-

Leur (en omstreken) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Jeugdland beschikt hiervoor over een ruim 

terrein, deels op de voormalige gemeentewerf van Etten-Leur en deels maken wij gebruik van het 

perceel van scouting Lambertus. Tijdens dit evenement kunnen de kinderen met pallets hutten 

bouwen, frietjes en pannenkoeken eten, timmerwerkjes maken en figuurzagen, knutselen, spelletjes 

spelen en buitenspelen op het grasveld waar diverse toernooien worden georganiseerd. Daarnaast 

zijn er verschillende speeltoestellen en beschikt Jeugdland over een opblaas zeephelling en opblaas 

buikschuifbaan, zodat ook tijdens de zomer de kinderen de nodige verkoeling kunnen vinden. Voor 

het evenement worden diverse tenten opgezet waarin de diverse activiteiten worden georganiseerd. 

Het is dus echt een buitenevenement, waarbij samen spelen, bewegen en plezier maken in de 

buitenlucht voorop staat.  

Dit alles organiseren wij door de inzet en hulp van enkel vrijwilligers, zowel in het bestuur van de 

Stichting als alle personen die betrokken zijn bij de voorbereiding het hele jaar door en draai van 

ons evenement in de zomer. Gemiddeld zijn dit zo’n 80 tot 100 actieve vrijwilligers per jaar. Hiermee 

vermaken we iedere zomer tussen 3000-4500 kinderen.  

In dit beleidsplan gaan we nader in op de plannen en ideeën voor de komende jaren en hoe wij onze 

stichting en activiteit(en) verder willen ontwikkelen.  
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Missie & visie 
 

Het beleid van Jeugdland is erop gericht dat kinderen eigen initiatief tonen en zelf activiteiten 

ontplooien op Jeugdland, waarbij er zo min mogelijk inmenging of aansturing is van volwassenen. Ze 

mogen dus helemaal zelf weten hoe ze de dag indelen en wat ze gaan doen. Of ze nu willen hutten 

bouwen, willen meedoen aan het blokjesvoetbaltoernooi of lekker willen spelen in de speeltuin, alles 

mag. Kortom zoals in de statuten vermeld staat 'het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente 

Etten-Leur door het jeugdigen mogelijk te maken in hun vrije tijd in enigerlei verbond actief en 

passief door te brengen en hun creatieve, recreatieve, educatieve en sociale ontplooiing te 

bevorderen.’. 

Om het grote zomerevenement mogelijk te maken wordt er louter gebruikt gemaakt van 

vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten werkzaam bij Jeugdland. Buiten de leden uit het bestuur 

helpen volwassen en jonge vrijwilligers (jongeren van de brugklas en hoger) mee met het 

opknappen en onderhouden van het terrein en de spullen van Jeugdland als het evenement niet is. 

De mini vrijwilligers (kinderen die bijna dagelijks op Jeugdland zijn tijdens het evenement) helpen 

met het opruimen van het speelgoed en het terrein.  

Jeugdland is een open speelevenement, dat wil zeggen dat er beperkt toezicht gehouden wordt door 

de vrijwilligers. Kijkend naar alle activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, is de 

leeftijdsgrens vastgesteld tussen vier en twaalf jaar. De reden hierachter is dat er voor kinderen 

onder de vier jaar diverse gevaren aanwezig zijn, zoals hoge bouwwerken. Vanaf twaalf jaar gaan de 

interesses van kinderen verschuiven, waardoor de activiteiten niet meer passend zijn. Uiteraard 

worden hier af en toe uitzonderen op gemaakt.  

Ieder kind kan tegen entreekosten van € 3,00 per dag op Jeugdland komen spelen. Deze lage 

entreeprijs is om ervoor te zorgen dat Jeugdland toegankelijk is voor ieder kind. Voor de minima is 

het mogelijk via het werkplein Hart van West-Brabant entreekaartjes aan te schaffen, zodat 

Jeugdland ook voor echt voor ieder kind toegankelijk is. Ook de kinderen van vrijwilligers spelen 

gratis op Jeugdland op de dagen dat zij meehelpen, waarmee we vrijwilligers hopen aan te trekken. 

Het grote zomerevenement duurt drie weken in de zomervakantie. Buiten het evenement wordt er 

iedere woensdagavond met vrijwilligers gewerkt aan het onderhoud van het materiaal. Denk hierbij 

aan het repareren van tenten, het repareren van spellen die kapot zijn gegaan tijdens het 

evenement, het maken van nieuwe houten vloerdelen voor in de tenten. Daarnaast worden er 

gedurende het jaar voorbereidingen getroffen voor het komende jaar. Denk hierbij aan het zagen 

van plankjes voor het figuurzagen, het samenstellen van materialen voor knutselwerkjes. Ook deze 

voorbereidingen worden gedaan door volwassen en jong vrijwilligers. De doelstelling van de 

voorbereidingen is om zoveel mogelijk zelf te creëren ofwel het zelf te bouwen in plaats van de 

kopen wat geheel aansluit bij de doelstelling zoals vermeld in de statuten. 

 

 

 



 
 

Pagina 5 van 9 

 

 

Activiteitenplan 
 

In de zomer van 2021 was er gelukkig weer een zo goed als normaal Jeugdland Etten-Leur 

zomerevenement. In 2020 hebben we vanwege de Coronamaatregelen een afgeslankte versie 

moeten organiseren. Gelukkig konden we in 2021 weer een groots evenement organiseren. Er 

waren een paar maatregelen, maar alle kindjes waren welkom en we konden met heel de groep 

vrijwilligers weer drie weken blije gezichtjes zien! Tevens waren we blij dat we ook weer genoeg 

vrijwilligers hadden. Men wist de weg naar het Jeugdlandterrein weer te vinden. In 2021 heeft 

Jeugdland 3.262 bezoekertjes mogen verwelkomen en hadden we zo’n 80 actieve vrijwilligers.  

Tijdens Jeugdland konden de kinderen de onderstaande activiteiten doen: 

• Hutten bouwen van pallets 

• Timmerwerkjes maken & figuurzagen in de Timmertent 

• Diverse knutselwerkjes maken in de Knutseltent 

• Spelletjes spelen (incl. toernooien) in de Spelletjestent 

• Gratis pannenkoeken en frietjes eten in de Kooktent 

• Snoepjes, ijsjes en drinken kopen in de Snoepwinkel 

• Diverse spellen op het voetbalveld zoals voet-, knots- en blokjesvoetballen, ren je rot, kat en 

muisspel, schipper mag ik overvaren (incl. toernooien) etc. 

• Diverse wateractiviteiten zoals zwembad, waterbuikschuifbaan en waterglijbaan  

• Spelen in de speeltuin 

• Extra activiteiten door samenwerkingen met maatschappelijke en sociale partners of inhuur 

Daarnaast zijn in door de vrijwilligers op woensdagavond de volgende werkzaamheden / 

voorbereidingen gedaan t.b.v. het zomerevenement: 

• Vernieuwen vloeren t.b.v. de tenten waarin activiteiten gehouden worden 

• Diverse reparaties/onderhoud aan spellen, meubilair, materiaal etc. 

• Voorbereiden knutsel- en timmerwerkjes 

• Kleurrijk schilderwerkthema doorvoeren op materialen (onderstellen spellen etc.) 

Geplande activiteiten 2022 

Uiteraard kunnen de kinderen in de zomervakantie tijdens de komende edities van Jeugdland weer 

het nodige beleven. Net zoals tijdens het zomerevenement van 2021 staan alle tenten weer op de 

met de activiteiten zoals hierboven beschreven.  

Voor de editie van 2022 staan de volgende werkzaamheden/voorbereidingen gepland: 

• Afronden vernieuwen vloeren tenten 

• Diverse onderhoudsklussen aan materieel / inventaris 

• Overkapping maken voor vloerdelen (zodat ze droog liggen) 

• Diverse reparaties/onderhoud aan spellen, meubilair, materiaal etc. 

• Voorbereiden knutsel- en timmerwerkjes 2022 



 
 

Pagina 6 van 9 

 

 

 

• Kleurrijk schilderwerkthema doorvoeren op materialen (onderstellen spellen etc.) 

• Onderhoud / vervanging tenten 

• Organiseren vrijwilligersactiviteiten t.b.v. teambinding en uitbreiding team vrijwilligers 

• Opzetten "Vrienden van Jeugdland" sponsorprogramma (zie verderop toegelicht) 

• Aanvragen ANBI-status bij de Belastingdienst (zie verderop toegelicht) 

Nieuwe locatie medio 2023 

Vanaf 2016 houdt de stichting zich bezig met de overgang naar de nieuwe locatie. Op dit moment 

zijn we met de gemeente in gesprek over de nieuwe locatie. De beoogde verhuisdatum voor zover 

nu bekend, is voor de zomer van 2023. Hierdoor zullen er vanaf medio 2023 structureel hogere 

kosten zijn t.b.v. de exploitatie/onderhoud van het nieuwe pand. Denk hierbij aan kosten voor het 

onderhoud, gas/water/licht, verzekeringen etc. Dit omdat de gemeente steeds meer het principe 

zelfredzaamheid toepast. 

Afhankelijk hoe bovenstaande vorm gaat krijgen, zijn er wellicht nog andere noodzakelijke 

investeringen (al dan niet zelf te vervaardigen met vrijwilligers) voor op de nieuwe locatie: 

• Nieuwe Kassatent, indien dit niet in/aan het gebouw wordt opgelost 

• Vernieuwing/veranderen garderobe- tassentent 

• Nieuwe toilettenlocatie, indien dit niet in/aan het gebouw wordt opgelost 

• Vernieuwing Snoepwinkel 

• Aanschaf kleine toegangstent bij Huttenbouw 

Lange termijn activiteiten 

Voor de lange termijn is de intentie om te vernieuwen/zelf te vervaardigen/aan te schaffen: 

• Aanschaf eigen dranghekken 

• Aanschaf eigen mega opbaasstormbaan 

• Aanschaf / vervanging luchtkussens 

• Aanschaf/uitbreiding gecertificeerde speeltuin 

• Bouw van zand/waterdorp op nieuwe locatie 

• Aanschaf/vervaardigen van mobiele watertappunten 

• Vernieuwing keukenblokken voor de Kooktent, Knutseltent en eventueel Staftent (afhankelijk 

nieuwe locatie) 

Samenwerking met externe partijen 

Om het doel van de stichting zo goed mogelijk na te streven wordt actief gebruikt gemaakt van 

maatschappelijke en sociale partners. Voorbeelden hiervan zijn workshops van Mabuhay Self 

defence, lokale sportverenigingen (voetbal, rugby, handbal), brandweer/ambulance/politie, scouting 

Lambertus etc. 

Daarnaast kunnen middelbare scholieren van het Munnikenheide College en Katholieke 

Scholengemeenschap Etten-Leur hun maatschappelijke stage lopen tijdens het zomerevenement. 
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Organisatie 
 

Organisatiegegevens 

Statutaire naam:  Stichting Jeugdland 

Ook genoemd:   Stg Jeugdland / Stichting Jeugdland Etten-Leur 

KVK-nummer:   41103754 

RSIN-nummer:   803681574 

Adres:    Wipakker 6, 4872 XH Etten-Leur 

telefoon:   076 – 503 70 89 

E-mail:    info@jeugdlandettenleur.nl 

Website:   www.jeugdlandettenleur.nl 

Vrijwilligers 

Momenteel bestaat de vrijwilligers groep uit ca. 80 (actieve) personen. Dit is inclusief de 

bestuursleden. Jeugdland voldoet aan de wettelijke eisen voor bedrijfshulpverlening en/of EHBO. 

Alle vrijwilligers moeten zichzelf aanmelden en er wordt een VOG vereist. Indien deze niet wordt 

verstrekt mag iemand geen vrijwilliger zijn. Conform het huidige beleid kun je vrijwilliger worden 

vanaf 15 jaar. Niet meegerekend bij de groep vrijwilligers zijn de instanties, scholen en bedrijven die 

hun bijdrage leveren. 

De vrijwilligersgroep wordt in stand gehouden door de vrijwilligers, zoveel mogelijk te laten doen 

wat ze ambiëren, waardering te uiten voor hun geleverde prestaties en door regelmatige evaluatie 

van hun wensen. Er zijn minimaal twee keer per jaar vrijwilligersvergaderingen en tijdens het 

zomerevenement wordt er iedere zaterdagavond iets georganiseerd, zoals de doe-avond, bbq-

avond en afsluitingsavond. Na ieder Jeugdland houden we ook een evaluatieavond en we 

organiseren jaarlijks een nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en sponsoren.  

Onze vrijwilligersgroep bestaat uit een groot deel 15-20 jarigen en een groot gedeelte 55+. Dit is 

logisch te verklaren, want in de leeftijdscategorie daartussen zijn mensen druk met studie, werk en 

gezin en gaan ze in de vrije zomerweken op vakantie of hebben ze een bijbaantje (studenten). De 

uitdaging is om ook in deze categorie extra mensen aan ons te binden. Daarnaast moeten we in het 

algemeen blijvend werken aan het (opnieuw) binden van vrijwilligers.  

Bestuur 

Het bestuur vergadert ca. 1x per maand. Het bestuur houdt nauw contact met de Gemeente Etten-

Leur. Het bestuur bestaat met ingang van 2022 uit zes bestuursleden. Het bestuur wordt gevormd 

door: 

Voorzitter:     Corry Roovers 

Penningmeester:    Joost Derijck 

Secretaris:     Maarten Oostdijk 

Sponsorzaken:    Koen van Steen 

Materiaalbeheer:   Pascal Laponder 

PR, activiteiten & ondersteuning: Serea van Dorrestein  
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Financiën & verkrijging inkomsten 
 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting. De bestuursleden 

van de stichting hebben allen evenveel stemrecht en er is geen vorm van doorslaggevende stem of 

veto recht. Daarnaast kan geen van de bestuursleden beschikken over het vermogen van de 

stichting alsof dit zijn eigen vermogen is. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen 

vergoedingen of vacatiegelden voor hun werkzaamheden, alles geschied geheel op vrijwillige basis. 

Besteding vermogen 

Alle gelden die worden ontvangen worden in zijn geheel gebruikt ten behoeve van de doelstelling 

van de stichting. Denk bij inkomsten aan de sponsorgelden, subsidies, de entreegelden en de 

minimale marge op de verkoop uit de snoepwinkel. Daarnaast wordt een deel van het vermogen 

gereserveerd voor o.a. het 60e Jeugdland evenement, om zo extra groot te kunnen uitpakken. Ook 

maken we reserveringen voor onvoorziene uitgaven en vervangingen van materieel en inventaris 

welke benodigd zijn voor het verwezenlijken van onze doelstelling.  

Er wordt ieder jaar een begroting opgesteld en aan het einde van het jaar wordt een Balans en Staat 

van baten en lasten samengesteld door de penningmeester. Voor een nadere toelichting op de 

besteding van het vermogen, zie onze (financiële) jaarverslagen. 

Vrienden van Jeugdland / sponsoring 

Vanwege de toename aan kosten is er meer dan ooit behoefte aan een structurele vorm van 

inkomsten voor de stichting. Op dit moment krijgt de stichting een subsidie van de gemeente Etten-

Leur. Daarnaast is de stichting meer dan blij met alle huidige sponsoren, al dan niet in gelden of 

materialen. Echter zijn dit nagenoeg geheel geen structurele inkomsten ofwel zijn deze 

sponsoringen niet ieder jaar gegarandeerd. Met andere woorden is het ieder jaar afwachten hoeveel 

sponsor gelden/materiaal er ontvangen wordt. 

Met het oog op de toekomst is het meer dan ooit noodzakelijk om een gedegen sponsorprogramma 

op te zetten, met het oog op de lokale ondernemers die hun maatschappelijk verantwoord 

ondernemen programma kracht bij willen zetten. Daarnaast bestaat Jeugdland ruim 50 jaar, 

waardoor het een begrip is geworden in Etten-Leur. Ondernemers op dit moment hebben vroeger 

waarschijnlijk ook op Jeugdland gespeeld, waardoor men Jeugdland een warm hart zal toedragen. 

Vanuit deze behoefte is het zogenaamde "Vrienden van Jeugdland" sponsorprogramma geboren. 

Ondernemers of particulieren kunnen zichzelf voor een looptijd van minimaal 5 jaar committeren 

aan Jeugdland. Op deze wijze kan Jeugdland een goede inschatting maken van de te ontvangen 

sponsorgelden. Daarnaast zou een dergelijke gift fiscaal aantrekkelijk kunnen worden, gezien 

Jeugdland de ANBI-status aan gaat vragen bij de Belastingdienst. 

ANBI-status 

Om het voor de "Vrienden van Jeugdland" nog aantrekkelijker te maken vriend te worden, gaat de 

Jeugdland de ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst. Een ANBI is een algemeen nut beogende 

instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het 

algemeen belang. Met deze ANBI-status worden structurele giften aan Jeugdland fiscaal 100% 

aftrekbaar. Dit kan tot maximaal 49,50% belastingvoordeel opleveren. 
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Inkomsten uit entreegelden, snoepwinkel & merchandise 

Zoals reeds beschreven, kost een los entreekaartje voor Jeugdland € 3,00 per dag. Daarnaast zijn er 

sinds 2021 ook (voordeligere) speelpassen voor meerdere dagen te koop. Wij proberen de 

entreekosten zo laag mogelijk te houden. Onze stichting ooit mede opgericht om kinderen die o.a. 

door de financiële thuissituatie bijvoorbeeld niet op vakantie konden toch een leuke zomer te geven. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk om te zorgen dat iedereen bij ons terecht kan en zo mee kan 

doen.  

Daarnaast hebben wij een kleine snoepwinkel waar de kinderen diverse drankjes, snoepjes, ijsjes 

enzovoort kunnen kopen. Ondanks de kleine prijsjes proberen we hierop een marge van ca. 30-40% 

op te behalen. Dit om de inkoop eruit te halen en wat extra budget te genereren. Vanaf 2021 zijn we 

ook op kleine schaal begonnen met het verkopen van merchandise in de vorm van speel t-shirts. De 

eerste badge is gesponsord, waardoor we dit risicoloos kunnen testen. Dit staat nog in de 

kinderschoenen en hier moeten we de komende jaren nog verder aan door ontwikkelen.  

Subsidies 

Jeugdland ontvang jaarlijks subsidie van de gemeente Etten-Leur. Hiervoor vragen wij steeds een 

meerjaren subsidie aan voor een periode van 3 jaar. Deze subsidie bestaat uit drie componenten, te 

weten een activiteitensubsidie, huursubsidie en een exploitatiesubsidie. Alleen de 

activiteitensubsidie krijgen wij jaarlijks uitbetaald in contanten, de overige subsidies (welke gericht 

zijn op onze accommodatie) worden intern binnen de gemeente verrekend, aangezien zij eigenaar 

zijn van het pand waarin wij zitten.  

Voor 2022 is de verwachting dat de meerjaren subsidie van de periode 2019-2021 met 1 jaar wordt 

verlengd onder dezelfde voorwaarden, vanwege voorziene wijzigingen in het subsidiebeleid voor de 

periode na 2022. Mogelijk wordt er vanaf deze periode gekort op de sudsidieplafonds, waardoor wij 

hieruit minder inkomsten zullen verkrijgen.  


