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“The best is yet to come” 

Frank Sinatra en Ella Fitzgerald maakten jaren later 

het liedje van de schrijver Cy Coleman groot. Velen 

kennen dit liedje, maar de jongeren onder ons zullen 

eerder een associatie hebben met het totaal andere 

 nummer onder dezelfde titel van Novastar, of meer  

recent die van LuvBug. 

In al deze liedjes gaat het erover ‘dat het beste nog 

voor ons ligt’. Ik vind dat een mooie inspiratie, zonder nu te zeggen dat wat geweest is 

‘minder’ zou zijn. Want wie van ons heeft nu niet een warme herinnering, vriendschap 

of levensveranderende ervaring opgedaan bij de YMCA. Dat was of is misschien wel 

het mooiste, of het beste, als je daaraan denkt.

Maar het inspireert om blijvend scherp en kritisch te zijn en daar waar nodig is mee te 

veranderen. Niet als een verandering om de verandering, maar omdat de samenleving 

om ons heen ook continue verandert. Stevige eisen worden gesteld aan het doen van 

ons werk. Stevige verwachtingen zijn er als ouders hun kostbaarste bezit bij ons mee 

laten meedoen. Stevige resultaten hebben we beschreven in de voorliggende jaren.

In 2018 hebben we het Meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. Inzetten op onderlinge 

binding, sterk jeugd- en vakantiewerk en meer zichtbaar met onze impact in de samen-

leving. In managementtaal hebben we de resultaten beschreven als ‘kritieke succes-

factoren’ zodat we met elkaar een stip aan de horizon hebben. 

Het gezamenlijk ergens aan werken levert ons ook op kortere termijn al resultaat op: 

in 2018 mochten we een subsidie ontvangen om meer kinderen met ons mee te laten 

doen, zijn we één van de 38 proeftuinen voor de Maatschappelijke Diensttijd en heb-

ben we flinke stappen gezet om de YMCA als Goed Doel erkend te krijgen bij het CBF.

Beetje bij beetje wordt het ‘samen’ gevoel steeds sterker, zetten we met meer mensen 

tegelijk de schouders eronder en dan zijn de benoemde en behaalde resultaten een 

prettige stimulans.

Een stimulans die we allemaal natuurlijk herkennen. Doen we het niet allemaal vanuit 

dezelfde inspiratie, om betekenis te geven voor die ander en om jongeren te ontwikkelen. 

President Obama ging in één van zijn speeches, net na zijn herverkiezing ook in op 

de titel van dit voorwoord: “I believe we can seize this future together”,  “We are greater 

than the sum of individual ambitions”, sprak Obama. Om te vervolgen met “Together 

with your help and God’s Grace we will continue our journey forward.” 

En bezongen in de liedjes en uitgesproken door een president haal ik er dan uit dat 

we de toekomst kunnen grijpen, dat we samen groter zijn dan alleen en dat we met de 

juiste hulp de ingezette reis goed kunnen voortzetten. Vol inspiratie en met realisme in 

ons handelen: the best is yet to come!

Robèrt Feith – algemeen secretaris
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Froukje Meijer & Joost Vlasblom

Het jaar 2018 is een jaar geweest waarin erg veel werk is verzet door vele  

vrijwilligers, studenten en beroepskrachten.

Honderden kinderen, tieners en jongeren hebben deelgenomen aan tal van 

activiteiten. Vrijwilligers maakten dankbaar gebruik van programmamateriaal, 

trainingen en advies. Binnen verschillende projecten is hard gewerkt aan het 

onder de aandacht brengen van specifieke items.

Bestuur
Het bestuur van YMCA Noord Oost heeft gewerkt aan 

het verder uitbouwen van het concept: “YMCA, recept 

voor sterk jeugdwerk”. Daarnaast is het bestuur druk 

geweest met het verder vormgeven van de project-

poot. De projectpoot is een belangrijke basis van de 

organisatie. Alle subsidies worden tegenwoordig in de 

vorm van projecten toegekend. Er zijn geen instand-

houdingssubsidies o.i.d. meer. 

Het vinden van voldoende financiële middelen om 

alle werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren, is 

dan ook elk jaar weer een grote uitdaging. 

Naast alle financiële perikelen is het bestuur ook be-

leidsmatig hard aan het werk geweest. Zo hebben 

we diverse keren met het Landelijk bestuur gesproken 

over de aansturing van YMCA Jeugdwerk, het trai-

ningshuis, de projectpoot en sterke jeugdwerkgroe-

pen. Gaandeweg het jaar is besloten dat de aan-

sturing van YMCA Jeugdwerk per 1 januari 2019 zal 

gebeuren door het bestuur NO. Dit betekent dat de 

twee personeelsleden uit ZW in het vervolg ook onder 

verantwoordelijkheid van de manager van NO hun 

werkzaamheden uit zullen voeren.

Op het kantoor in Zwolle zijn er drie vrijwilligers die op 

een zogenaamde werkervaringsplaats diverse dag-

delen per week verschillende werkzaamheden uit-

voeren. Twee van hen hebben in de loop van het jaar 

een betaalde baan gevonden. We zijn enorm trots op 

ze dat ze deze stap hebben kunnen maken.

Op beroepskrachtenniveau is er twee maandelijks 

overleg tussen de coördinator van ZW, de manager 

van NO, de coördinator van de Y Camps en de alge-

meen secretaris.

Het dagelijks bestuur van YMCA Zuid West wordt  

uitgevoerd door het Landelijk bestuur.

De regionale activiteiten worden georganiseerd vanuit Bureau Noord-Oost, met de 

onmisbare hulp van stagiaires en vrijwilligers.

In alle activiteiten staat ontmoeting en samen bezig zijn centraal. Daarnaast zijn 

uitdaging, samenwerken, bewegen, talenten ontdekken, op de bres voor een  

ander, belangrijke kernwoorden.

Een bijkomstig effect is dat de activiteiten aanknopingspunten zijn voor contact 

met de YMCA. Tijdens de activiteiten wordt er met de begeleiding actief bijgepraat 

over hun lokale jeugdwerk. Maar ook vooraf is er contact rond PR en opgave, wat 

ruimte biedt om ook andere diensten en producten bekend te maken bij de doel-

groep. Tijdens de activiteiten wisselen vrijwilligers ervaringen en kennis uit.

Lokale groepen, begeleiding en advies 
In Nederland zijn ongeveer 250 groepen/plaatsen aangesloten bij de YMCA. Met 

een groot aantal van deze groepen is het afgelopen jaar contact geweest op  

diverse manieren. Soms vanuit relatiebeheer (groepsbezoek, belronde), maar vaak 

ook vraaggericht of doordat groepen deelnamen aan trainingen en activiteiten. 

Ook in 2018 zijn we bezig geweest om de YMCA methodiek te ontwikkelen. Aan 

de hand van de zeven ingrediënten voor “Sterk jeugdwerk” wordt deze methodiek 

steeds verder, al werkend, vorm en inhoud gegeven. Dit doen we door bij alles  

wat we doen de zeven ingrediënten te betrekken. Dit heeft geleid tot prachtige 

en inspirerende avonden en activiteiten. Vele vrijwilligers waren verrast door de  

dynamiek die er ontstond door met deze methodiek aan het werk te gaan.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Regio Overijssel

In Zwolle hebben we YMCA Jeugdwerk opgericht in de wijk Westenholte. We  

hebben veel aandacht besteed aan het zichtbaar zijn in de wijk door intensief PR 

te maken en samen te werken met anderen. Dit heeft geresulteerd in een enorme 

groei van de betrokken kinderen en ouders. Bij aanvang hadden we contact met 

ongeveer 25 kinderen en hun ouders, in 2018 is dit aantal vergroot naar 125 kinderen 

en hun ouders. We hebben verschillende activiteiten georganiseerd voor verschil-

lende leeftijden (4-16 jaar) en ook op verschillende locaties. Daarbij hebben we 

regelmatig samengewerkt met de wijkvereniging, sportverenigingen, scholen enz. 

Inmiddels zijn we gestart met het organiseren van activiteiten voor tieners (12-16 

jaar) en zullen we deze in 2019 uitbreiden. Vanuit ouders en andere wijkbewoners 

is er een groep van 7 mensen ontstaan die als vrijwilliger betrokken zijn bij het  

organiseren en uitvoeren van de activiteiten. We gaan in 2019 met hen bekijken of 

zij steeds meer zelf op kunnen pakken binnen de wijk zodat wij ons dan kunnen 

richten op het opzetten van nieuw jeugdwerk in een andere plaats.

Regio Friesland

In Friesland vindt de begeleiding van de lokale groepen voor een groot deel plaats 

op de regiovergaderingen. In Friesland zijn 5 regio’s geformeerd. Twee keer per jaar 

bezoekt een jeugdwerkconsulent de regiovergadering van elke regio. Hier is veel 

ruimte voor uitwisseling. De jeugdwerkconsulent geeft dan advies, begeleiding en 

een workshop rondom een bepaald thema. Tevens geeft zij informatie over activi-

teiten en materialen. In veel regio’s wordt meegedaan met regionale activiteiten 

als playbackshow, volleybaltoernooi en Clubstriid.

Regio Haaglanden

YMCA Zoetermeer heeft – in goed overleg – het concept van de huttenbouwweek 

van YMCA Ypenburg ‘gekopieerd’ en daarmee in de een-na-laatste week van de 

zomervakantie 125 kinderen een hele mooie ervaring gegeven doordat ze zelf 

hutten konden bouwen. Mooi was ook, omdat het de week voor de huttenbouw-

week van Ypenburg was, een groot deel van dezelfde materialen gebruikt konden 

worden, die daarna naar Den Haag vervoerd werden.

Anders dan in Westenholte heeft de YMCA in de regio Haaglanden wel moeite 

om zichtbaar te laten zijn waar ze goed in is. Het is moeilijk om de doelgroep en 

vrijwilligers te bereiken en vast te houden.

Regio Rijnmond

In de regio Rijnmond wordt door de inzet van de  

beroepskracht de binding met de lokale verenigingen 

versterkt. Verenigingen voelen zich gehoord en worden  

gemotiveerd om met stapjes vooruit te gaan. Er  

begint langzaam weer aandacht te komen voor het 

trainen van vrijwilligers, waardoor er ook elk jaar in 

deze regio een basiscursus gegeven wordt.

Tevens ontstaan er mooie samenwerkingen 

door het netwerk dat in de regio Rijnmond wordt  

opgebouwd. CJV Schiedam heeft het clubhuis  

opgeknapt met behulp van een bijdrage van de  

Ladies Circle. CJV Feijenoord heeft in april met 60 

ouders en kinderen een bezoek gebracht aan Boer 

Arie en in december wel 110 gezinnen, die een ex-

traatje kunnen gebruiken, blij gemaakt met een goed 

gevulde Kersttas. Eind 2018 klopte de voedselbank in 

Maassluis aan om te kijken of er een samenwerking 

mogelijk was, om zo ook de kinderen die zij bereiken 

iets te kunnen bieden.

Maand Omschrijving Aantal deelnemers / bezoekers
Januari Zaalvoetbaltoernooi 26 teams

Februari Clubstriid 10-16 jaar 46 groepen/ 891 tieners

Maart Volleybaltoernooi Wildervank Groningen 8 teams, 55 deelnemers

Maart  YMCA Stars (voorheen Playbackshow)  8 acts en 80 bezoekers

Oktober Y-adventure Friesland (voorheen Survival) 80 tieners + 18 leiding

Oktober  Tri axy  26 groepen 

November Volleybaltoernooi Jubbega Friesland 10 teams, 75 deelnemers 

Overzicht regionale activiteiten

YMCA JeugdwerkJeugdwerk



Activiteiten op aanvraag
Naast regionale activiteiten worden er ook activiteiten op aanvraag bij de lidgroepen 

zelf verzorgd. Deze activiteiten worden landelijk aangeboden. Er is keuze uit 17 ver-

schillende activiteiten. Het aanbod bevat bosspelen, grote spelen, natuurspelen, 

educatieve spelen en ervaringsspelen. Daarnaast voeren we ook het programma 

“Jongeren aan Zet!” uit met lokale groepen. Dit is een groter programma rondom 

een bepaald thema. 

De uitvoering van alle activiteiten gebeurt altijd in samenwerking met lokale  

vrijwilligers en worden begeleid door speciaal getrainde spelbegeleiders. 

In 2018 hebben we voor het eerst recreatiewerk verzorgd bij een bungalowpark  

in Lelystad. Drie weken werden er door een team van 3 vrijwilligers minimaal 8  

activiteiten per week georganiseerd voor de leeftijd van 6-16 jaar. Het was prachtig 

weer tijdens de drie weken en de bewoners van het park waren meer dan bereid 

om te helpen daar waar nodig.

Naast deze activiteiten is ook Jongeren aan Zet weer diverse keren ingezet. In  

diverse plaatsen deden in totaal 210 jongeren mee aan verschillende workshops 

rond thema’s als ‘We connect’, ‘Een goed gesprek’, en ‘Survival of the fittest’.

*De Wolfskuil in Ommen is een locatie met meerdere groepsaccommodaties 

waar zeer uiteenlopende groepen verblijven. Regelmatig doen deze groepen een  

beroep op de YMCA om activiteiten uit te voeren.
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Plaats Programma Leeftijd  Aantal
Swifterbant Vreemde eend tieners 15

Minnertsga Liever een lover tieners 15

Oosternijkerk Vreemde eend tieners 25

Wolfskuil* Open dag de Wolfskuil  

Wolfskuil* vleermuizen VSO 15

Ermelo zeskamp tieners 20

VEZ Zwolle 10 spelen tieners 120

Hattem uilenballen tieners 45

Wolfskuil* vleermuizen bao 13

Wolfskuil* YMCA promotie  

Wolfskuil* vleermuizen tieners 20

Wolfskuil* uilenballen bao 28

Lelystad recreatiewerk, drie weken  6-16 jaar nvt

Swifterbant go discriminate tieners 13

Training en cursuswerk 
In 2018 hebben we binnen de YMCA het YMCA Trai-

ningshuis opgezet waarin we een doorgaande lijn 

aangebracht hebben in het aanbod van cursussen. 

Door deze doorgaande lijn kunnen we nu  beter 

insteken op het niveau van de deelnemers en hun 

kennis en vaardigheden uitbreiden. We hebben nu 

een Basistraining, een training Jeugdwerk (vervolg), 

specialisatietrainingen en verdiepingstrainingen. De 

trainingen zijn aangepast met doelstellingen, nieuwe 

methodieken en werkvormen. De betreffende trainers 

zijn getraind in deze nieuwe opzet.

In het werkgebied Noord Oost zijn in 2018 minder trai-

ningen gegeven dan in voorgaande jaren. Enerzijds 

doordat het opzetten van het nieuwe Trainingshuis 

de nodige tijd en aandacht heeft gevraagd en an-

derzijds omdat de groepen minder trainingen aan-

gevraagd hebben. Maar aan het einde van het jaar 

zagen we de vraag weer aantrekken. De trainingen 

die worden gegeven zijn zeer uiteenlopend van aard. 

Naast de “normale” trainingen hebben we dit jaar 

ook in andere vormen training gegeven. Bijvoorbeeld 

in avonden rond “Sterk jeugdwerk” of tijdens Proeve-

rijen waarin we voor vrijwilligers een thema-avond or-

ganiseren en zij kunnen kiezen voor twee workshops.

We hebben aan het begin van het Jeugdwerkseizoen 

verschillende trainingen gepland, deze zijn niet alle-

maal doorgegaan op de voorgestelde datum maar 

werden soms verplaatst naar een beter moment.

Als YMCA hebben we geparticipeerd in de ontwik-

keling van een e-learningsmodule voor vrijwilligers 

rondom het signaleren van kindermishandeling. Dit 

was een initiatief vanuit Augeo en is in samenwerking 

met YMCA, Scouting, Humanitas en NUSO uitgevoerd. 

Hiermee hebben we up-to-date materiaal passend bij 

onze Training Kinderen Mij een Zorg.

Totaal organiseerde YMCA Zuid West in 2018 33 trainin-

gen. Afgelopen jaar was er geen training die erg vaak 

gevraagd werd, maar zagen we een mooie verdeling 

van de diverse trainingen die de YMCA aanbiedt, zo-

als ‘omgaan met moeilijk gedrag’, ‘veiligheid & risico’, 

‘basiscursus’, etc. Uitzondering hierop is uiteraard de 

training over pestgedrag, maar dit komt doordat dit 

een project is dat in 2018 plaatsvond.

Communicatie en promotie
In de zomer van 2018 hebben alle groepen een  

grote poster gekregen. Hierop is de activiteitenkalen-

der weergegeven en de ingrediënten van het recept 

voor sterk jeugdwerk.

Tevens is er een begeleidende brief verstuurd waarin 

5 onderwerpen kort belicht zijn. Kleurrijk wordt weer-

gegeven wat het aanbod en de mogelijkheden van 

YMCA Jeugdwerk zijn op gebied van Trainingen,  

Events, Webshop, Begeleiding & Advies en Spel- 

activiteiten op aanvraag.

Er zijn 4 keer Highlightkaarten gemaakt en verstuurd. 

Hierop werden steeds een tweetal activiteiten voor 

het voetlicht gebracht. 

Er zijn 4 digitale nieuwsbrieven verstuurd in 2018.  

Ze bevatten onder andere uitleg en toelichting over 

komende activiteiten, een terugblik op een activiteit 

en een aanbieding.

In 2018 zijn er daarnaast diverse digitale nieuwsflitsen 

verstuurd. In een nieuwsflits wordt de aandacht  

gevestigd op één actueel onderwerp en deze is  

gericht op een geselecteerde groep. Bijvoorbeeld 

een training in Wierden voor vrijwilligers bij groepen 

in Twente.

Aan de website en social media (facebook) is veel 

aandacht gegeven. De website is geheel vernieuwd 

en begin 2019 gelanceerd. Op social media wordt 

frequent gepost met aandacht voor activiteiten,  

programma’s en aanbod. 

De YMCA Beachvlaggen worden gebruikt bij al onze 

activiteiten. Tijdens een aantal regioactiviteiten zijn 

YMCA armbandjes uitgedeeld.

Projectbureau
Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van het Projectbureau 

dragen bij aan de missie en het doel van de YMCA. Een aantal projecten is niet 

direct gericht op de eigen achterban maar bijvoorbeeld op het doorgeven en 

inzetten van onze kennis en expertise. Alle projecten hebben een maatschappelijk 

karakter. De projecten geven ons de gelegenheid om nieuwe dingen te ontwik-

kelen, mee te gaan met veranderingen en trends, kennis over te dragen of in te 

zetten ten dienste van een maatschappelijk issue en/of plaatselijke groepen iets 

extra’s te bieden.

Een aantal voorbeelden van projecten uit 2018:

Project OV-ambassadeurs

YMCA Noord Oost is de uitvoerder van het project OV-ambassadeurs. Dit project 

wordt uitgevoerd in opdracht van OV-Oost, een samenwerkingsverband van de 

provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland en een aantal vervoerders. Binnen het 

project wordt ook nauw samengewerkt met gemeenten, vervoerders, ouderen-

bonden en welzijnsorganisaties voor ouderen. Uitgangspunt van dit project is dat 

senioren leeftijdgenoten wegwijs maken in het reizen met het Openbaar Vervoer 

met als doel senioren zolang mogelijk mobiel en zelfstandig te laten zijn. In 2018 

werden er 499 bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd en werden er in totaal 

3653 ouderen bereikt. 

 

Be part

In Kampen ondersteunen we als YMCA een werkgroep bestaande uit vrijwilligers 

die zich inzetten voor gezinnen die moeite hebben om rond te komen. 

Vanuit Y Camps mochten we eenoudergezinnen ook aanbieden om samen met 

hun kinderen mee te gaan met een vakantiekamp in de Achterhoek. Twee gezin-

nen hebben kunnen genieten van een gratis vakantieweek met heel veel plezier 

en ontspanning.

We hebben verschillende gezinnen mogen ondersteunen bij het organiseren van 

een kinderfeestje voor hun jarige kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de YMCA 

spelkoffers en eventueel een vrijwilliger/stagiaire die het feestje kan begeleiden. 

Daarnaast blijven we inzet vragen van de ouder/verzorger, ook zij zijn actief be-

trokken bij het feestje.

Door een goede samenwerking te ontwikkelen met Stichting jarige Job, hebben 

we kunnen bewerkstelligen dat ook gezinnen, die niet aangesloten zijn bij de 

voedselbank, een verjaardagdoos kunnen ontvangen. Hier wordt dankbaar ge-

bruik van gemaakt. 

 

Vakantie voor een kind

YMCA Zuid West deed in 2018 alweer voor de vierde keer fondsenwerving voor de 

lokale zomerkampen, zodat er meer kinderen op kamp kunnen, die dat door om-

standigheden anders niet zouden kunnen. Totaal werd er 8825 euro geworven voor 

de zomerkampen. Hierdoor konden er ongeveer 81 kinderen op vakantie.
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Internationale Commissie
Matthias Ouwejan

De Internationale commissie heeft in 2018 een druk jaar gehad. In het kader 

van de focus die we van het bestuur hebben meegekregen, hebben we ons 

succesvol bezig gehouden met het versterken van ons netwerk in Europa. Er wa-

ren ook veel uitdagingen, zoals het vinden van vrijwilligers die kunnen helpen in 

één van de werkgroepen en keuzes maken tussen mooie projecten, simpelweg 

omdat we geen capaciteit hebben om alles tegelijk te doen. Desalniettemin 

is de internationale commissie er in 2018 in geslaagd om YMCA Nederland in 

Europa en daarbuiten heel duidelijk op de kaart te zetten. We konden voortbou-

wen en uitbreiden op het fundament dat in 2017 gelegd is, relaties verstevigen 

en op basis van onze kennis goed kijken naar passende projecten. Ook de 

ondersteuning vanuit de beroepskrachten voor de internationale commissie is 

vorig jaar duidelijk geworden, waardoor we nog meer kunnen proberen om 

internationale projecten bij lokale behoeften te laten aansluiten. Op naar het 

nieuwe jaar; er staan veel mooie dingen te wachten!

General Assembly YMCA Europe
In mei 2018 vond in Hintersee (Duitsland) de General Assembly van YMCA Europe 

plaats. Deze stond enigszins in het teken van de verkiezingen die in juli 2018 bij 

de World Alliance of YMCA’s werd gehouden. Kandidaten van de World Alliance 

stelden zich in Hintersee aan de aanwezigen voor en er was ruimte om persoonlijk 

met alle kandidaten te spreken. Verder heeft YMCA Nederland in Hintersee veel 

genetwerkt en zijn we erin geslaagd om heel zichtbaar en georganiseerd te zijn 

met de 8-koppige delegatie. Hierdoor konden we bij meerdere sessies tegelijkertijd 

present zijn,  op de juiste momenten kritische vragen stellen of juist complimenten 

overbrengen. Ten slotte heeft de delegatie op de General Assembly de laatste  

informatie over het YMCA-175 event opgepikt, het grote evenement in Londen ter 

ere van 175 jaar YMCA.

Uitwisselingen
De werkgroep uitwisselingen heeft een moeizaam jaar gehad in 2018. Valerie Pronk 

heeft als voorzitter geprobeerd om de werkgroep echt actief te krijgen, maar dat 

is helaas niet gelukt. Daarom zullen de taken van de werkgroep per ingang 2019 

door de internationale commissie worden waargenomen. Valerie zal daarnaast 

toetreden tot de internationale commissie.

In september 2018 vond in Leysin, Zwitserland het Innovation Camp plaats,  

georganiseerd door de World YMCA. Valerie Pronk (YMCA Scheveningen en werk-

groep uitwisselingen) nam deel aan Innovations Camp bij het onderdeel Plus One 

Mentoring. Binnen dit onderdeel was het belangrijkste deel de brainstorm over 

hoe we Plus One kunnen implementeren binnen YMCA Scheveningen en hoe de 

subsidie-aanvraag hiervoor geschreven moest worden. Er is veel werk verricht om 

het mentorproject Plus One na Innovations Camp op te starten. Er zijn in 2018 

diverse fondsen aangeschreven, maar tot op heden zijn er nog geen bedragen 

uitgekeerd om dit Schotse project hier in Nederland van de grond te krijgen. We 

wachten geduldig af op de laatste mogelijkheden wat betreft fondsen en hopen 

het project vooralsnog in juli 2019 te kunnen starten.

Er is in 2018 een partnership agreement getekend met de YMCA in Denemarken. 

In dat kader is een delegatie van YMCA Nederland naar het ledencongres in  

Denemarken geweest om daar verdere samenwerking te bespreken. Jerry van de 

werkgroep uitwisselingen was daar samen met de hele internationale commissie 

aanwezig.

Vorig jaar is  voor de tweede keer een fondsenaanvraag geschreven voor een 

uitwisseling met Kosovo en Finland.

Op uitnodiging van YMCA England & Wales is Matthias in oktober 2018 naar Lon-

den geweest om een Youth Ambassadors Training bij te wonen. Deze training was 

ter inspiratie om op een later moment iets soortgelijks in Nederland uit te rollen.

World Council World Alliance of YMCA’s
In juli 2018 vond in Chiang Mai (Thailand) de World 

Council van de World Alliance of YMCA’s plaats. Twee 

mensen van YMCA Nederland (nationaal secretaris 

en voorzitter Internationale Commissie) waren hier 

aanwezig en hebben Nederland goed op de kaart 

weten te zetten. Op deze World Council werd tevens 

het nieuwe bestuur van de World YMCA gekozen. 

YMCA Nederland is zo getuige geweest van de ver-

kiezing van de eerste vrouwelijke president van World 

YMCA ooit. Hoewel de focus van YMCA Nederland in 

eerste instantie niet buiten Europa ligt, is het goed om 

ook netwerk buiten Europa te onderhouden. Dit kan 

altijd van pas komen. 

Bezoek aan het kantoor van 
YMCA Europe in Brussel
In december is de internationale commissie op  

bezoek geweest bij het Brusselse kantoor van YMCA 

Europa, onder leiding van Ilenia Ventroni. Dat kantoor 

zit midden in de politieke spanningsvelden en kan 

een podium bieden voor YMCA om ook haar stem 

in beleid te laten gelden. Ilenia en haar collega’s 

houden zich ook heel veel bezig met fondsenwer-

ving en de internationale commissie liet zich graag 

voorlichten over alle mogelijkheden die er in Europa 

zijn om fondsen te werven. Dat kan ons in Nederland 

weer helpen om lokale, nationale en internationale 

projecten van de grond te krijgen. Op onze website is 

een uitstekend artikeltje te vinden met nog iets meer 

achtergrondinformatie, voor hen die dat interessant 

vinden: https://www.ymcajongerenreizen.nl/inter-

nationale-commissie-op-bezoek-in-brussel/

NGS-meeting in Wit-Rusland
Eén keer per jaar komen de algemeen secretarissen 

van YMCA Europa (YE) bij elkaar, dit keer in Wit-Rus-

land (Minsk). De meeste agendapunten zijn een 

gevolg van eerdere meetings en wat is afgesproken 

tijdens de NGS-bijeenkomst gedurende de Algemene 

Vergadering van YMCA Europa. Het planningsteam 

werd gevormd door Juha Virtanen (Finland), Robert 

Feith (Nederland) en Juan Simoes (secretaris-gene-

raal YMCA Europa) en werd de agenda eveneens 

voorzien van relevante onderwerpen naar aanleiding 

van de implementatie van de Strategie 2016-2020 

van YE. Daarom waren er sessies die direct verband 

hielden met onze strategische pijlers: 1) Creating Spa-

ces, 2) Movement Strenghtening 3) Representation 

and Advocacy

Hoewel de bijeenkomst geen formele status heeft 

binnen YE is het een belangrijk platform om de stra-

tegie vooruit te helpen en een mogelijkheid voor ver-

tegenwoordigers van de diverse YMCAs om kennis, 

ervaringen en programma’s te delen, van elkaar te le-

ren en mogelijkheden voor samenwerking af te stem-

men. Een voorbeeld is de nieuwe benadering m.b.t. 

Movement Strenghtening door Olga Lukina (YE) en 

Paul Smillie (YMCA England&Wales) waarin nationa-

le YMCAs geholpen kunnen worden met een ‘Health 

check’. Ook volgde een evaluatie van de resultaten 

van fondsenwerving van het kantoor in Brussel, mo-

gelijkheden voor samenwerking met Y Care Internati-

onal, en deelde diverse landen hun best practices op 

het gebied van branding.

SEP
In februari 2018 zijn er twee PMT-studentes (Psycho-

motorische therapie) via de minor Sport, Therapy for 

Empowerment van Hogeschool Windesheim naar de 

YMCA in Lima/Peru geweest. Zij hebben hier 4 maan-

den meegedraaid met de activiteiten van de YMCA 

en zich gericht op een leiderschapsprogramma voor 

tieners en daarnaast ondersteund bij naschoolse  

activiteiten voor kinderen.

Eveneens in februari 2018 zijn er drie LO-studenten 

(Lichamelijke opvoeding) via de minor Sport, Therapy 

for Empowerment van Hogeschool Windesheim naar 

ACM Sorocaba in Brazilië geweest. Ook zij hebben  

4 maanden meegedraaid met de activiteiten van de 

YMCA en lessen gevolgd aan de sportacademie van 

de YMCA.
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Internationale Commissie
Internationale kamptraining
In juni 2018 was er de internationale training in Leusden. Dit waren 5 dagen vol 

met inspirerende workshops, goede gesprekken, zelfreflectie en veel plezier met 

mensen uit verschillende landen.

Elke dag was er een druk programma. De workshops gingen over allerlei  

onderwerpen zoals: leiderschap, groepsdynamica en communicatiestijlen. Tijdens 

deze dagen was er ook ruimte voor goede gesprekken. De deelnemers hebben 

hun ervaringen gedeeld over de YMCA kampen die de zij organiseerden en de  

verschillen tussen hun kampen besproken.

Er was ook ruimte voor plezier! Tijdens de city trip in Amersfoort hebben de  

deelnemers zak gelopen en introduceerden de Nederlanders spijkerpoepen.  

De training werd afgesloten met een spetterende bonte avond, waar iedereen zich 

van zijn gekste kant liet zien.

Global Camping Conference
In november 2018 waren Joost Vlasblom, jeugdwerkadviseur YMCA Nederland,  

en Irene Kuling, voorzitter YMCA Nederland, op bezoek bij de Global Camping 

Conference van YMCA USA. 

Daar volgden Irene en Joost verschillende workshops over marketing, outdoor  

educatie en internationale uitwisselingen van staf en vrijwilligers. Joost maakte 

daarnaast ook gebruik van het feit dat bijna de gehele Europese Camping Field 

group aanwezig was om gezamenlijk verder uit te werken hoe we in Europa van  

elkaar kunnen leren op het gebied van het organiseren van zomerkampen en 

opleiden van vrijwilligers. Irene bekeek de mogelijkheid om, misschien al voor 

komende zomer, een uitwisseling op de zetten voor vrijwilligers vanuit Nederland 

naar Amerika en andersom. Andere zaken waar we veel inspiratie voor hebben  

opgedaan, zijn outdooractiviteiten, healthy living (bijvoorbeeld gezond(er) eten 

op kamp) en het explicieter maken van de impact die de YMCA heeft op individuen 

en de samenleving en dat omzetten naar donaties en subsidies.

Solidariteitsactie
2018 was onder andere het jaar van de Solidariteitsactie Wit-Rusland, waarin 

plannen werden gemaakt voor het verdere vervolg van deze samenwerking. De 

echte aftrap van de Solidariteitsactie vond plaats in oktober van 2018, met een 

bezoek van een kleine Nederlandse delegatie naar Wit-Rusland. Tijdens deze reis is 

Ponyemontsy aangedaan en zijn de eerste plannen voor het opknappen van de 

Hollandse Kamer besproken. Ook werd er gesproken over de aankomende kamp-

training, die in Mei plaats zal vinden.

In de daaropvolgende maanden is het plan uitgezet voor de activiteiten voor het 

komende jaar. Er is kennis gemaakt met het team van Wit-Russische vrijwilligers. 

Ook ging de zoektocht naar Nederlandse kamptrainers naar Belarus van start. 

De eerste schetsen van een Interculturele Avond zijn gemaakt en zullen worden 

ingevuld in 2019. 

SugarKids
We hebben binnen de SugarKidskampen 1 kamp geannuleerd vanwege het ont-

breken van een arts die mee kon. Dat hield in dat 23 kinderen niet op zomerkamp 

zijn gegaan. Daarentegen hebben we tijdens de herfstvakantie een Ponykamp 

georganiseerd om deze kinderen de gelegenheid te bieden alsnog op Ponykamp 

te kunnen gaan. Het aantal deelnemers was 15.

Bij de SugarKids is een algemene dalende lijn in het aantal deelnemers te zien. De 

algemene tevredenheid over de kampen is wel heel goed met een gemiddelde 

score van 9,6 op een schaal van 1-10.

Eenoudervakanties
Het aantal deelnemers aan de Eenoudervakanties in 2018 viel erg tegen. In totaal 

kwamen er 23 gezinnen, waarvan er 17 al vaker met Y Camps op vakantie zijn 

geweest. 4 gezinnen zijn naar De Glind geweest, 6 gezinnen naar Friesland en 13 

gezinnen naar Halle (verdeeld over 2 weken). De kosten van deze vakanties wegen 

niet op tegen de baten. Ook is het erg moeilijk voor deze doelgroep fondsen te 

vinden die willen meebetalen. Het soort vakantie past niet binnen de doelstelling 

van Y Camps die zich richt op kinderen. Dit heeft Y Camps ertoe doen besluiten in 

2019 te stoppen met het aanbieden van Eenoudervakanties.

Y Kids
Bij de Y Kids zijn er minder deelnemers geweest dan  

in 2017. Zij waardeerden de vakanties met een  

gemiddelde van 8,7.

Vluchtelingenvakanties
Binnen de doelgroep Vluchtelingen hebben we dit 

jaar een bezettingsgraad van 88% gehaald, wat een 

stuk lager is dan in 2017 toen de bezettingsgraad 

100% was. Vooral de chillkampen in de leeftijd van  

16-17 jaar liepen terug. Voor een deel had dat te  

maken met het eerste kamp dat vroeg in de zomer-

vakantie gepland was waardoor alleen de regio zuid 

al vakantie had. Aan de andere kant is de instroom 

van nieuwe vluchtelingen onder de AMA’s veel lager 

geweest in 2017 en 2018. 

Ook veel gezinnen zijn in de zomer verhuisd van het 

AZC naar een gemeente waardoor vakanties werden 

afgezegd. Wanneer gezinnen eenmaal gesetteld  

zijn gaan ze vaak op bezoek bij familie elders in 

Nederland of Europa, vooral bij Syriërs speelt dit.  

Jongerenreizen
2018 was weer een geslaagd jaar voor de YMCA 

Jongerenreizen. Dit jaar zijn er 38 jongeren op reis 

geweest naar IJsland, Georgië, Azoren, Faeröer  

Eilanden en Barcelona & Pyreneeën. Het waren weer 

onvergetelijke reizen met veel letterlijke en figuurlijke 

hoogtepunten. In de deelnemersenquête gaven de 

deelnemers ons een 8,8. Dit is weer ietsje hoger dan 

vorig jaar en het is iets waar wij erg trots op zijn. Met 

name de activiteiten, de sfeer en de goed opgeleide 

stafleden scoorden hoge ogen.

Twee groepen trotseerden de kou: een groep op  

IJsland, wat inmiddels een echte klassieker aan het 

worden is! Ook dit keer werden er mooie wandelingen 

gemaakt, walvissen gespot en stond in Reykjavik een 

bezoekje aan de lokale YMCA op het programma. De 

tweede groep ging naar de Faeröer Eilanden. Een 

mooie en erg dun bevolkte eilandengroep, waar het 

ondanks het wisselvallige weer toch wel goed vertoe-

ven was met mooie, overdekte ruimtes om te koken en 

heel veel spelletjes te spelen. De reis werd afgesloten 

met een weekendje Kopenhagen en een logeerpartij 

bij de lokale YMCA.

Mooie vulkaanachtige natuur bewonderen kan niet 

alleen in de kou van IJsland, maar ook op de Azoren 

waar het een stuk warmer is. Hier hebben ze maar 

liefst vier eilanden bezocht. 

In Georgië is er kennis gemaakt met de Georgische 

cultuur en gastvrijheid. Alles liep per definitie anders 

dan gepland, maar ze werden altijd weer geholpen 

en hebben nooit buiten hoeven slapen. En dan de 

vijfde reis: vijf dagen actief zijn in de Pyreneeën, drie 

dagen chillen in Barcelona en tussendoor nog een 

cultureel bezoekje aan Toulouse. Het was een mooie 

mix. Deze reis, voor de leeftijd 15 t/m 19 jaar, was een 

mooie combinatie tussen actief zijn en lekker “niets 

doen” en kletsen met elkaar.
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Y Camps Vakanties
met extra aandacht

Willeke Lagerweij

Y Camps wil vakanties voor iedereen toegankelijk maken. Ondanks de  

hoge levenstandaard in Nederland zijn er verschillende kinderen, jongeren 

en éénoudergezinnen waarvoor een vakantie niet vanzelfsprekend is. Dit kan  

doordat de financiële middelen niet aanwezig zijn of doordat kinderen extra 

(medische) zorg nodig hebben.

Onze missie is “elk kind op vakantie”.

Y Camps vertegenwoordigt één van de pijlers van de YMCA Nederland en 

geeft middels de organisatie en uitvoering van (zomer)kampen invulling aan 

de vrijetijdsbesteding van kinderen met een hulpvraag én de ontwikkeling van 

(jongvolwassen) vrijwilligers. Y Camps biedt een plek waar kinderen en jonge-

ren zich kunnen ontwikkelen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken. 

Een vakantie is een uitgelezen plek om nieuwe dingen uit te proberen en de 

wereld te verkennen.

Doelgroep  2015  2016  2017  2018  %
SugarKids  168  155  109  97  -29,7

Y Kids  121  141  158  135  -14,56

Eenouder  91  85  75  61  -18,7

Y Specials  38  34  18  20  11

Totaal  615  675  664  582  -12,35



Vrijwilligers
De vakanties van Y Camps worden allemaal gedraaid 

door vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers  

actief in werkgroepen, als trainer en als coach. Het 

aantal leden in werkgroepen loopt terug en ook bij 

de kampstaven gebeurt het geregeld dat een vrijwilli-

ger na 1 jaar niet terugkeert. In 2019 wordt er gewerkt 

aan een nieuwe structuur voor de werkgroepen en 

hoe vrijwilligers te behouden.

Vrijwilligers geven aan de hoofdstafpositie niet te  

ambiëren, waarbij de volgende redenen worden 

aangegeven: te veel verantwoordelijkheid, afstand tot 

de kinderen, hoeveelheid werkzaamheden. 

Het doel dat de hoofdstafpositie door de vrijwilliger 

als aantrekkelijk moet worden ervaren is niet meet-

baar gemaakt, wat is aantrekkelijk en wat wil je dan 

precies bereiken en langs welke weg? Helaas kan  

ik dit doel daardoor niet goed evalueren. Ik kan wel 

vermelden dat we 6 nieuwe hoofdstaven hadden  

afgelopen seizoen.

Veel vrijwilligers zijn vrouw, terwijl het voor de man- 

vrouwverhouding in met name de vluchtelingen- 

kampen goed is als er ook veel mannen zijn. Veel  

Syrische en Eritrese jongens worden autoritair  

opgevoed waar de vader een belangrijke rol in speelt. 

Vrouwelijke stafleden ervaren minder overwicht waar-

door ze deze jongere moeilijker kunnen begrenzen 

in hun gedrag. De kampen Action Camp en Into the 

Woods 1 hadden beiden geen mannelijke stafleden. 

Bij de gamecamps van Y Kids waren de stafleden wel 

hoofdzakelijk man.

Binnen Y Camps ligt de kennis over vrijwilligers m.b.t. de capaciteiten, motivatie 

en (groei)wensen bij de Coördinator Vakanties. Er is een vrijwilligersvolg- 

systeem, maar deze volgt alleen de geschiedenis (welk kamp heeft de vrijwilliger 

begeleid in welk jaar) van een vrijwilliger. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om 

extra informatie toe te voegen, wat alleen gebeurt bij incidenten/misdragingen. 

Wanneer de Coördinator Vakanties wegvalt, is een groot gedeelte van deze informa-

tie verdwenen. Het opzetten van een vrijwilligersvolgsysteem, waar de capaciteiten,  

motivatie en wensen van de vrijwilligers eenduidig wordt aangegeven, is gewenst.

Er is afgelopen jaar niet gewerkt aan een cliëntvolgsysteem omdat we overgaan 

op een ander systeem nl. Teamleader. In het nieuwe systeem zijn er mogelijkheden 

om meer notities te maken betreft de vrijwilligers. We zullen de komende maanden 

geïnformeerd worden over dit systeem. Aan de hand van deze informatie zullen 

we kijken hoe we hier aan gaan werken. Dat zal een speerpunt voor 2020 worden.

Er is weinig interesse in een reünie voor de vrijwilligers. Ook in 2018 is de reünie 

afgelast vanwege te weinig belangstelling.

Personele bezetting
Het team van Y Camps is in 2018 van samenstelling gewijzigd. Jantineke van Hel-

den is in januari volledig in dienst getreden van de Vereniging en in april 2018 

heeft Willeke Lagerweij de coördinatie overgenomen van Inge Bussink. 

Stichting
Er is in de afgelopen jaren veelvuldig gesproken over de juiste plek van YMCA  

Vakanties/Y Camps binnen de YMCA. Het uitgangspunt daarbij is een zuivere 

scheiding tussen commercieel (SVB/YMBV) en ideëel (Vereniging). Op het Leden-

congres in juni is een voorstel gedaan aan de leden tot het oprichten van een aan 

de Vereniging gelieerde stichting waarmee de stichting een eigen ANBI-status kan 

krijgen wat past in het non-profit karakter van de YMCA en met minimale kosten 

kan werken. Ook krijgt het hoofdbestuur zo meer zeggenschap over de vakanties, 

wat een van de pijlers van de vereniging is. Na goedkeuring door het congres zijn 

eind 2018 alle stappen voorbereid om in januari 2019 met een stichting van start 

te kunnen.

Zomerkampen

Y Camps

Fun 2 Stay

Y Camps Vakanties
met extra aandacht

1312

Bestuur en organisatie
Ledencongres
Het Ledencongres op zaterdag 23 juni trok 34 aanwezigen vanuit diverse  

geledingen. Marloes Meijer leidde als dagvoorzitter de vergadering waardoor het 

bestuur zich ook op neutrale grond in eventuele discussie kon mengen. 

De YIP Award werd dit jaar gewonnen door Be Part Kampen. Elise Kollen nam de 

award namens de werkgroep in ontvangst.

Het bestuur heeft dit jaar geen bestuursverslag maar een bestuursupdate  

gemaakt om beter uit te leggen waar het bestuur zoal mee bezig is en ook te  

kunnen kijken naar de toekomst. 

Het Ledencongres stemt positief voor het oprichten van een aparte, aan de  

Vereniging gelieerde stichting, waarin de zomerkampen van Y Camps onderge-

bracht zullen worden zodat zij weer ideëel kunnen werken.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur heeft in 2018 een nieuwe samenstelling gekregen. Peter Klein 

heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Irene Kuling die als vice-voorzitter al in 

deze functie werkzaam was wegens de ziekte van Peter.

De functie van vice-voorzitter is overgenomen door Mieke Barenbrug die ook al 

een aantal jaar betrokken is in het bestuurswerk van YMCA Overijssel.

Algemene bestuursleden Nicky van Rossum en Ilona Veldhuis hebben hun  

bestuurswerk neergelegd en ook Gerard Tosserams maakt zijn termijn hier vol. Zij 

zijn vervangen door Mieke Wiegeraard in de functie van algemeen lid. Het aantal 

bestuursleden is nu teruggebracht van 7 naar 5. De ambitie is om in 2019 het  

aantal bestuursleden weer naar 7 te brengen.

ICT-project
Begin 2018 is de overstap van een eigen documentenserver naar Office365  

gerealiseerd. In de loop van 2018 is er een project opgestart om ook het  

CRM-systeem te vernieuwen en per augustus 2018 is er een start gemaakt met de 

inrichting van Teamleader. Dit project wordt in 2019 voortgezet.

Marcomgroep
In 2018 is er een vervolg gekomen op de in 2015 gevormde Marcomgroep die 

zichzelf als doel heeft gesteld een drietal thema’s te formuleren waarmee de missie 

en de visie van YMCA Nederland helder wordt.

De marcomgroep bestond in 2018 uit de volgende leden: Roeland Tameling  

(voorzitter), Mieke Wiegeraad, Erik Jagt, Frank Starke, Chris Grootjans, Aat Brobbel, 

Jantineke van Helden.

Zij hebben de volgende drie thema’s geformuleerd:

• Elk kind moet op vakantie kunnen

• Jonge mensen ontwikkelen voor een betere samenleving

• Wereldburgerschap om grenzen te verleggen

Hieruit zijn ook een drietal doelen geformuleerd om deze thema’s in 2019 onder de 

aandacht te brengen.

Maatschappelijke Diensttijd (MDt)
YMCA Nederland werd in 2018 aangewezen als een 

van de 38 proeftuinen voor de Maatschappelijke 

Diensttijd. De Maatschappelijke Diensttijd (MDt) komt 

uit het huidige kabinetsbeleid om jongeren meer 

te laten kennismaken met de samenleving. Tijdens 

de maatschappelijke diensttijd doen jongeren iets  

voor een ander en leveren zo een bijdrage aan de 

samenleving. Daarbij leren ze nieuwe vaardigheden 

en ontwikkelen ze hun talenten die ze in hun latere 

carrière kunnen gebruiken. In de proeftuin, met als 

werktitel Zin in YMCA, gaan we pionieren om erachter 

te komen wat er wel en wat er niet gaat werken als 

jongeren hun MDt gaan vervullen en worden de re-

sultaten meegenomen en gebruikt door de overheid 

om tot een definitief plan te komen.

Wat de YMCA te bieden heeft voor de MDt is heel 

breed. Denk hierbij aan kampstaf bij de zomer- 

kampen, leiding zijn bij een plaatselijke groep of  

meewerken op een kantoor van de YMCA. Ook jezelf 

ontwikkelen als bestuurslid of trainer passen binnen 

de MDt. De MDt en de YMCA zijn constant op zoek 

naar een goede combinatie van ‘nuttig werk voor  

jezelf’ en ‘iets voor de YMCA doen’. De leeftijd waar-

op jongeren de MDt bij YMCA kunnen vervullen ligt  

tussen de 16 en de 28 jaar in een tijdsperiode van 

3-12 maanden. Hiervoor zijn in eerste instantie vijf  

regio’s aangewezen (Rotterdam, Den Haag, Utrecht/

Amersfoort, Overijssel en Friesland) maar liggen er 

mogelijkheden voor alle lokale groepen.

YMCA Jeugdfonds
In Nederland groeien veel kinderen op in armoede. 

Ook bij de jeugdactiviteiten van YMCA Nederland 

merken we dat sommige ouders kun kind wel mee 

willen laten gaan, maar er geen geld voor hebben. 

In 2018 is een subsidie gekregen vanuit het Ministerie 

van Sociale Zaken. Daarmee is het YMCA Jeugdfonds 

opgericht om voor kinderen die in armoede opgroei-

en de eigen bijdrage voor cultuurlessen, verenigings-

activiteiten of een zomerkamp te kunnen betalen. Zo 
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konden lokale clubs meer kinderen laten deelnemen 

aan musicalles, dansles, gitaarles en zijn er ruime mo-

gelijkheden voor Y Camps, Fun2Stay en een zomer-

kamp van een lokale YMCA. Zo krijgen alle kinderen 

de kans mee te doen met de activiteiten die de YMCA 

plaatselijk, maar ook landelijk aanbiedt.

Kinderen die in armoede opgroeien kunnen zich bij 

een lokale YMCA, of rechtstreeks bij YMCA Nederland, 

aanmelden voor muziek- of dansles en daarbij aan-

geven dat ze graag gebruik willen maken van het 

YMCA Jeugdfonds. Meer informatie over de subsidie 

is te lezen op www.ymca.nl/jeugdfonds

De subsidie loopt tot september 2019 en de ambitie is 

om dit Jeugdfonds blijvend in leven te houden. 

Bijdragen fondsen

Y Camps

Ars Donandi

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Hendrik en Maria Stichting

Insinger Stichting

Johanna KinderFonds

Kerk in aktie 

Linda Speerstra Foundation

RDO Balije van Utrecht 

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

SIOC Mij van Welstand

Stichting Boschuysen 

Stichting Elise Mathilde Fonds

Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen

Stichting Kinderzorg-Utrecht

Stichting Theodora Boasson

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Stichting Zonnige Jeugd

Stinafo 

Sylvia Wilhelmina Stichting 

Samenstelling bestuur per 23-6-2018

Voorzitter: mw. dr. I.A. (Irene) Kuling, Utrecht

Vicevoorzitter: mw. M. (Mieke) Barenbrug, Zwolle

Eerste penningmeester: dhr. J. (Jelle) Smit, Amersfoort

Algemeen lid: mw. M. (Miriam) Bierhaus Amersfoort

Algemeen lid: mw. H.P. (Mieke) Wiegeraad, Amersfoort

Algemeen secretaris: dhr. R.D. (Robèrt) Feith Leusden

Ere-bestuur
Drs. E. Eggink,  Maastricht

Jhr. ds. C. van Eysinga,  St. Nicolaasga (overleden op 17-1-2018)

Dhr. W. Littel,  Woerden (overleden op 4-7-2018)

Drs. P.L.J. Wapenaar,  Voorburg

Mw. A. Wassink-Ibbenhorst,  Zeist

Dr. A.J. Stam,  Leusden

Dhr. M. Rodenburg,  Berkel en Rodenrijs

Ere-leden
Dhr. A. Aalberts,  Feanwâlden

Commissies
International Committee

YMCA Jongerenreizen

YMCA Tri-axY

Medewerkers landelijk bureau
Robèrt Feith (algemeen secretaris)

Jantineke van Helden (medewerker publiciteit, website en 

 administratie, eindredactie Inclusief)

Spelden van verdienste

Brons (12,5 jaar)

Marianne Schuitemaker YMCA Katwijk

Ron Ruigrok YMCA Katwijk

Zilver (25 jaar)

Marcel Willemsen YMCA Scheveningen

Marion Pronk YMCA Scheveningen

Goud (40 jaar)

Piet ten Brummeler YMCA Escamp

Carla Kool YMCA Escamp

Nico Kool YMCA Escamp

Peter Klein YMCA Nederland

Wies van der Mei YMC Tri-axY
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Jaarrekening

Staat van baten en lasten  2018 Realisatie  2018 Begroting  2017 Realisatie

Baten

Contributies    9.586 10.000 10.829

Bijdrage Stichting Vermogensbeheer YMCA    215.033 215.033 210.817

Extra aanvraag SVB (incidenteel)  22.500 22.500 4.108

Actierekening Solidariteitsactie  3.190 - 5.168

Gift YMCA Management BV    28.000 30.000 45.000

Ontvangsten ten behoeve van specifieke fondsen  117.752 - 937

Ontvangen Subsidies    23.937 - -

YMCA 175  1.100 - -

Overige inkomsten en giften    3.966 7.000 7.344

Som van de ontvangsten    452.064 284.533 284.203

Lasten

Personeelskosten     122.520 113.348 115.490

Kosten activiteiten jeugdwerk    78.766 72.500 54.108

Actierekening Solidariteitsactie  3.190 - 5.168

Lasten ten behoeve van specifieke projecten   2.341 - 677

Lasten ten behoeve van specifieke fondsen  441 - -

Lasten inzake verkregen subsidies  23.937 - -

YMCA 175  404 - -

Overige lasten      82.513 93.262 87.560

Som van de lasten    314.112 279.110 263.003

Saldo voor financiële baten en lasten    110.952 5.423 21.200

Som der financiële baten en lasten    23 - 1.200 6.273

Saldo van baten en lasten    110.975 4.223 27.473

Resultaatbestemming

Mutatie bestemmingsfonds Noodhulp   - 441 - -677

Mutatie bestemmingsfonds Vluchtelingen  852 - 937

Mutatie reserve YMCA 175  696 - -

Mutatie reserve Nieuw beleid  - 2.341 - 24.213

Mutatie reserve GWF  116.900 - -

Mutatie algemene reserve  - 1.691 - -

Mutatie reserve Internationaal Comité   -3.000 - 3.000

Totaal    110.975 - 27.473

Jaarcijfers



YMCA Nederland

Soestdijkerweg 10b

3734 MH Den Dolder

Tel:  035 6668 700

E-mail:  info@ymca.nl

Website:  www.ymca.nl 

Adressen

YMCA Jeugdwerk

Bureau Noord-Oost

Peterskampweg 12

8031 LK Zwolle

Tel:  038 454 0221

E-mail:  noordoost@ymca.nl

Website:  www.ymcajeugdwerk.nl

Bureau Zuid-West 

Soestdijkerweg 10b

3734 MH Den Dolder

Tel:  035 6668 700

E-mail:  zuidwest@ymca.nl

Website:  www.ymcajeugdwerk.nl

Jeugdwerk


