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In the picture
Koen Defyn is beheerder van conferentiecentrum 
Hoorneboeg in Hilversum.  
Aan Renske Houweling vertelt hij hoe een Belg op 
de Hilversumse hei belandt.
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Fotoreportage
De brand die het kampeercentrum Leusden in  
de as legde is voor velen een zwarte bladzijde.  
Met hulp van vele vrijwilligers is een nieuw cen-
trum uit de as verrezen.

Jongeren zijn de toekomst. Door de financiële 
crisis moet de YMCA creatief aan geld komen. 
Penningmeester Reinier Wijnands vertelt hoe  
de YMCA dat doet.
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CoLoFoN

Inclusief is een gratis uitgave voor leden 
en vrijwilligers van YMCA Nederland en 
verschijnt twee maal per jaar. 

Redactieadres: 
Soestdijkerweg 10B
3734 MH  DEN DOLDER
telefoon 035-6668700
telefax 035-6668688
inclusief@ymca.nl
www.ymca.nl

Eindredactie:
Jantineke van Helden

Vormgeving en drukwerk:
BADE creatieve communicatie, Baarn
www.bade.nl

Inclusief verschijnt in april en december. 
De eerstvolgende kopijdatum is  
1 september.
Daarnaast verschijnt regelmatig de 
digitale nieuwsbrief @clusief. Je kunt 
je voor de nieuwsbrief aanmelden via 
www.ymca.nl/nieuwsbrief. Overig nieuws 
lees je op www.ymca.nl/actueel. 

Kopij:
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 
digitale foto’s bijleveren, minimaal 
500 kb. Je kunt je kopij sturen naar 
inclusief@ymca.nl. 

De afgelopen Paasdagen bracht ik door op een bij-
zondere locatie: de Palestijnse gebieden. Met een 
afvaardiging van de Nederlandse YMCA bezochten we 
op uitnodiging van de Palestijnse YMCA de Westelijke 
Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem.  
Zij worden als Palestijns aangeduid omdat er hoofdza-
kelijk Palestijnse Arabieren wonen. Sinds de Zesdaagse 
Oorlog van 1967 zijn ze in Israëlische handen. Ik merk 
dat ik erg mijn best doe om de juiste woorden te kiezen 
voor deze column, want het is moeilijk om zogenaamd 
‘objectief’ te kijken naar de situatie in dit gebied.  
Wat zou je er bijvoorbeeld van hebben gevonden als ik 
hierboven had geschreven over de (door Israël) “bezette 
gebieden”? 
De YMCA is wereldwijd een organisatie die jongeren wil 
helpen zich te ontwikkelen. Zonder politiek te bedrijven. 
We staan open voor iedereen en willen met iedereen in 
gesprek over wat hem of haar beweegt. 
Daarom ben ik ook ingegaan op de 
uitnodiging van de Palestijnse YMCA. 
Maar moeten we vervolgens een stand-
punt innemen voor of tegen het beleid 
van Israël? Kun je neutraal blijven 
zonder je afzijdig te houden?
YMCA Nederland steunt bijvoorbeeld 
de olijfbomencampagne, een initiatief 
van de YMCA Oost-Jeruzalem en de 
YWCA Palestina om “door middel van 
het planten van olijfbomen samen met 
Palestijnse boeren de hoop op een 
goede toekomst levend te houden. 
Doel van de actie is het herplanten 
van olijfbomen in de Palestijnse 
gebieden, als een krachtig signaal van 
gerechtigheid en vrede.” (www.planteenolijfboom.nl)
Sommige Joden beschouwen dit initiatief juist als 
provocatie en zo dreigt een vredesactie juist het tegen-
overgestelde te bereiken. Maar er zijn ook veel Joden 
die juist zulke acties steunen. Tja… de vraag die bij nog 
steeds blijft hangen is: kun je voor een groep mensen 
zijn, zonder tegen een andere groep mensen te zijn? 
Het antwoord is volmondig ja. Door je als YMCA in te 
zetten voor de mensenrechten van kinderen en jonge-
ren kun je een (bescheiden) bijdrage leveren aan het 
vredesproces. Of dat kind nu Joods, Palestijns of  
Nederlands is: ze hebben allemaal recht op vrede en 
vreugde. Ik kies partij voor de kinderen.

Roeland Tameling
vice-voorzitter
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Spelden van verdienste
Kristal 
Wil van der Niet

Goud
Koos van Rijn, Bron van der Velden

Zilver
Corine Hoek

Brons
Jeroen van der Bent, Bas de Groot,  
Jean Paul van den Oever,  Jan Hoek
Dora Ouwehand – de Wind

Geboren
9 maart 2012: Laurens Martijn Boonman,  
zoon van Daniël en Nicole uit Heinkenszand
28 februari 2012: Jurre Wietse van ’t Woud,  
zoon van Cor en Gerbrich uit Zwolle
22 februari 2012: Sjors Schuitemaker,  
zoon van Jelle en Henrike uit Hengelo
25 januari 2012: Haley Petronella Elisabeth  
Morsink, dochter van Lennart Morsink en  
Mercedes Berghouwer uit Deventer
22 januari 2012: Arvid Albertus Marinus Nap,  
zoon van Renate en Bertil uit Schalkwijk
28 oktober 2011: Linne Tilstra,  
dochter van Maaike Paf en Johan Tilstra uit 
Utrecht

Getrouwd
3 februari 2012: Ruth Seuren en Lieke Willemsen  
uit Utrecht

Overleden
8 april 2012: Clara Keus, vrijwilligster  
YMCA Scheveningen
3 april 2012: Herman Gierveld, CJV Borne
15 maart 2012: Huib Eversdijk, CJV Zeeland

NIEuWs EN pERsoNALIA

Komende zomer is er een international kamp in Duitsland voor YMCA 
vrijwilligers uit 7 verschillende Europese landen en… jij kan erbij zijn! 
Er is nog ruimte voor deelnemers vanuit Nederland. Dus… ben jij tus-
sen de 16 en de 25 en vrijwilliger bij de YMCA? En vind je het leuk om 
toffe mensen te ontmoeten, bezig te zijn met muziek, sport of gekke 
spellen en soms wat door te praten over wat serieuzere onderwerpen? 
Meld je dan nu aan, of vraag naar meer informatie!

Wanneer: 4-12 augustus 2012
Waar: Michelstadt, Duitsland
Kosten: €149,- plus 30% van de reiskosten.
Informatie: Mail naar Maria Wolters m.t.wolters@gmail.com

YMCA Gospel Choir 30 jaar

Het YMCA Gospel Choir viert dit jaar zijn 30-jarig jublieum. Om dit  
te vieren geeft het koor op 2 juni 2012 een unplugged concert  
“The Walk” in de Bethelkerk in Scheveningen. Speciale gast tijdens 
dit optreden is Matthijn Buwalda.
Tijdens dit jubileumconcert zingen het YMCA Gospel Choir en  
Matthijn Buwalda bekende en minder bekende nummers over de 
levenservaringen van mensen in het perspectief van Gods verhaal.  
Ze vertellen hoe je geloof kunt beleven op een manier die bij je past.
Matthijn Buwalda is zanger en songwriter en brak in 2006 door bij 
het grote publiek door zijn samenwerking met Kees Kraayenoord.  
Hij werkt onder meer mee aan het EO-programma De verandering: 
lied van je leven en schreef muziek voor Voice of Hollandfinalist Pearl 
Jozefzoon. Buwalda heeft 3 solo-cd’s uitgebracht.
Matthijn Buwalda is verheugd over de samenwerking met het YMCA 
Gospel Choir: “De muziek van het YMCA Gospel Choir is heel  
eigentijds en toegankelijk. Dat probeer ik in mijn muziek ook te zijn. 
Daarom denk ik dat het koor en ik goed bij elkaar passen.”
Kaarten voor het concert kosten 11 euro en zijn verkrijgbaar via  
www.ymcagospelchoir.nl

Het ledencongres staat dit jaar o.a. in het teken van: 

- onderlinge ontmoeting en interactieve discussie
-  positionering van de YMCA en afronding discussie strategievorming
-  lokaal jeugdwerk- een ontmoeting met het jeugdwerk van YMCA/CJV 

Katwijk
-  bespreking (inter)nationaal beleid o.a. aan de hand van jaarverslagen
- (her)verkiezen van de voorzitter

Leden van de Vereniging hebben inmiddels per post een officiële  
uitnodiging ontvangen. Wij hopen op een grote opkomst!

Cees Bremmer

Internationaal ontmoetingskamp Michelstadt

Het Steunpunt KinderVakanties heeft zondag 5 
februari het Keurmerk KinderVakanties uitgereikt aan 
YMCA Vakanties. Het Steunpunt KinderVakanties is 
in 2010 opgericht nadat de stichting Jantje Beton 
besloot haar activiteiten te richten op buurtgericht 
jeugdwerk. Diverse vakantieorganisaties sloegen de 
handen ineen om een platform te zijn voor organisatie 
die kindervakantieweken organiseren. Daarnaast 
heeft het Steunpunt KinderVakanties het Keurmerk 
KinderVakanties overgenomen. Organisaties die 
het Keurmerk dragen, bieden veilige en vertrouwde 
kindervakanties aan.

YMCA ontvangt keurmerk Stichting KinderVakanties

Personalia

Ledencongres zaterdag 2 juni 2012
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waar: Praag, Tsjechië
wanneer: 4 – 10 augustus 2013

Het Love 2 Live festival is een evenement waar 10.000 jonge 
mensen uit Europa en de rest van de wereld samenkomen en 
waar iedereen uitgedaagd wordt grensverleggend te zijn en te 
genieten van alles wat jonge mensen inspireert in Europa en in 
de wijde wereld.

Gedurende deze week is het festivalprogramma volgepropt met 
een verscheidenheid aan activiteiten van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat. Hierbij kun je denken aan workshops, concer-
ten, presentaties, sporten, outdoor, en nog veel meer. 

Het festival vindt plaats op een speciaal festivalterrein net 
buiten het centrum. Maar op de woensdag wordt het festival 
georganiseerd op verschillende podia in het oude centrum van 
Praag, een ultieme kans dus om ook iets van de stad mee te 
pikken!  

Op het terrein is alles te zien waar de YMCA in Europa goed in 
is. Vanuit Scandinavië en Zwitserland komen de scouts, met al 
hun houten stellages, spelen en tenten, vanuit Groot Brittannië 
komt het jeugdwerk, de shows en workshops, vanuit Duitsland 
komen veel Ten Sing groepen naar het terrein. Kortom alle 
leuke dingen vanuit alle YMCA’s zijn daar te vinden.
Tijdens het festival wordt er geslapen in hotels, hostels en 
kampeerterreinen gereserveerd door de YMCA. 

Van 4 – 10 augustus 2013 zal het Love 2 Live festival een 
ervaring zijn die je leven op de kop zet. Wees er zeker van dat 
je het niet mist!

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden die 
er zijn, neem dan contact op met de festivalwerkgroep via  
praagfestival2013@gmail.com

Kijk voor meer informatie over het festival op:  
www.yefestival.com. Volg het festival op facebook:  
www.facebook.com/ymcaeuropefestival

YMCA Europe ‘Love2Live’ Festival

CJV YMCA Katwijk deed op zaterdag 17 maart mee aan  
NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, 
georganiseerd door het Oranje Fonds.  

NL DOET was een goede gelegenheid om juist dat beetje extra 
te geven aan klussen waar we normaal niet aan toe komen. 
Daarnaast hoopten wij meer mensen bekend te maken met 
onze vereniging en wat de mogelijkheden zijn voor het doen 
van vrijwilligerswerk bij CJV YMCA Katwijk. 

Wij gingen aan de slag in het Jeugdhuis. Er waren diverse 
kleine klussen te doen, materiaal voor de kampen uitzoeken 
en in orde maken, knutselbladen maken voor de tafels, diverse 
opruimwerk, fotolijsten vullen met nieuw fotomateriaal, conver-
satiezaal opknappen etc. etc.  
 
Rond half tien werd er gestart met koffie maar al snel ging 
iedereen aan de slag. Vanuit CDA Katwijk regen we hulp van 
drie fractieleden Huig van Duijvenvoorde, Krijn van der Spijk 
en Jonathan Weegink. Zij hielpen met opruimen en deden wat 
kleine klussen. Tijdens het klussen hadden wij de gelegenheid 
om hen meer te vertellen over CJV YMCA Katwijk.  

Natuurlijk ook veel hulp van onze eigen vrijwilligers. Fijn om 
ook zo’n dag met elkaar bezig te kunnen zijn. Een uitgebreide 
foto-impressie is te vinden op www.ymcakatwijk.nl. 
Tijdens het congres op 2 juni vertellen wij meer over deze dag.

CJV YMCA Katwijk deed mee met NL DOET 
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GRoot VERHAAL

Een bezoek aan het onbekende en 
tot voor kort vrij ontoegankelijke 
Myanmar (voorheen Birma, tot 1948 
een Britse kolonie) stond al lang op 
ons wensenlijstje. Toen wij halver-
wege 2011 dan ook op het idee 
kwamen om dit fascinerende land 
in december 2011/ januari 2012 
samen te bezoeken begon het dan 
ook meteen te kriebelen. Al snel 
komen we er achter dat Myanmar 
als vakantieland geen onomstreden 
bestemming is. Al jarenlang zijn er 
groeperingen die oproepen tot een 
economische en toeristische boycot 
van het land. Maar waarom Myanmar 
wel boycotten terwijl andere niet-
democratisch geleide landen wel 
algemeen geaccepteerde bestemmin-
gen zijn? En helpt zo'n toeristische 
boycot wel? Zijn het niet vooral de 
burgers die getroffen worden door 
de boycot? Begin 2011 komt in 
het nieuws dat de leidster van de 
oppositie in Myanmar, Aung San 
Suu Kyi, zich positief heeft uitgela-
ten over kleinschalig toerisme naar 
Myanmar. Tegen de Duitse krant 'Der 
Spiegel' zei ze dat het essentieel is 
dat mensen kunnen zien hoe het er 
werkelijk aan toegaat in Myanmar 
en dat het om die reden goed is dat 
reizigers Myanmar bezoeken. Vooral 
de mensen die er wonen verdienen 
dat er toeristen komen waar ze wat 
aan kunnen verdienen.

De YMCA in Myanmar
Toen Harrie Vos (Commisie Inter-
nationale Contacten) hoorde van 

Een politiek incorrecte reis volgens sommigen...
een inspirerende reis voor ons.

Betoverend 
Myanmar...
een land  
van uitersten

onze plannen om naar Myanmar te 
gaan, stelde hij voor om contact te 
zoeken met de nationale YMCA in de 
voormalige hoofdstad Yangon. Nadat 
hij ons in contact had gebracht met 
Dhr. Maung Maung Win, National 
General Secretary of the National 
Council of YMCA's of Myanmar, 
kreeg ons bezoek een vlucht. Na 
aankomst in Myanmar hebben wij 
in het weliswaar verouderde, maar 
zeer nette YMCA Hostel overnacht. 
Daar maakten wij voor het eerst 
kennis met de normen, waarden en 
gebruiken van de Birmezen. Wij zijn 
beide ervaren backpackers, maar 
nog nooit hadden wij zo'n onbaat-
zuchtige gastvrijheid, dienstbaarheid 
en warmte meegemaakt. Dit blijkt 
echter niet typisch iets van de YMCA 
te zijn, maar iets in de harten van 
het Birmese volk zelf.   

Tijdens ons eerste bezoek in decem-
ber aan het hoofdkantoor, hebben 
wij gesproken met Dhr. U Saw Khu, 
projectmanager van hun SLICE pro-
ject. Hij hielp ons goed op weg voor 
onze trip door het land en zou ook 
proberen of wij aan het eind van onze 
4 weken een kijkje konden nemen bij 
een YMCA-project in de regio.  
In de tussentijd kreeg de YMCA van 
Myanmar in het kader van een uit-
wisselingsproject een aantal vrijwilli-
gers van de YMCA van Hong Kong op 
bezoek. Deze groep heeft meegehol-
pen aan een aantal projecten in en 
rond Yangon en zelfs een ontmoeting 
gehad met Aung San Suu Kyi! 

Toen wij een paar weken later in 
Januari weer terugkwamen op het 
hoofdkantoor van de YMCA in Myan-
mar, werden wij ontvangen als vrien-
den. Nadat wij werden voorgesteld 
aan Dhr. Maung Maung Win, werden 
wij uitgenodigd voor het avondeten in 
een restaurant. De dag erna zouden 
we spreken over de YMCA's in onze 
landen en kijken wat we voor elkaar 
konden betekenen in de toekomst.

De volgende ochtend hadden wij een 
meeting met 6 mensen van de Na-
tional YMCA en werden we overladen 
met dankbetuigingen voor ons be-
zoek aan hun kantoor. Tijdens deze 
gesprekken hebben wij gesproken 
over de organisatie en projecten van 
onze Nederlandse YMCA en over de 
organisatiestructuur en de projecten 
van de YMCA in Myanmar. Er zijn 
maar liefst 17 regionale YMCA's in 
Myanmar, aangestuurd vanuit het 
hoofdkantoor in Yangon. Daarnaast 
werken zij samen met een heel groot 
netwerk van kerken en NGO's.  
De YMCA heeft in haar missie staan 
"Sustainable Development and 
Empowerment of Youth". Dit komt 
erop neer dat de YMCA een recht-
vaardigere wereld nastreeft waarin 
individuele en maatschappelijke ont-
wikkeling op een duurzame manier 
wordt gestimuleerd en waarin jeugd 
wordt gestimuleerd en gefaciliteerd 
om verantwoordelijke burgers te 
worden.  De YMCA in Myanmar doet 
dit door het opzetten en geven van 
allerlei trainingen door het hele land. 
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Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken 
aan trainingen/ opleidingen voor:
• Secretaresse
• Computer skills
• Jeugdontwikkeling
• Garagehouder/ reparateur
• Naaister
• Leiderschap
• Gezondheidszorg
• Watermanagement
• Educatie
• Taal

Door het volgen van deze trainingen 
worden de kansen op betaald werk 
verhoogd en krijgen mensen de kans 
om op een duurzame manier in hun 
eigen inkomen te voorzien. Om een 
eigen bedrijf op te starten kan een 
beroep worden gedaan op microkre-
dieten, een kleine lening die na een 
selectieprocedure afgesloten kan 
worden bij de YMCA in Myanmar. 
Deze trainingen zijn niet altijd gratis 
voor deelnemers, vaak wordt er een 
kleine bijdrage gevraagd. Ook wordt 
niet iedereen zomaar toegelaten. De 
trainingen en microkredieten worden 
vooral gefinancierd door fondsen 
afkomstig van kerken door het hele 
land. 

Daarnaast heeft de YMCA nog een 
aantal projecten in het land gericht 
op Home Care voor ouderen, waar 

ouderen semi-zelfstandig wonen 
onder begeleiding van een aantal 
vrijwilligers. 

Na onze uitleg over de Nederlandse 
YMCA, gaven zij aan dat zij zeer 
geïnteresseerd zijn in het opzetten 
van kleinschalige jeugdkampen en 
Y-camps en daarover graag meer 
informatie zouden ontvangen en 
eventueel assistentie bij het daad-
werkelijk opzetten van een dergelijk 
kamp. 
Daarnaast zijn zij zeer geïnteresseerd 
in het ontvangen van Nederlandse 
(West-Europese) YMCA-jongeren. 
Deze zouden bijvoorbeeld kunnen 
assisteren bij het bouwen van on-
derkomens, het maken van bruggen 
en waterputten of bij het opzetten of 
begeleiden van een jeugdkamp.  
Dit lijkt prima te passen bij tot 
speerpunt uitroepen van "Environ-
mental & Ecological Travelling"door 
de Global YMCA. De afdeling Bui-
tenlandse Jongerenreizen en de CIC 
zal ook zeker bekijken of dit tot de 
mogelijkheden behoort.
Helaas bleek het voor ons niet moge-
lijk te zijn om een project te bezoe-
ken. Hiervoor is schriftelijke toestem-
ming nodig van de regering en dat 
vraagt standaard een aantal weken. 
Hopelijk lukt dat een volgende keer 
wel! Tja, het is Myanmar...

Afscheid nemen van deze geweldig 
mensen en een geweldig land viel 
ons zwaar. We hebben een hoop ge-
leerd over politiek en religie binnen 
Birma, over het eten en over andere 
gewoontes...maar ook veel over ons 
zelf en over onze eigen normen en 
waarden. 

Jörgen van Beem & Judy Scharink

Myanmar is het land van Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs 
van de Vrede in 1991, leidster van de geweldloze beweging voor de men-
senrechten en democratie in Myanmar (National League of Democracy) 
die vele jaren door het militaire regime in Myanmar onder huisarrest is 
geplaatst. Het militaire regime heeft ervoor gezorgd dat het land in de af-
gelopen jaren vrijwel geïsoleerd is geweest.  De machthebbers laten zich 
niets gelegen liggen aan politiek andersdenkenden en streven uitsluitend 
de eigen (persoonlijke) economische en financiële belangen na. Openlijk, 
soms massaal protest en verzet vanuit de bevolking wordt met harde 
maatregelen en fysiek geweld neergeslagen. Internationaal wordt een po-
litiek van isolatie gevoerd: media en mensenrechtenorganisaties wordt de 
toegang tot het land geweigerd en afkeurende signalen en sancties van 
de zijde van de internationale gemeenschap worden genegeerd. Slechts 
van enkele buurlanden, zoals China, India en Thailand, wordt enige be-
moeienis gedoogd vanwege wederzijdse economische belangen.
Rond en na de bestuurswisseling in 2011 zijn ontwikkelingen in gang ge-
zet die lijken te duiden op meer burger- en politieke rechten. In novem-
ber 2010 heeft de militaire junta Aung San Suu Kyi al vrijgelaten, ver-
schillende politieke gevangenen kregen amnestie in 2011 en in januari 
2012 kwam het tot een wapenstilstand tussen de Birmese regering en 
de KNU, een rebellengroep van het Karen-volk. Gebeurtenissen als deze 
worden met voorzichtig optimisme begroet. Zo besloot de Europese Unie 
begin 2012 tot opheffing van een deel van de sancties tegen Myanmar.

Myanmar: Politieke en economische isolatie
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Y EN DE MAAtsCHAppIj

De penningmeester
Reinier is in aanraking gekomen met 
de YMCA door als deelnemer mee te 
gaan met een buitenlandse reis van 
de YMCA. Daar werd zijn enthousi-
asme gewekt en vroeg de leiding of 
hij zelf staf wilde worden. De jaren 
daarop heeft hij als vrijwilliger di-
verse kampen begeleid, de recreatie 
kader training gegeven tijdens de 
voorbereidingsweekenden en volgde 
hij de kaderkern.Het complete beeld 
werd nog eens versterkt nadat hij 
in 2002 met een delegatie naar 
Oaxtepec in Mexico geweest was om 
de wereldcouncil van de YMCA bij 
te wonen. Een bijzondere gebeurte-
nis waarbij vertegenwoordigers van 
YMCA’s uit de gehele wereld bij 
elkaar komen om ideeën uit te wis-
selen. Bij die bijeenkomst besefte 
hij de veelkleurigheid van de YMCA 
door te spreken met vertegenwoor-
digers uit een groot aantal van de 
125 landen waar de YMCA verte-

genwoordigd is. De betrokkenheid 
van Reinier is groot en hij heeft hart 
voor de YMCA.   

YMCA Nederland en de crisis
De YMCA heeft zich de laatste jaren 
moeten aanpassen door de terug-
trekkende overheid. De organisatie 
is hierop aangepast en YMCA  
Nederland en de onderdelen 
daarvan werven nu naast de toch 
belangrijke subsidies steeds meer 
zelf inkomsten. Dit gebeurt door 
contributie te vragen aan leden, 
gerichte activiteiten om geld in 
te zamelen, betaalde activiteiten, 
vrijwillige bijdragen, giften, schen-
kingen en waar mogelijk bijdrage uit 
het bedrijfsleven. Een noodzakelijk 
proces aldus de penningmeester 
waardoor de YMCA steeds minder 
afhankelijk is van de overheid. Het 
lukt nog steeds “met elkaar”, en 
natuurlijk ook door en voor jonge-
ren. Laten we niet vergeten dat de 

YMCA kinderen en jongeren een 
plek biedt, waar ze zich thuis voelen 
en kunnen ontwikkelen. Dit door tal 
van activiteiten, namelijk jeugdwerk 
waaronder de lokale groepen, vakan-
ties en YMCA Works. Sinds 2 jaar is 
er een nieuwe impuls. Er wordt in-
tensiever gewerkt op de lokale clubs 
(YMCA Noord Oost en Zuid Oost) en 
is YMCA Vakanties door vernieuwing 
met haar aantrekkelijke aanbod de 
plek voor veel kinderen om een vei-
lige, gezellige tijd te hebben tegen 
een aantrekkelijke prijs. 

YMCA en de toekomst
In het gesprek blijkt dat het goed 
is te beseffen dat we met elkaar de 
YMCA vormen. Dankzij de inzet van 
heel veel vrijwilligers en leden kan 
het werk van de YMCA doorgaan 
en daarbij wordt ook een financiële 
ondersteuning steeds belangrijker. 
Dit besef bepaalt ook de toekomst 
van de YMCA waarin we willen 
proberen het gat op te vullen dat de 
terugtrekkende overheid laat vallen 
voor veel kinderen. Deze kinderen 
willen we een plek bieden om zich 
te ontwikkelen door de jeugdclub, 
vakanties en gerichte activiteiten 
die passen binnen de doelstelling 
van de YMCA.  Een toekomst die 
we met elkaar kunnen vormgeven 
door vrijwilliger te zijn, door lid te 
zijn en contributie te betalen. Als lid 
krijg je zeggenschap en informatie 
over de gang van zaken binnen de 
vereniging. Financiële ondersteuning 
kan ook door een eenmalige gift, 
een periodieke donatie, schenken 
met belastingvoordeel, een deel 
nalaten middels een testament om 
enkele mogelijkheden te noemen. 
Voor het bedrijfsleven zijn er ook 
diverse mogelijkheden die goed kun-
nen aansluiten bij Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen. Informeer 
gerust naar de mogelijkheden via 
info@ymca.nl

Alie van der Werf

Wil jij ook lid worden? De kos-
ten zijn 22,50 euro per jaar.  
Je kan lid worden door een e-
mail te sturen aan info@ymca.
nl of het formulier in te vullen 
op de YMCA website.

Jongeren zijn  
de toekomst
Jongeren zijn  
de toekomst

Al weer twee jaar is Reinier Wijnands (37 jaar) penningmeester 
van YMCA Nederland. Een periode waarin de economie een crisis 
doormaakt en de overheid de al eerder in gang gezette bezuinigingen 
op subsidies voor maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld 
jongerenwerk en ontwikkelingshulp doorzet. Waar de YMCA in 
het verleden een groot aantal activiteiten kon verrichten met 
overheidssteun is dat tegenwoordig beperkt tot enkele activiteiten.  
Dit terwijl het jongerenwerk zo belangrijk is en de jongeren de 
toekomst zijn.



IN tHE pICtuRE

Wat doe je bij de Hoorneboeg?
Ik ben de manager en beheerder en 
heb de dagelijkse leiding over het 
centrum. Hierbij hoort ook dat ik de 
groep vrijwilligers begeleid die hier 
werkt. De verantwoordelijkheid van 
het reilen en zeilen ligt bij mij. Als 
dit allemaal loopt, loopt de Hoorne-
boeg. De Hoorneboeg is bovendien 
ook mijn thuis; ik woon in een van 
de twee beheerderswoningen op het 
landgoed. Een mooiere achtertuin 
kan ik me niet wensen!

Koen Defyn: manager van de Hoorneboeg

Hoe een Belg op  
de Hilversumse hei belandt
De van oorsprong Belgische Koen Defyn (28) is de manager van Conferentiecentrum de Hoorneboeg 
in Hilversum, een van de mooiste YMCA-locaties. Mede door zijn inspanningen is de Hoorneboeg een 
vitale en groeiende locatie. Lees verder en maak kennis met Koen Defyn.

Hoe ben je hier verzeild geraakt?
Sinds mijn veertiende werk ik in 
de horeca. Het begon met werken 
op feesten en partijen. Later had 
ik zelf een weekendrestaurant in 
Antwerpen. Daarnaast werkte ik 
freelance in het hele land. Mijn 
toenmalige vriendin heeft me vijf 
jaar geleden Nederland binnen-
geloodst. Toevallig kwam ik bij de 
YMCA in Den Dolder terecht en ging 
werken op de Ernst Sillem Hoeve. 
Na 9 maanden werd me gevraagd 
of ik de Hoorneboeg wilde gaan 
leiden. Een heuse flitscarrière dus! 
Ik heb dit te danken aan Alex [Huf-
ten] en Sjack [Visser] en aan mijn 
werkervaring. Ik doe dit werk vanaf 
oktober 2009. Het bevalt me hier 
goed en ik voel me meer en meer 
Nederlander.
Naast dit werk studeer ik nog, 
Hotel- & Evenementenmanagement. 
Ik ben bezig met mijn scriptie, maar 
dat schiet niet zo hard op doordat ik 
voltijds manager ben... 

Wat is de Hoorneboeg?
Het is een gebied aan de rand van 
Hilversum met volop natuur, bos, 
dassen, vossen, vogels, eekhoorns... 
Het landgoed zelf is 13 hectare, 
daaromheen ligt 300 hectare na-
tuurgebied. Op het terrein staan 
negen gebouwen, waarvan er vier 
gebruikt worden door het conferen-
tiecentrum. Het gebied verkoopt 
zichzelf: midden in het groen, cen-
traal gelegen en goed bereikbaar. 
Wij faciliteren in ruimtes. We stellen 
groepen in de gelegenheid evene-
menten te organiseren op het ter-
rein, binnen in de vergader- en con-
ferentiezalen en buiten bijvoorbeeld 
op de weide. Kennisoverdracht 

vinden we belangrijk. Trainingen, 
vergaderingen... Maar ook feesten 
en familieweekenden zijn hier moge-
lijk. We hebben 30 hotelkamers met 
in totaal 48 bedden. We kunnen ook 
de complete catering verzorgen. Ko-
mende zomer zijn er voor het eerst 
muziekkampen. In de herfst zijn er 
kampen voor kinderen met diabetes. 
En sinds kort zijn we een officiële 
trouwlocatie! 

Wat is je wens voor de Hoorneboeg?
Mijn grote wens is dat meer groepen 
gebruik gaan maken van de Hoor-
neboeg. Ik wil dat zo veel mogelijk 
anderen – ook YMCA'ers – wéten dat 
ze gebruik kunnen maken van dit 
prachtige stukje Nederland. Groe-
pen jongeren met een gezamenlijk 
doel bijvoorbeeld: een retraite-
achtig weekend of gewoon voor de 
lol samen zijn. 

Wat heeft de YMCA aan jouw werk?
Het landgoed is van de Remon-
strantse Broederschap die het 
onder heeft gebracht in Stichting de 
Hoorneboeg. Hoorneboeg B.V. is de 
exploitant waarvan YMCA Manage-
ment B.V. de enig aandeelhouder 
is. Een deel van de winst die de 
Hoorneboeg maakt, gaat dus naar 
de YMCA. Wie gebruikmaakt van 
de faciliteiten van de Hoorneboeg, 
steunt gelijk de YMCA! Als alles hier 
goed draait, ook met de vrijwilligers, 
wordt het een mooiere plek om te 
verhuren. En daar heeft iedereen 
wat aan, ook de YMCA!

Meer info over de Hoorneboeg vind 
je op www.hoorneboeg.nl.

Renske Houweling

Koen Defyn
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FotoREpoRtAGE

Zaterdag 8 oktober staat bij vele YMCA’ers op een zwarte pagina. De brand die het 85 jaar oude 

pand van Kampeercentrum Leusden verwoeste heeft velen pijn gedaan.

Precies 6 maanden later op 1ste Paasdag stonden alle tenten er weer. Splinternieuw!

Een topprestatie van ruim 80 vrijwilligers en natuurlijk de vaste staf Mario, Gijs, Alex en Erik.

Kampeercentrum  
Leusden herrijst uit de as
Kampeercentrum  
Leusden herrijst uit de as
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Na de brand is er veel gebeurd. Alles moest 
opnieuw besteld worden. Tenten, matrassen, 
borden, bestek .. en natuurlijk een tijdelijk  
onderkomen.
Daar waar mogelijk is de oude sfeer hersteld, 
maar gelijk is er gebruikgemaakt van de kans om 
tientallen verbeteringen door te voeren.
Na een harkdag op 10 maart is op Goede Vrijdag 
begonnen met het neerzetten van alle tenten.
Jong en oud heeft zich ingezet om in een record-
tijd weer alle tenten te laten verrijzen.
Mario sprak op zaterdagavond zijn bewondering 
uit en dankte de vrijwilligers met een barbecue 
en een tropische avond inclusief salsadansles.
De vrijwilligers bleken niet alleen tenten te kun-
nen bouwen, maar zeker ook een feestje.

Tekst: Robert Nijssen, foto’s: Robert 
Nijssen en Corine Hoek
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solidariteitsactie: 
YMCA school, Indonesië 

Voor de renovatie

Na de renovatie

In 2011 en 2012 gaan we samen met enkele Aziatische YMCA’s een 
partnership aan met de YMCA in Indonesië. YMCA Nederland onder-
steunt de renovatie en reorganisatie van de YMCA School in Surabaya, 
Indonesië. Met de acties van afgelopen jaar is al zo’n € 5400,- opge-
haald voor Indonesië! De entree, twee kleuterlokalen en de voorgevel 
van één gebouw zijn al aangepakt. Ondanks de gestarte verbouwing 
blijft de toekomst onzeker. Deze school verdient daarom meer steun 
dan ooit! Doe daarom ook mee aan de actie:

Word een vituele leerling van de YMCA School in Surabaya en neem 
plaats in de virtuele schoolbanken!

Je kunt de activiteiten rondom de renovatie en reorganisatie sponsoren 
door een 'virtuele' leerling van de school te worden! Voor € 3,50 per 
maand kun je leerling worden. Je krijgt in ruil voor je bijdrage een be-
wijs van inschrijving en regelmatig een brief of e-mail over de activitei-
ten op de school. Aan het eind van het schooljaar krijg je een diploma. 
Kijk op www.ymca.nl/indonesie voor meer informatie of neem contact 
op met YMCA Nederland, 035-6668700. 

sponsorformulier
Vul in, knip uit en stuur op naar YMCA Nederland, Soestdijkerweg 10B, 3734 MH Den Dolder. 

Je kunt je ook aanmelden via www.ymca.nl/indonesie.

JA, ik help mee om de YMCA School van Surabaya weer op te bouwen!

Naam:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Woonplaats:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik word een sponsorleerling van de YMCA School voor € 35,-. Ik ontvang een bewijs van inschrijving, de nieuwsbrief en een diploma.

  Ik machtig YMCA Nederland om 10 maal € 3,50 per maand van mijn rekening af te schrijven.
  Ik machtig YMCA Nederland om eenmalig het bedrag van € 35,- van mijn rekening af te schrijven.
 Mijn rekeningnummer:  ____________________________________________________________________________________________________________________

 Ten name van:  __________________________________________________________   Te: ____________________________________________________________

 Handtekening:  _____________________________________________________________________________________________________________________________

 Ik word een sponsorleerling van de YMCA School. Ik deel hierbij mijn gegevens en stort eenmalig € 35,- op rekening 37.52.29.752 
van YMCA Nederland o.v.v. Surabaya. Ik ontvang een bewijs van inschrijving, de nieuwsbrief en een diploma.

 Ik doe een eenmalige gift van € …... en stort dit bedrag op rekening  37.52.29.752 van YMCA Nederland o.v.v. Surabaya.  
Ik deel mijn gegevens en stel geen prijs op een bewijs van inschrijving en een diploma.


