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Nieuwe vorm jeugdwerk
Zuid-West
Veertig clubs in Zuid-Holland moeten op de een of andere
manier ondersteuning krijgen van het landelijk bureau.
Maar hoe? Joost Vlasblom en Erik Wijnveen zijn deze uitdaging
aangegaan.Ze zijn al meer dan vijftig jaar lid van CJV Vlaardingen en vieren dit jaar hun jubileum, de leden van L&V’75.

In the Picture
De leden van L&V’75 uit Vlaardingen vieren dat
hun ‘jeugdclub’ dit jaar 50 jaar bestaat. Behalve
de samenstelling is er aan het programma van de
bijeenkomsten in al die jaren maar weinig veranderd.

World Council Hongkong
Zes afgevaardigden van de Commissie Internationale Contacten zijn deze zomer naar de wereldbijeenkomst van YMCA’s in Hongkong geweest. Een
terugblik in foto’s en tekst.   
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Column
Nieuws en personalia
Groot verhaal: Nieuwe vorm jeugdwerk Zuid-West
Y en de Maatschappij: 50 jaar L&V’75
In the picture: Vereniging van Sillem Hoeve Vrienden
Fotoreportage: World Council Hongkong

Het laatste nieuws: www.ymca.nl/actueel
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Inclusief is een gratis uitgave voor leden
en vrijwilligers van YMCA Nederland en
verschijnt tweemaal per jaar.
Redactieadres:
Soestdijkerweg 10B
3734 MH DEN DOLDER
telefoon 035-6668700
telefax 035-6668688
inclusief@ymca.nl
www.ymca.nl
Vormgeving en drukwerk:
Bade creatieve communicatie, Baarn
www.bade.nl
Kopijdata
Inclusief verschijnt half april en begin
november. De kopijdata zijn 1 maart en
15 september.
Daarnaast verschijnt regelmatig de
elektronische nieuwsbrief @clusief.
Aanmelden hiervoor kan via
www.ymca.nl/nieuwsbrief. Overig nieuws
staat op www.ymca.nl/actueel
We verwelkomen bijdragen uit alle
geledingen van de YMCA. Omvang bij
voorkeur maximaal 250 woorden. Als dit
in verband met de ruimte noodzakelijk
is, behoudt de redactie zich het recht
voor artikelen in te korten. Graag foto’s
bijleveren, digitale foto’s minimaal
500 kb. Je kunt de kopij sturen naar
inclusief@ymca.nl.

Column

Beelddenker
Op het kantoor van de YMCA is het wat stil als ik binnenkom. Ik zie alleen Jantineke en groet haar. Zie ik daar een
opgetogen blik of vergis ik me? Even later wordt duidelijk
dat ik me vergiste. Vriendelijk doch doortastend staat ze
voor me. Ik moest al lang een tekst voor een column bij
haar hebben ingeleverd. Ik voel me schuldig. Druk, maar
ook schuldig. Een column moet nu snel worden geschreven. De deadline is onverbiddelijk. Maar waarover? ‘Wat
komt er in het blad?’ vraag ik Jantineke. Ze legt me uit dat
er een artikel komt over de oudere YMCA’ers en over het
project Zuid Holland.
Mijn brein slaat weer op hol. Ogenblikkelijk zie ik beelden voor me. Amande mijn
dochter die een amandelboom van haar
opa en oma kreeg die ze met hun drieën
in de tuin plantten. Achteraf op een
heel ongelukkige plek. We moesten hem
verplaatsen en groeven hem drie jaar
later uit. Maar niet goed genoeg. Toen
hij het jaar daarop verpieterde bleken we
toch te weinig wortels mee op gegraven
te hebben. En eerder de Jasmijnstruik.
Geplant toen onze dochter Jasmijn werd
geboren. En toen we verhuisden moest
en zou hij mee. Ik heb een dag staan
graven maar ik kreeg hem er niet uit.
De wortels waren in de jaren na haar
geboorte gewoon te stevig geworden en
teveel vertakt in de grond.

Werner van Katwijk,
Voorzitter

Pasgeleden stond ik met mijn oudste zus in het bos bij
Doorn. Na een wandeling stonden we naar een grote krachtige boom te kijken. Majestueus leek hij tot bijna bij de
wolken te reiken. ‘Kijk’ zei mijn zus en wees naar beneden.
‘Zie je die wortels ? Daardoor is die boom zo sterk. Hij zal
niet zo snel omwaaien in welke storm dan ook’.
Het gaat in het leven om je wortels . Die houden je vast en
maken je sterk. Maar wat zijn jouw wortels? En wat zuigen
zij op ?
Voor de YMCA is het project in Zuid Holland een zoektocht
terug naar haar oude wortels en daardoor veel meer dan
een nieuwe poging om het lokale jeugdwerk te ondersteunen. En de oudere YMCA -ers in onze organisaties ? Zij
zorgden voor onze wortels. En daar mogen we ze dankbaar
voor zijn.
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nieuws en personalia

Personalia

Raalte for Romania did it!

Overleden
6 juli 2010: Jan van der Most, CJV Schiedam

In de zomer van 2008 knapten ze een school voor moeilijk lerende
kinderen op. Afgelopen zomer deden ze daar een schepje bovenop
en bouwden ze een badhuis in Batar. De leefomstandigheden aldaar
zijn zeer triest. Met een temperatuur van 40 graden werd er 12 dagen
keihard gewerkt aan het bouwen van een badhuis. Hoewel het skelet
in Nederland alvast gemaakt werd, was er veel werk te verrichten.
Met een gesponsorde vrachtwagen vertrok de groep jongeren van het
jongerenwerk van protestantse kerk uit Raalte in samenwerking met een
groep uit Driebergen naar Roemenië. Diverse sponsor acties maakte het
mogelijk genoeg materiaal te hebben om een prachtig resultaat neer te
zetten. De dankbaarheid van de mensen is groot en de chief van het
dorp onthaalde de groep met een warm welkom. Door de bouw van
het badhuis is sprake van verbeterde leefomstandigheden ten aanzien
van de hygiëne. De school draaide inmiddels waardoor beter onderwijs
mogelijk is. Respect voor R4R! Alie van der werf

YMCA Vakanties gaat vernieuwen
YMCA Vakanties moet reorganiseren. De landelijke tak verzorgt
vakanties voor zo’n 1800 kinderen, jongeren en jong volwassenen met ongeveer vijfhonderd deskundige vrijwillige begeleiders.
We hebben ook dit jaar de deelnemers een enquête toegezonden, 39% stuurde het formulier terug. 80% beoordeelt de reis
of het kamp als ‘(heel) goed’ en 2% vindt ons ‘(helemaal) niet
goed’. 40% zegt volgend jaar zeker weer een kamp te doen, 4%
weet al zeker van niet.
Niet veel aan de hand zou je zeggen, maar dat is niet het geval.
Te weinig mensen vinden onze kampen en reizen. In grote lijnen
blijft het aantal deelnemers gelijk, maar tegenvallers zoals bijvoorbeeld minder eenoudergezinnen (2009) of minder vluchtelingenkinderen (2010) worden niet opgevangen door groei op
andere kampsoorten.
De komende jaren zal de nadruk komen te liggen op beleving.
We houden de kwaliteit vast en luister nog intensiever naar wat
deelnemers willen meemaken tijdens hun kamp of reis. Con-
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Geboren
5 augustus 2010: Sjoerd Hendrik Jan Bultsma,
zoon van Herman Bultsma en Marieke Slatius
(vrijwilligers YMCA Vakanties) uit Ede
17 juli 2010: Joanna Christina (Josca) Stapper,
dochter van Christiaan en Gerry Stapper
(vrijwilligster YMCA Vakanties) uit Nieuwerbrug
21 april 2010: Marnix Adriaan Johannes Nap,
zoon van Renate en Bertil Nap
(vrijwilliger YMCA Vakanties) uit Schalkwijk
16 april 2010: Alendt Blaise Smit, dochter van
Kurdestan en Jan Willem Smit (vrijwilliger YMCA
Vakanties en trainer bij YMCA Works) uit Utrecht
12 april 2010: Steve Henryk, zoon van Nelly
Opoku en Harry Hoen
(vrijwilliger YMCA Vakanties) uit Diemen
Getrouwd
23 september 2010: Dynand Heiner en
Ida Spronk (vrijwilligers YMCA Vakanties)
uit Apeldoorn
3 juni 2010: Esther van Gelderen en
Martin Vosjan (vrijwilliger CIC) uit Zwolle
14 mei 2010: Patrick Dekker en
Marjan van Helden (vrijwilligster YMCA Vakanties)
uit Utrecht

creet: kinderen en jongeren mogen tijdens hun kamp vaker meebeslissen wat (een deel van) de groep gaat doen. Deelnemers
komen voor de activiteiten, maar komen terug omdat de sfeer
goed was. Op beide vlakken kunnen we verbeteren. Daarnaast
lijkt het dat ouders hun kinderen wel op kamp willen sturen,
maar niet verder weg dan maximaal een uur rijden van huis.
Regionale spreiding van onze kampen wordt dus de komende
jaren een nieuw thema.
Ook op kantoor in Den Dolder komen er veranderingen. Joost is
twee dagen gaan werken als jeugdwerkadviseur in Zuid-Holland.
Hij blijft twee dagen bij Vakanties in dienst. Pieter komt op kantoor om de kar te trekken bij Vakanties en de veranderprocessen
te begeleiden en blijft daarnaast teamtrainingen geven. Hoe we
een en ander voor de vrijwilligers en werkgroepen gaan organiseren wordt half januari duidelijk tijdens de nieuwjaarsborrel op
zondagmiddag 16 januari op de ESH.
Hou de website in de gaten voor meer nieuws, www ymca.nl/
actueel.
Namens het team Pieter Schoe

Licht
Zinboekjes

Laten we elkaar
aansteken met
die warmte.

De kerstgroet dit jaar komt uit het zinboekje
‘Kerst’, geschreven door Greet Brokerhof-van der
Waa en uitgegeven door Oase Media. Zinboekjes
zijn een serie cadeauboekjes met inspirerende teksten en sprekende foto’s, die ook gebruikt kunnen
worden als korte meditatie tijdens een clubbijeenkomst of tijdens het zomerkamp. De boekjes zijn te
bestellen via de website www.oasemedia.nl.

Laat de vlam
van de hoop
in ons opgloeien.
Laat het vuur
in de korte lontjes
uitdoven.

Problemen
en uitdagingen
Tijdens de zomermaanden heeft de Adviescommissie Vrijwilligersbeleid ruim duizend leden en/of
vrijwilligers gevraagd naar hun ervaringen met vrijwilligerswerk bij de YMCA. Tegen onze verwachting
in hebben ruim vierhonderd YMCA’ers (32%) hier
gehoor aan gegeven. Een eerste conclusie mag dus
voorzichtig getrokken worden: jullie betrokkenheid
is groot! Zodoende geven die 425 antwoorden op
33 vragen een uitgebreid beeld van dé YMCAvrijwilliger, als die überhaupt bestaat. Het in kaart
brengen van dat profiel, en de knelpunten en
wensen van de vrijwilliger, zullen de commissie het
komende half jaar bezighouden. Een uitdaging op
zich. Daarnaast biedt deze hoeveelheid gegevens
genoeg onderzoeksstof voor de komende jaren—
ook wat betreft vragen, die niet per se bij ons aan
bod komen. De focus moet liggen op de veronderstelde problemen en uitdagingen waarmee wij aan
het werk zijn gezet, bijvoorbeeld de wisselende
kwaliteit van erkenning, sfeer, begeleiding, doorgroei- en trainingsmogelijkheden, en communicatie. Na een eerste inventarisatie lijken de sfeer,
doorgroei- en trainingsmogelijkheden te voldoen
aan de wensen. Joris Korbeeck
Lees meer op www.ymca.nl/commissiestam

Laten we ons
warmen aan
het licht.

En laat er een
golf van warmte
door de wereld gaan.

Nieuwe algemeen
secretaris YMCA
Europe
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Juan A. Simoes Iglesias
de nieuwe Algemeen Secretaris van
YMCA Europa wordt. Juan (47) is op
dit moment de Algemeen Secretaris van YMCA Spanje waar hij deze
functie sinds 1999 bekleedt. Hij is
bij de YMCA begonnen in 1985 als
vrijwillige kampstaf en is in dienst geweest bij de YMCA sinds 1988
toen hij stage liep bij YMCA Cleveland, VS. Hij start in zijn nieuwe
rol op 1 maart 2011. Juan volgt ds. Johan Vilhelm Eltvik op, die Algemeen Secretaris wordt van de Wereldbond van YMCA, met ingang
van 1 januari 2011. We wensen Johan Vilhelm en Juan veel succes in
hun nieuwe functie. Peter Posner, Voorzitter YMCA Europe

In Memoriam
Jan van der Most
Voor iedereen binnen het cjv Schiedam was u niet gewoon Jan,
maar Ome Jan. Jong en oud, iedereen wist wie Ome Jan was.U
stond altijd klaar voor de club, was jeugdleider van buurtclub
oost, jeugdclub steffi, ’t Schephuis en De Vonk. Ook nog eens
bestuurslid en voorzitter. Uw jaarlijks hoogtepunt: de kampweek
naar Leusden.En als het aan u lag was dweilhockey de nationale
sport van Nederland. Of op kamp in leusden: het verhaal van

Ome Jan; midden tussen de kinderen een zelfverzonnen verhaal,
niemand wist waar het eindigde, uzelf waarschijnlijk ook niet,
maar de kinderen hingen aan uw lippen. Nog altijd toonde u betrokkenheid; zijn er wel voldoende aanmeldingen voor de kampen,
let je wel op de gemeente, blijft het pand van ons, denk je nog
aan look-tv? Het lintje dat u uit handen van burgemeester Scheeres kreeg uitgereikt gaf aan dat uw inzet alom gewaardeerd werd.
Ome Jan, we gaan u missen, namens alle kinderen bedankt!
Nico van Kempen, CJV Schiedam
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groot verhaal

Joost Vlasblom is een van de trekkers

Ondersteuning
Zuid-West krijgt
nieuwe vorm
Met een beperkt budget
veertig jeugdclubs zo goed
mogelijk ondersteunen. Hoe
organiseer je dat?
Met die vraag
werden Joost
Vlasblom en Erik
Wijnveen onlangs
op pad gestuurd.
Na de opheffing van bureau
Zuid-West wil het
YMCA hoofdbestuur de clubs
daar niet aan
hun lot overlaten.
In 2012 moet de
nieuwe manier
zijn ingevoerd.
We vroegen Joost
wat het project
inhoudt.

Joost is bij veel vrijwilligers bekend
als de coördinator van de vakanties.
Hij werkt sinds 1 september twee
dagen voor de vakanties en twee dagen voor dit project. Bij de vakanties
zijn nog meer dingen veranderd, zie
ook pagina 4-5 van deze Inclusief.
Wat houdt het project in?
“We hebben de opdracht gekregen
om voor de ondersteuning van ZuidWest een systeem te bedenken dat
zelfstandig kan draaien. Door het
hoofdbestuur is een opzet bedacht
met vrijwilligers of freelancers en
wij onderzoeken of dat haalbaar is.
Dit doen we door op clubbezoek te
gaan en te praten met veel vrijwilligers. We kijken wat voor behoeftes
ze hebben en hoe daaraan het beste
kan worden voldaan. Tegelijkertijd
ondersteunen we clubs als ze vragen
aan ons hebben. We maken daarbij
gebruik van onze eigen ervaring en
van de kennis die we bij andere clubs
opdoen.”

Wie is Erik Wijnveen?
Erik Wijnveen werkt samen met Joost Vlasblom aan de
nieuwe ondersteuningsvorm in Zuid-West Nederland.
Hij is godsdienstdocent op het Revius College in Doorn
en sinds 2000 actief bij YMCA Vakanties, vooral bij de
buitensport kampen. Erik heeft verschillende trainingen gevolgd én gegeven en was in zijn jonge jaren
(bestuurs)lid van CJV Gorredijk.
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Om hoeveel clubs gaat het?
“Zuid-West heeft ongeveer veertig
clubs, waarvan zo’n vijfentwintig tot
dertig in Zuid-Holland.”

mijn taak niet en ik had het al druk
genoeg. Maar ik zit ook al acht jaar
bij de vakanties en dit leek me een
leuke stap.”

Hoe is dit project ontstaan?
“Eind 2009 is het bestuur van ZuidWest opgeheven, mede omdat de
subsidie vanuit de provincie ZuidHolland stopte. Er was wel geld van
de provincie voor een doorstart, voor
een periode van één jaar. Voorwaarde
was dat er nog een geldschieter zou
komen, zodat er nog een jaar aan
gewerkt zou kunnen worden. Die hebben we, onder een aantal voorwaarden, gevonden in het George Williams Fonds. YMCA-voorzitter Werner
van Katwijk en algemeen secretaris
Cees Bremmer hebben een voorstel
gemaakt en wij doen de uitvoering.”

Wat vind je er leuk aan?
“Het is iets nieuws voor me en het
is de richting waar ik heen wil. Ik
vind jeugdwerk heel erg belangrijk;
schrap het jeugdwerk en de jeugdzorg groeit. Je werkt preventief. Je
kan zo veel doen en er gebeurt al zo
veel in de plaatsen, op het landelijk
bureau is nog veel onzichtbaar. Ik
vind dat er in de laatste jaren veel te
weinig contact is geweest. Het lijkt
me heel leuk om mijn ervaring in te
zetten en een adviesfunctie te hebben in het jeugdwerk.”

Hoeveel uur hebben jullie ervoor?
“Erik heeft 12 uur per week en is in
augustus begonnen. Ik werk sinds
september 16 uur per week voor het
jeugdwerk.”
Jij bent bij de YMCA bekend als de
coördinator van de vakanties. Hoe
ben je hier zo bij betrokken geraakt?
“Toen ik van het plan hoorde, heb ik
vrijwel meteen gereageerd. Ik spreek
natuurlijk wel eens stafleden die ook
clubs leiden of collega’s uit NoordOost of Katwijk. Als ik hoorde dat
het niet goed ging met een club, dan
kriebelde het altijd wel. Dan dacht
ik: jongens, kunnen we niet even
doorpakken daar? Maar ja, het was

Wat hebben jullie al gedaan?
“We hebben onder andere Scheveningen, Katwijk en Den Haag
bezocht en zijn pas in Krimpen
aan den IJssel geweest. Daar is de
subsidie voor hun pand gestopt en
is het moeilijk om genoeg vrijwilligers te vinden. We helpen hen om
alternatieven te vinden om de huur
te betalen en om de gemeente te
vragen het besluit terug te draaien.
En we kijken samen of het misschien
handig is om anders club te gaan
draaien. Bijvoorbeeld één keer in de
drie weken in plaats van elke week.
Zodat vrijwilligers minder belast
worden.”

Je noemt praktische problemen die
vanaf 2012 door vrijwilligers of freelancers moeten worden opgelost. In
het verleden bleek dat niet haalbaar,
is het dat nu wel?
“Er zijn inderdaad plannen geweest
met YOTters en trainers om het
plaatselijk werk te ondersteunen. Ik
kan alleen zeggen dat we er open in
staan en ons laten inspireren door
de clubs. Er zijn ook gedachten over
ondersteuning dichtbij de clubs. Dus
bijvoorbeeld vanaf het kantoor van
een grote club als Scheveningen of
Katwijk. Door iemand die zelf middenin het jeugdwerk staat. Wij gaan
ook af en toe op het kantoor van
lokale groepen werken. Hoe dichterbij je bent, hoe meer informatie je
hebt. We zijn nog aan het inventariseren wat er nodig is en dus ook hoe
daar het beste op ingespeeld kan
worden.”

Is bureau Noord-Oost ook betrokken
bij het project?
“Coördinator Froukje Meijer van
Noord-Oost is bij de voorbereiding
van het project betrokken geweest
en we hebben maandelijks een
gesprek met haar. We mogen alle
materialen zoals kofferspelen en
programma’s gebruiken, er komt
een handboek voor allerlei jeugdwerksituaties en we hebben een cd
met alle cursussen en trainingen.
In Zuid-West heb je een grootstedelijke problematiek en in Noord-Oost
niet, maar in de basis is het werk
hetzelfde. Het zou zonde zijn als
we geen gebruik zouden maken van
de kennis en ervaring van bureau
Noord-Oost.”
Hoe gaat het verder?
“Er staan al weer aardig wat clubbezoeken gepland. Verder is het de
bedoeling dat we de nieuwe manier

van ondersteunen ook gaan opzetten. Voor de zomer van 2011 moeten
de contouren daarvan er dus al
zijn. Daarna is het een kwestie van
werven, trainen en eventueel de organisatie er op inrichten en clubs informeren. Hoe het er precies uit gaat
zien en of het project geslaagd mag
heten, zal dus pas in de loop van
2011 duidelijk worden. Nu gaat het
vooral nog om contact maken met
clubs, luisteren naar hun behoeften
en het bieden van ondersteuning.”
Jolanda van Schie

Reactie YMCA Den Hoorn, ca 75 leden

Reactie YMCA Katwijk, ca 500 leden

Voorzitter Arno Nooteboom: “Wij draaien al jaren
prima. Door de krantenactie zijn we financieel onafhankelijk, we organiseren leuke avonden voor onze
vrijwilligers en we hebben dingen slim georganiseerd. Dat helpt om mensen enthousiast te houden.
We zitten in een luxe positie en hebben niet zo veel
behoefte aan ondersteuning. Misschien hebben
we wel eens spellen gebruikt, maar eigenlijk is de
landelijke YMCA bij ons niet in beeld.”

Voorzitter Gerard van Rijn: “Ik ben betrokken
geweest bij de voorbereiding van het project en ik
vind het erg belangrijk dat er in het land of in de
regio een plek is waar alle clubs terecht kunnen met
vragen. Wij redden ons wel, maar we vinden het
vooral belangrijk, omdat we deel uitmaken van een
verbond. Het zou een gemis zijn als er geen uitwisseling tussen YMCA’s meer was. Ik heb zelf geen
idee hoe je dat het beste kunt vormgeven, dus ik
ben erg benieuwd waar ze mee komen.”
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y en maatschappij

Cobi Onderdelinden is een van de enthousiaste leden van een subgroep van CJV
Vlaardingen. De meeste mensen zullen bij YMCA en CJV denken aan activiteiten
voor kinderen en jongeren. De CJV blijkt echter niet alleen voor jongeren: de groep
uit Vlaardingen bestaat namelijk uit 26 mannen en vrouwen van rond de zestig!
In 2011 bestaat de club officieel 50 jaar. En dat is een mooie gelegenheid voor
Inclusief om deze groep eens onder de aandacht te brengen.

50 jaar L&V’75
Wat is het verhaal achter deze groep?
Toen CJV Vlaardingen bijna 50 jaar
geleden 75 jaar bestond, waren
er aparte groepen voor jongens en
meisjes. Toen de leden van beide
groepen rond de zestien jaar oud
waren, werden die twee samengevoegd tot één jongens- én meidengroep. Die club kreeg de naam
L&V’75, wat staat voor Liefde &
Vrede. Uit deze hechte groep kwamen verschillende huwelijken voort
en mede daardoor komt de groep na
inmiddels bijna 50 jaren nog steeds
met regelmaat bij elkaar, zij het in
een iets andere samenstelling dan
toen. L&V’75 is officieel onderdeel
van CJV Vlaardingen en heeft een
eigen bestuur en penningmeester.
CJV Vlaardingen
heeft ook verschillende clubs
voor kinderen
en jongeren met
onder andere wekelijkse activiteiten voor diverse
leeftijds-groepen.

Wat doen jullie zoal?
De activiteiten van L&V’75 zijn in de
loop van de tijd niet heel erg veranderd. Eens in de zes weken komen
we bij elkaar. Elke keer verzorgt
iemand anders of een ander stel de
avond, meestal bij diegene(n) thuis.
Het kan bijvoorbeeld een gezellige
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spelavond zijn, een buitenactiviteit
of er wordt een spreker uitgenodigd.
Soms ook gaan we met z’n allen op
stap, zoals een tijdje geleden naar
de visafslag in Stellendam.
Ik probeer elke bijeenkomst aanwezig te zijn. De groep kwam in het
begin elke week bij elkaar, toen een
keer per maand en sinds vorig jaar
is dat eens in de zes weken. Gewoon
omdat iedereen het zo druk heeft:
er komen kleinkinderen en velen
van ons hebben het werkende leven
inmiddels achter ons gelaten.
Wat betekent de club voor ‘uw’
maatschappij?
Het gaat mij echt om het ontmoeten, om het sociale aspect. Ik denk
dat dat voor de anderen ook zo zal
gelden. We zijn een heel hechte
groep. Er is weinig verloop en
iedereen is gelukkig nog gezond. Op
papier bestaan we 50 jaar volgend
jaar. Er is echter maar één van ons
die al die 50 jaren lid is. De meesten zullen rond de 40 jaar lid zijn;
ikzelf ben nu ruim 30 jaar lid.

Hoe gaan jullie het jubileum vieren?
We gaan met z’n allen een weekend naar De Blauwe Schuur, een
eigen gebouw van CJV Vlaardingen
in Amerongen. Daar gaan we met
elkaar prachtige dagen hebben. We
gaan elk jaar trouwens een weekend
op stap. De groep is dan ook altijd
compleet, bij de bijeenkomsten is
dat meestal niet zo en komen we
aan ongeveer 18 personen.
Welke rol speelt de ‘C’ bij jullie?
Dat is in de CJV wel echt een discussiepunt. Het is niet zo dat het
geloof uitgebreid aan bod komt bij
een bijeenkomst. Het kan wel op de
achtergrond aanwezig zijn, bijvoorbeeld als we een gedicht lezen.
Het kan natuurlijk ook toevallig ter
sprake komen. Als we een weekend
weggaan, staat een kerkbezoek op
zondag wel altijd op de agenda,
maar het is niet zo dat dat verplichte kost is.
Renske Houweling

in the picture

Vereniging

“De Vrienden van de
Ernst Sillem Hoeve” (VVSV)
Seniorenweken
Daar waar de YMCA zich vooral inzet
op het gebied van jeugd- en jongeren werk, zetten de vrienden van de
Ernst Sillem Hoeve zich al een reeks
van jaren ook in voor het organiseren
van arrangementen op de Ernst Sillem Hoeve voor senioren. De belangstelling is nog altijd volop aanwezig
omdat de senioren behoefte blijven
houden aan contact met de mensen
van de vakantieweken die ze hebben
meegemaakt.
Een van de vakantieweken die al jaren door veel senioren wordt gezocht,
is de Kerstgastendagen. De senioren
kunnen een sfeervol arrangement
verwachten, samengesteld door een
team vrijwilligers. Samen met de
medewerkers van de ESH kunnen
ruim 50 senioren een goede kerst
kunnen beleven. Het thema in 2010
is “licht voor iedereen’. Er is een
concert, een wandeling, gezellig spel
en samen zingen. Op donderdag 23
december kunnen ze genieten van
een muzikaal optreden van het Flevo
Barok Consort, die hen in kerstsfeer
zullen brengen. De kerkelijke inslag
en de kersttoespraak van de koningin
zullen ook niet ontbreken. Elke dag
wordt afgesloten met een gedachte
of een mooi woordje.
De Vrienden
De Vereniging de vrienden van de
Ernst Sillem Hoeve (VVSV) wil een
bijdrage leveren aan de groei en
bloei van het prachtige huis waar onder andere het landelijk bureau van
de YMCA is gevestigd. Het geld van
de “vrienden” betekent dat er wat
extra’s kan worden gedaan binnen
en buiten de Ernst Sillem Hoeve. De
ESH is al sinds 1926 eigendom van
de YMCA. Het fungeert als gerenommeerd conferentiehotel, maar ook
“losse” gasten weten de weg naar dit

unieke hotel te vinden.
De vereniging heeft eveneens het
doel steun te verlenen aan de YMCA,
zoals het ontmoeting- en ontspanningcentrum van de YMCA en
bekendheid geven aan het werk van
het YMCA. Het hoofdkantoor wordt
dagelijks bezet door mensen die voor
de YMCA werkzaam zijn en dus voor
vrijwilligers dingen regelen.
In nauwe samenwerking met de vaste
staf van de ESH organiseert de VVSV
tal van arrangementen, voor vooral
senioren.
Vrijwilliger
Eelco Tuinstra is een enthousiaste
VVSV’er. Al vanaf zijn 16e is hij actief
bij de YMCA. 25 jaar geleden is hij
zijn carrière begon in de keuken van
de Ernst Sillem Hoeve. De YMCA had
dringend staf nodig voor kampen en
reizen, dus hij nam de uitdaging aan.
Zo ging hij mee op een aantal kam-

pen als Schiermonnikoog, Vlieland,
Ardennen en Griekenland. Omdat
Eelco voor de klas staat (groep 7),
had hij eigenlijk geen zin meer om in
de zomervakantie ook met jeugd om
te gaan en werd hij gepromoveerd tot
staflid van de ouderenweken op de
Ernst Sillem Hoeve. Dat bevalt Eelco
zo goed, dat hij het nog steeds doet.
De ouderenweken zijn gezellig. Met
ca 10 stafleden zorgen ze altijd weer
voor een leuk uitdagend programma,
meestal aan de hand van een thema.
Het contact met de mensen en de
creativiteit zijn elke keer weer een
nieuwe uitdaging voor Eelco.
Rest mij om af te sluiten met een
mooi woord: VVSV, door jullie
inspanning voor de Sillem Hoeve en
ouderen, beleven ook ouderen de
YMCA nog steeds mee.
Alie van der Werf
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Notes from Hongkong
Elke vier jaar komen de YMCA’s van over de hele wereld bij elkaar. Afgelopen zomer was het weer zover. Dit keer in het
verre Hongkong. Een delegatie van zes YMCA’ers vertegenwoordigde YMCA Nederland. Op deze pagina een indruk van hun
ervaringen. Over vier jaar gaan we weer, ga jij dan ook mee?

Workshop
Ik heb op woensdag ook een workshop
verzorgd onder de titel: “Outdoors as
a Tool for Social and Personal Development”. Veertig deelnemers waren
op de workshop. Er was veel belangstelling voor de Nederlandse aanpak
en met name de boomhutten trokken
de aandacht. Het zal niet moeilijk zijn
om een groep volgend jaar mee te laten bouwen, boomhutten leren maken
en te trainen in de “Outdoors as a
Tool”-aanpak. Ook hier weer de vraag
hoe we effectief kunnen bijdragen om
samen sterker te worden. Pieter Schoe

Genieten van het
soms vreemde, maar
altijd heerlijke eten

De stand met de poster was een groot succes.
We hadden veel aandacht en konden zo met
veel mensen in contact komen

Midden in hartje Hongkong staat de Salisbury.
Een sjiek hotel van de YMCA

Verbondenheid met mensen
van over de hele wereld.

Hong Kong verruimt je wereld ..
oefenen in global citizenship
Ik zag uit naar de Wereldbond bijeenkomst in Hong Kong. Het
weerzien met vele “oude” vrienden alsook weer veel nieuwe vrienden ontmoeten. Leren van goede voorbeelden van andere YMCA´s;
leren van missie en visie van de andere 130 YMCA’s. “Global
citizenship” is een belangrijk thema in Hong Kong. Daar gaan we
helemaal voor.En we hebben een rugzak vol praktische, bruikbare
ideeën mee terug genomen, evenals nieuwe netwerken. De wereld
is een dorp, ook in YMCA verband. Cees Bremmer
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Vandaag heb ik gesproken met...
Gwenael Apollon uit Haiti
Ik heb een paar dagen gezocht naar Gwenael om hem voor het eerst in levende lijve te ontmoeten. Gwenael is de algemeen secretaris van de YMCA in Haïti, dat in januari 2010 werd
getroffen door een aardbeving. Sindsdien heb ik een aantal keren met Gwenael gemaild en het
was dan ook goed nieuws dat hij hier zou zijn en we hadden een warme ontmoeting. De YMCA
in Haïti ondersteunt de gemeenschap op vele manieren, onder andere met een tentenkamp op
een van de YMCA terreinen. Gwenael heeft een plan gemaakt hoe hij verder wil met de YMCA.
Hij zoekt en vindt hier andere YMCA’s die hem daarbij kunnen helpen. Dynand Heiner

Tijdens de openingsceremonie
werd een indrukwekkende
drakendans opgevoerd.
Het bestuur van de World alliance,
de algemeen secretaris en de
‘baas’ van Hongkong

We bezochten ook lokale
YMCA projecten. Hier
proberen ze door middel
van tuinieren mensen
structuur en zelfvertrouwen te geven. Ook is de
verhuur van tuinen een
bron van inkomsten

De wereld in het klein ?!
Als je zo een paar dagen bijeen bent met ongeveer 1100 afgevaardigden
uit 85 landen, dan krijg je een indruk van de diversiteit in de wereld op
een oppervlak van minder dan een vierkante kilometer,.
Is het echt de wereld in het klein ? Ja, wat betreft de verschillen in cultuur, rijkdom, tradities, geloofsrichtingen. Nee, wat betreft de manier
waarop we met elkaar omgaan. Toch is dat het begin van betere verhoudingen, vriendschap en vrede. De YMCA als oecumenische jongerenorganisatie heeft werkelijk een rol te vervullen in de wereld. Ed Eggink
Met Kristie de voorzitter van YMCA Yogyakarta, Indonesie

Er werden ook verkiezingen gehouden,
Erg officieel en bureaucratisch.
En spannend, maar Ed is gekozen.

Naar het einde: conclusies en resoluties
De laatste dag van de worldcouncil stond in het teken van afronding. De workshops en meetings zijn samengevat in een rapport waarvan de inhoud werd
gepresenteerd. Er wordt gestart met ‘resource mobilisation’. Dus geldbronnen
aanboren om meer werk te doen. Ook zijn er duidelijke plannen om met advocacy aan de slag te gaan. Daarnaast waren er resoluties ingediend. Er was een
resolutie van jongeren om te onderzoeken of en hoe er gegarandeerd kan worden dat jongeren gegarandeerd stemrecht krijgen zodat ze ook expliciet worden
betrokken in het beslisproces. Daarnaast was er ook een voorstel om Alternatief
Toerisme te stimuleren van de Aziatische YMCA’s. Toerisme is geen kerntaak,
maar ik denk dat we als YMCA Nederland daar wel met YMCA Vakanties aan bij
kunnen dragen. Ik heb uitnodigingen van YMCA Myanmar en YMCA Thailand
om daar vakanties te organiseren. Ze hebben daar al ervaring mee dus wellicht
kunnen we dat in de toekomst aan gaan bieden. Harrie Vos

De voltallige delegatie
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