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Notulen Ledencongres 23 juni 2018 
Aanwezig: mw. A. Wassink-Ibbenhorst, Arie Aalberts, Marion van den Akker, Willem Bandstra, Judith 

Baptista-Witmer, Mieke Barenbrug, Jan van der Beek, Werner Beldman, Miriam Bierhaus, Ties 

Elzenga, Robèrt Feith, Jantineke van Helden, Alex Huften, Janette van Kalkeren, Peter Klein, Pia 

Klein, Elise Kollen, Irene Kuling, Mark van Leersum, Marloes Meijer, Froukje Meijer, Floris Muller, 

Folkert Nijboer, Matthijs de Nooijer, Matthias Ouwejan, Jelle Smit, Kees Verwoerd, Mariëlle Verwoerd, 

Rosanne Verhoeven, Lucie Visch, Lodewijk de Vries, Mieke Wiegeraad, Matthijs op den Dries, Harrie 

Vos 

(de met geel gearcheerd namen zijn persoonlijk leden) 

Notulist: Jantineke van Helden 

1. Opening en Welkom 

Voorzitter Irene Kuling opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ze licht 

kort het programma toe. 

Irene stelt dagvoorzitter Marloes Meijer voor en geeft haar het woord. 

Ook Marloes heet de aanwezigen welkom en begint met een werkvorm. Ze deelt aan alle aanwezigen 

in een groepje een bloem of een blad uit. Ze vraagt een ieder bewust te kijken naar het blaadje en te 

beschrijven wat je ziet, zonder oordeel. Als je rustig, bewust en met aandacht naar iets kijkt, dan zul je 

zien, is de wereld heel veel mooier. 

Algemeen secretaris Robèrt Feith noemt de ingekomen stukken. 

Werner Beldman heeft vragen ingestuurd die later in de vergadering voorbij zullen komen. 

De erebestuurders hebben een stuk gestuurd. De vragen die hierin staan worden ook tijdens de 

vergadering beantwoord. 

Mike Will, voorzitter van YMCA Europe wenst ons een inspirerende dag. 

De aanwezigen wordt gevraagd eventuele vragen voor de rondvraag uiterlijk tijdens de lunch aan 

bestuur te overhandigen. 

In Memoriam. Marloes leest een gedicht voor en steekt 3 kaarsjes voor de ons bekende leden die 

afgelopen jaar zijn overleden. Een vierde kaars wordt aangestoken voor andere mensen die wij 

missen. 

Een lijst van mensen die zich afgemeld hebben ligt bij registratietafel. Het is een aanzienlijk aantal (43) 

en het toont betrokkenheid dat zij de moeite hebben genomen zich af te melden. 

2.  Pitchen YIP Award 

Werner Beldman vertelt over het belang van de vrijwilligers, zonder wie de YMCA niet kan bestaan. 

Hun werk is vaak onzichtbaar en wordt door de YIP Award zichtbaar gemaakt. Hij stelt de drie 

finalisten (uit zes genomineerden) voor de YIP Award 2018 voor. 

 

1. Fun2stay: Mario Scibelli heeft Tijmen & Mauro meegenomen. Zij tonen een filmpje over de 

zomerkampen van Fun2stay en de jongens laten zien wat de ‘AGV’ in Leusden inhoudt (Altijd 

Gewoon Vies). Mochten ze winnen, dan willen ze graag een nieuw zwembadje. 

2. Be part – Kampen: Elise Kollen. Elise vertelt aan de hand van een presentatie wat Be part 

doet en op welke manier zij hun deelnemers bereiken en ondersteunen.  

3. Stichting Jongerenwerk Den Ham. Zij kunnen zelf niet aanwezig zijn, maar hebben een filmpje 

gemaakt waarin zij vertellen over hun jeugd- en jongerenwerk. Froukje Meijer, betrokken 

jeugdwerkconsulent, licht het filmpje nog kort toe. 

Er kan tot aan de pauze van 15.00 uur gestemd worden, middels het stemformulier uit de goodiebag. 
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3. Notulen ledenvergadering 2017.  

Paginanummers ontbreken.  

Pagina 3: Jaarverslag. Partnership agreement YMCA Denemarken. Matthias Ouwejan geeft 

toelichting over de stand van zaken van het agreement. 

YSB/GWF: Floris Muller vertelt kort over YSocialBusiness. Er is inmiddels veel concurrentie op de 

markt. Daarnaast is er een aantal bestuursleden weggevallen. Dit heeft geleid tot opheffing van YSB. 

De financiële middelen keren terug naar de Vereniging. Applaus voor Floris en co. 

Robèrt Feith vertelt verder: er zit nog zo’n € 160.000 in de pot. De oorspronkelijke Stichting 

Steunfonds (in de volksmond George Williams Fonds genoemd) wordt opgeheven en wordt een 

bestemmingsfonds binnen Vereniging. YMCA Nederland zit in de aanvraagprocedure bij het CBF. 

Hiervoor is een helder financieel beleid nodig. Een steunfonds past daar niet in, een 

bestemmingsfonds wel. 

Lucie Visch vraagt of er al concreet plan voor het bestemmingsfonds is. Robèrt zegt van niet, maar er 

mogen wel ideeën ingebracht worden. Het bestuur gaat beslissen welke initiatieven geld uit de pot 

krijgen. De pot mag leeg, maar er mogen ook wervingsacties bedacht worden om de pot weer te 

vullen. 

Kees Verwoerd vraagt of het fonds ook geeft aan internationale activiteiten. Irene geeft aan dat we 

daar later op terug komen. Aan de hand van thema’s wordt er besloten welke projecten geld krijgt, 

zodat het ook binnen het beleid past. 

Werner Beldman vraagt opnieuw uitleg over Y2018. Robèrt geeft aan dat er een commissie is 

gevormd om de uitgaven van de Vereniging te gaan bekijken. Dat heeft in het project Y2018 

uiteindelijk het rapport Meer mogelijk maken heeft geschreven. Dit is mede als input gebruikt voor het 

meerjarenbeleidsplan 2019-2022 (MJB). 

Marloes vraagt de vergadering goedkeuring voor de notulen. Er zijn 23 stemmen voor, geen tegen dus 

de notulen worden goedgekeurd. Applaus voor de notulist Jantineke van Helden.  

4. Activiteiten Jaarverslag 2017  

Robèrt Feith geeft een toelichting op het Jaarverslag en de daarin genoemde activiteiten. 

Werner Beldman: de Solidariteitsactie vraagt ook om een langdurige samenwerking. Is dat niet erg 

ambitieus als er elke twee of drie jaar een samenwerking bijkomt? 

Robèrt: Ja dat zou het kunnen zijn, maar we willen nu ook graag iets inhoudelijks achterlaten behalve 

alleen iets fysieks. 

Marloes bedankt Robèrt voor zijn woorden. 

4a. Mark van Leersum vertelt plenair over het festival YMCA175 in Londen wat in de zomer van 2019 

gehouden zal worden en noemt het sponsordiner aan het eind van deze vergadering. 

5 Korte pauze 

6. Bestuursupdate 

Irene Kuling vertelt wat gerealiseerd is en waaraan gewekt wordt. 

1. Sociale veiligheid: de VOG wordt verder uitgerold binnen de organisatie, ook wordt er 

gekeken naar het tuchtrecht, heldere procedures rondom klachten en een algemene gedragscode. 

2. Interne organisatie: Er ligt een plan om Y Camps weer terug te brengen bij de vereniging, 

dit staat voor later vandaag op de agenda. Ook komt het GWF als bestemmingsfonds binnen 

de vereniging. Voor wat betreft de invulling van het Jeugdwerk werken we aan gezamenlijke 

plannen met bestuurders/medewerkers van NO, ZW en landelijk. 

3. Leden en inspraak: waarom zijn geen 2.000 mensen op een Ledencongres? Dat is een 

moeilijke kwestie. Anderhalf jaar geleden is er een werkgroep opgestart die heeft nagedacht 

over de invulling van het (groeps)lidmaatschap. Facilitair ontbreekt er veel nu nog te veel om 

daar concreet invulling aan te geven en daarom is er op dit moment nog weinig directe 
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voortgang. Het punt is opgenomen in het MJB om dit in de komende periode goed te gaan 

regelen/organiseren. 

4. HRM en personeelsbeleid. Er is een heldere gesprekscyclus gestart met monitoring en 

overleg voor alle medewerkers binnen het Jeugdwerk en de Vereniging. Rosanne Verhoeven 

krijgt vaste aanstelling als jeugdwerkconsulent in de regio Rijnmond. Rosanne is aanwezig en 

ontvangt applaus. 

5. Marketing en communicatie. We zijn druk bezig met de AVG (privacywetgeving). Jantineke 

van Helden is aangesteld als datafunctionaris. Er worden werkplannen opgesteld voor 

marketing en communicatie en er start op 12 juli een werkgroep voor communicatiethema’s, 

met een strategie en implementatie.  

6. Overig. Het is nog onduidelijk op welke manier de maatschappelijke diensttijd precies gaat 

worden ingevuld. YMCA heeft een voorstel en een subsidieaanvraag gedaan.  

Internationaal functioneert met een goede commissie waardoor er weinig werk voor het 

bestuur is.  

Het vinden van nieuwe bestuursleden voor het Hoofdbestuur was een flinke klus en het 

bestuur is na vandaag kleiner dan de afgelopen tijd (5 leden in plaats van 7). Irene doet een 

oproep voor nieuwe leden (voor volgend jaar) van alle leeftijden, maar ze zou het erg leuk 

vinden als er ook een bestuurslid van begin 20 bij zou komen. 

Jongerenvertegenwoordigers worden gezocht om netwerkbijeenkomsten binnen de 

verschillende geledingen van de YMCA en bij andere jongerenorganisaties bij te wonen, 

bijvoorbeeld de Nationale Jeugd Raad (<30 jaar). 

7. Nicky van Rossum heeft vanaf Oerol een filmpje ingesproken over het MJB. Er ligt een plan 

voor 4 jaar, daaruit worden jaarplannen gemaakt. Alle aanwezigen hebben een gedrukte 

versie ontvangen. Er zijn ook flyers gemaakt met een infographic die overhandigd worden. Het 

eerste exemplaar hiervan wordt overhandigd aan voorzitter Peter Klein.  

Irene wordt bedankt voor haar verhaal met applaus. 

 

Arie Aalberts geeft aan graag updates van de jaarplannen te ontvangen door rapportage in de 

jaarstukken. Irene antwoordt dat dit inderdaad de ambitie is.  

Willem Bandstra vraagt wat de geldigheid is voor een VOG? Dat hangt van de afdeling af, in principe 2 

of 3 jaar. 

Werner Beldman vraagt of het MJB ook op de website wordt gepubliceerd? Ja, en de infographic ook. 

8. Oprichting Stichting YMCA Vakanties/ Y Camps. 

Bij de stukken zit een voorstel tot oprichting van een Stichting YMCA Vakanties / Y Camps. 

Robèrt geeft aanvullende uitleg. Een van de speerpunten van de YMCA is kinderen op vakantie sturen 

en dat willen we graag blijven doen. Uit het rapport Meer mogelijk maken en met het oog op het CBF-

keurmerk is het punt gekomen dat er een scheiding moet zijn tussen ideëel en commercieel. Y Camps 

heeft een ideële insteek en past beter bij de vereniging dan in de BV die het nu is. De rechtsvorm 

stichting is het meest veilig met het oog op financiële risico's voor de Vereniging. De stichting wordt 

aan de vereniging gelieerd. De vereniging stopt geld in de stichting, iets wat we nu ook al doen. De 

afgelopen jaren is het financiële tekort al behoorlijk teruggebracht door Inge Bussink en Alex Huften. 

Er komt een garantstelling en een ‘bruidsschat’ voor eerste jaar en een plan heldere fondsenwerving. 

De BV wordt opgeheven, de activiteiten gaan over in de stichting. 

In het voorstel staan drie punten beschreven die gaan plaatsvinden na goedkeuring door de leden. 

Omdat punt 3 in strijd is met het huishoudelijk reglement komt dit punt te vervallen. 

De leden wordt gevraagd te stemmen. Er zijn 20 stemmen voor, 1 onthouding. Het voorstel wordt 

aangenomen. 

9. Afscheid bestuursleden 

Nicky van Rossum zit op Oerol, Gerard Tosserams zit voor werk in het buitenland. Samen met Ilona 

Veldhuis zijn zij 2 jaar in functie geweest en hebben die tijd veel energie in de vereniging gestopt. 
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Irene wil hierbij aangeven dat de statutaire termijn van 4 jaar bestuurslid zijn niet in beton gegoten is.  

Matthijs op den Dries vraagt waarom er dan niet een termijn van 2 jaar in de statuten wordt 

opgenomen? Irene geeft aan dat hier geen noodzaak voor is, omdat eerder aftreden mag. 

Er volgt applaus voor Nicky en Gerard. 

Irene heeft een persoonlijk dankwoord voor Ilona en zij krijg een buis Bikkels overhandigd. Natuurlijk 

ontvangt ook Ilona applaus. 

Daarna volgt ook een persoonlijk woord voor Peter Klein. Matthias Ouwejan en Kees Verwoerd krijgen 

het woord en stellen het oprichten van een Peter KLEIN-inspiratiemomentje in, een meditatief moment 

waarin de grondslag van de YMCA weerspiegeld wordt.  

Daarna neemt Irene weer het woord en eindigt haar verhaal met het uitreiken van een Gouden Speld 

voor meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk bij de YMCA. 

Peter bedankt de aanwezigen en houdt zijn eerste Peter KLEIN-inspiratiemomentje. Hij bedankt de 

aanwezigen met een zegenbede uit het Liedboek, lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

12:20 lunch 

13:30 workshops 

Na de workshops en de theepauze geven trainers Miriam Bierhaus en Jantineke van Helden een korte 

plenaire terugkoppeling. Miriam vertelt dat zij met de groep heeft gekeken naar de inhoud 

Trainershuis. Ze hebben enkele activiteiten bedacht voor elke leeftijdsgroep en kenmerken 

vastgesteld. 

Jantineke vertelt dat haar groep een spel heeft gedaan met diverse activiteiten binnen 50 minuten. 

14. Financieel jaarverslag. 

Jelle Smit licht de jaarcijfers toe: een positief resultaat ten opzichte van de begroting. De realisatie is in 

lijn met de begroting. Doelstelling is evenwicht vinden tussen inkomsten en uitgaven. Resultaat 

bestemmingen: uitvoering nieuw beleid & international committee. Opvallende punten: saldi 

solidariteitsactie zijn samengevoegd. Noodhulp en vluchtelingen gaan van een bestemmingsreserve 

naar een bestemmingsfonds. De lening die bij de SVB liep is afgelost begin 2018. De afstemming met 

de Wereldbond over de fair share loopt nog. 

Na Jelle’s verhaal worden de stemmen geteld: er zijn 17 stemmen voor. De penningmeester wordt 

décharge verleend. 

Alex Huften (directeur YMCA Management BV en SVB) vertelt over de inkomstenkant van de 

Vereniging. Alex legt even uit hoe de YMBV en SVB in elkaar steken.  

De ESH heeft in 2017 iets minder winst gemaakt dan in 2016. In 2018 wordt het restaurant verbouwd 

met ook een nieuw F&B-concept.  

De Hoorneboeg is verkocht en het huurcontract is ontbonden. De omzet is verlaagd maar toch nog 

hoger dan verwacht. 

Op Hulshorst is de Zandmolen herbouwd na de brand en inmiddels is ook kamphuis Beekhuis 

opgeknapt. Voor een groot deel is dit werk door vrijwilligers gedaan. Fun2stay blijft groeien en 

financieel de kampeercentra ook. 

Eind 2018 loopt de erfpacht van het kampeerterrein in Leusden af, in 2020 nieuwbouw en verhuizing 

naar een terrein aan de rand van het Henschotermeer. Dat terrein is een voormalig campingterrein. 

Eerst moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden, maar de plannen zijn erg mooi.  

Y Camps heeft vooral minder fondsbijdragen gekregen. Er is een nieuwe coördinator sinds half 2018, 

Willeke Lagerweij. 

Alex wordt met applaus bedankt voor zijn verhaal. 

15. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Irene Kuling is kandidaat voorzitter. Marloes stelt dat Irene weinig introductie behoeft. Irene belooft in 

elk geval twee jaar vol te maken en houdt een slag om de arm voor de andere twee jaar. 

Mieke Barenbrug is kandidaat vice-voorzitter. Zij stelt zichzelf even kort voor. Zij is al jaren betrokken 

bij de YMCA, met name in de regio Noord-Oost. 
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Mieke Wiegeraad is kandidaat algemeen bestuurslid. Zij vertelt ook kort iets over zichzelf. Zij kent de 

YMCA voornamelijk vanuit haar kinderen die deelnemer zijn geweest bij de zomerkampen.  

Bij acclamatie worden alle drie de kandidaten in hun functie gekozen. 

16. Uitreiking YIP Award 

De winnaar is Be part – Kampen. Elise Kollen neemt de Award uit handen van Irene in ontvangst. Zij 

bedankt de aanwezigen voor de uitverkiezing van het project.  

17. Rondvraag 

Geen vragen. 

Mark van Leersum vertelt dat er mogelijkheid is voor extra donaties voor het YMCA175 festival. Vanuit 

Nederland is het de bedoeling dat er met touringcars als groep gereisd wordt.  

Irene bedankt om 16:00 uur Marloes voor haar dagvoorzitterschap, bedankt de aanwezigen voor hun 

bijdragen en nodigt iedereen uit voor de borrel. 

Belangrijke toekomstige data: 

24-11-2018  Ledenbijeenkomst 

4-9 aug 2019 YMCA175 Londen. 


