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

125 jaar Jeugdcentrum
CJV Feijenoord

Drukwerk:
Trepico, Hooglanderveen
www.trepico.nl

Jeugdcentrum CJV Feijenoord in Rotterdam bestaat 125
jaar. Renske Houweling sprak uitgebreid over het jubileum
en de vereniging met Dick van der Voet, coördinator en
voorzitter van de activiteiten.

YMCA Zoetermeer
YMCA Zoetermeer startte in oktober 2013. Wat
doet de club allemaal? Voorzitter Justin van
Genderen vertelt over dit eerste jaar en over hun
plannen. “We infecteren elkaar met enthousiasme.”

YMCA-Zomerfestival
2014
Het YMCA-Zomerfestival is een vierdaagse spelweek voor kinderen uit het basisonderwijs. In deze
fotoreportage een overzicht van de thema's van de
afgelopen jaren.
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Inclusief verschijnt in mei en december.
Daarnaast verschijnt regelmatig de
digitale nieuwsbrief @clusief. Je
ontvangt deze automatisch als je
e-mailadres bij ons bekend is. Overig
nieuws lees je op www.ymca.nl.
Kopij:
We verwelkomen bijdragen uit alle
geledingen van de YMCA. Omvang
van kopij bij voorkeur maximaal 250
woorden. De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen in te korten. Graag
digitale foto’s bijleveren, minimaal
500kb. Je kunt je kopij sturen naar
inclusief@ymca.nl.
Volg ons op social media:
www.facebook.com/ymcanederland
twitter.com/ymcanl

COLUMN

Het vaagste woord
van 2013

Vorig jaar verkoos Genootschap Onze Taal ‘participatiesamenleving’ tot hét woord
van 2013. Het werd dat jaar ook gekozen als Vaagste Woord van 2013. Een woord
waar je alle kanten mee op kunt. Een ding is zeker: de veranderingen in onze
omgeving bieden kansen voor de YMCA om haar doelstellingen opnieuw in te
vullen.
Wat is ook alweer de oorsprong van de YMCA in Nederland?
Rond 1850 werden jongelingenverenigingen opgericht. Daar kon je praktische
opleidingen volgen, leren debatteren en spreken in het openbaar, muziek maken of
boeken lenen uit de verenigingsbibliotheek.
In 2014 is het vinden van een baan, vooral voor veel jongeren, moeilijk. We voelen
een tekort aan maatschappelijke leiders. Bibliotheken worden wegbezuinigd. De
cirkel líjkt rond. Maar… de spelregels voor
jeugdwerk zijn veranderd:

– Jeugdwerkorganisaties moeten
aanbestedingen winnen om hun werk te
kunnen doen. Marktwerking heet dat.
– Ze moeten zwaar investeren in administratie
om aan overheidsregels te voldoen.
Professionalisering heet dat.
– De overheid zegt dat ze zich wil
terugtrekken, maar houdt in de praktijk
graag een flinke vinger in de pap.
Verstatelijking heet dat.
– En dan lijkt jeugdwerk met een ‘C’ een extra
handicap te hebben: maatschappelijke
activiteiten vanuit een christelijke identiteit
zijn bij voorbaat verdacht. Seculier fundamentalisme
heet dat.

Roeland Tameling,
waarnemend voorzitter
YMCA Nederland

De cirkel wordt niet meer rond. Wat moeten we nu doen als YMCA?
1) Onze organisatie aanpassen aan de veranderende omgeving en aan de
veranderingen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Help mee en vertel
de werkgroep YMCA 2018 wat volgens u nodig is, bijvoorbeeld tijdens het
Ledencongres op 21 juni (zie p.8).
2) Ons morele doel weer voorop stellen en uitdragen. Jongeren begeleiden bij hun
ontwikkeling tot betrokken (wereld)burgers!
3) Elkaar hier continu scherp op houden. Blijven we wel bij ons morele doel?
Zoals we bij de Impact Day hebben geconstateerd: we moeten onze identiteit
herkenbaar, relevant en aansprekend vertalen in ons werk en daarvoor brede steun
organiseren in de participatiesamenleving.
Zullen we ervoor zorgen dat ‘wereldburger’ in 2014 het woord van het jaar wordt?
Dan maken we van die cirkel een driehoek. De YMCA-driehoek van body, mind &
spirit!

Het laatste nieuws: www.ymca.nl
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NIEUWS EN PERSONALIA

Personalia

Y Business:

dromen realiseren

Geboren
23 januari 2014: Feline Elisabeth Maria
Winkelman & Alicia Carolina Jantina Winkelman.
Dochters van Daphne Winkelman-Pijls en Rick
Winkelman (vrijwilliger Y Camps). Arnhem.
11 februari 2014: Simon Bastiaan van Helden.
Zoon van Jantineke (medewerker marketing en
communicatie YMCA Nederland/ Y Camps) en René
(vrijwilliger Y Camps), broertje van David. Baarn.
Uit dienst
Per 1 april 2014: Sjack Visser (directeur YMCA
Management BV en Ernst Sillem Hoeve)

Onder de werktitel Y Business is de George Williams Stichting een
nieuwe richting ingeslagen. Jongeren barsten van de ideeën en
dromen. Met Y Business krijgen jongeren de kans om hun dromen te
realiseren en daarmee bij te dragen aan zijn of haar omgeving. Sociaal
ondernemerschap en samenwerking staan hierbij centraal.
Door energie en motivatie samen te brengen en jongeren de kennis
en middelen te geven die nodig zijn een project tot slagen te brengen,
hebben we tot doel sociaal-maatschappelijke projecten te ondersteunen. Het gaat niet zozeer om het eindproject, maar des te meer om
het traject. YMCA faciliteert en de uitkomsten hebben impact op de
deelnemers en zijn of haar omgeving!
Floor Vullings, Iris Hendriks, Davied Meerstra, Frank Visser en
Maria Verwoerd, samen met Hetteke Wapenaar en Ria Oplaat, vormen
het nieuwe uiterst gemotiveerde bestuur, dat volop bezig is met plannen maken en ideeën vormgeven. Spreekt het idee je aan en ben je
nieuwsgierig geworden? Y Business is nog op zoek naar een extra
bestuurslid om de dromen te realiseren en verder te ontwikkelen!

21 juni 2014:
Ledencongres
Op 21 juni 2014 vindt het jaarlijkse Ledencongres
plaats op de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder.
Leden van YMCA Nederland krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per brief. Op pagina 8 van deze
Inclusief is meer te lezen over het Ledencongres.

Mail naar
floorvullings@gmail.com of maria_verwoerd@hotmail.com.

Terugblik Sur5val
Dalfsen
Op 11 en 12 april 2014 vond het altijd gezellige, uitdagende en sportieve survivalweekend plaats bij de kampeerboerderij van CJV Schelle in Oudleusen (gemeente
Dalfsen). Op vrijdagavond mochten we veertien tieners
verwelkomen. Met hun oudste kleding aan hebben ze
zeven opdrachten in de omgeving doorlopen. Het vlotvaren en het levend transport zorgden vooral voor hilariteit.
Wat bewoog de meiden om wél te gaan vlotvaren, terwijl
de jongens bang waren voor natte voeten?
Op zaterdagmiddag kwamen er 35 kinderen samen met
een aantal ouders vol enthousiasme meedoen. In samenwerking met de scoutinggroep uit Nieuwleusen, werden
zeven activiteiten gedaan, waarvan drie onderdelen van
scouting. Dit jaar was het thema 'In de wildernis'. Alle
spelletjes stonden in het teken van een dier. Zo was er het
slangenspel, buikschuiven, uit/in de knoop en – niet te
vergeten - het olifantenspel: slepen met een A van palen.
Na een zonovergoten, sportieve middag hebben we onder
het genot van een broodje knakworst gezellig nagepraat
met iedereen. Kom volgend jaar allemaal weer! En neem
vooral vrienden en vriendinnen mee!
Door: Dinet Kreeft

Door: Maria Verwoerd

Hulp gezocht:
'Kinderen, mij een zorg!'
YMCA Jeugdwerk geeft instructies 'Kinderen, mij een zorg!' aan
vrijwilligers die kinderen en/of tieners begeleiden in sportieve en
recreatieve activiteiten. Vrijwilligers kunnen zo ook een rol gaan
spelen in het signaleren van kindermishandeling, zonder dat zij
daardoor te veel belast worden. Professionals blijven eventuele
meldingen doen, dat wordt niet van vrijwilligers gevrvaagd.
De instructie 'Kinderen, mij een zorg!' is ontwikkeld samen met
GGD Overijssel en speciaal gericht op vrijwilligers. YMCA Jeugdwerk kan de instructie in 2014 en 2015 landelijk gratis aanbieden
dankzij subsidies van VSBfonds en Skanfonds.
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk vrijwilligers op dit onderwerp getraind worden, heeft YMCA Jeugdwerk jouw hulp nodig!
Wil jij vrijwilligersorganisaties informeren over deze mogelijkheid
of zelf een bijeenkomst organiseren? Benader dan sportclubs,
muziekverenigingen, hobbyclubs etc. in jouw woonplaats. Ook kun
je bekendheid geven aan de instructie via je facebookpagina of
plaatselijke pers. Uitdeelflyers en tekst en uitleg zijn beschikbaar
bij YMCA Noord-Oost: noordoost@ymca.nl.
Meer informatie hierover vind je op de speciale facebookpagina:
www.facebook.com/kinderenmijeenzorg. Een impressie van de
instructie is te zien op YouTube: youtu.be/b_E_8viKNIQ
Door: Elizabeth Binsbergen

Nieuwe website Ernst Sillem Hoeve
De Ernst Sillem Hoeve heeft sinds april 2014 een
nieuwe website. Kijk eens op www.esh.nl om te zien
hoe de website is geworden!

Aankondiging:
Solidariteitsactie:

10 oktober 2014: Tri-axY
6 februari 2015: Clubstriid

Homeless Shelter Malta

Zie voor meer informatie en aanmelden www.ymcajeugdwerk.nl.
Vlotvaren tijdens Sur5val 2014

Vertrek directeur Sjack Visser

Sjack Visser heeft zojuist de Zilveren Speld opgespeld
gekregen door Roeland Tameling.

Een woord van dank van Alex Huften aan Sjack Visser.
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Op zondag 23 maart nam Sjack
Visser, directeur van YMCA Management BV en de Ernst Sillem Hoeve,
afscheid. Hij vervolgt zijn carrière
als directeur/ bestuurder bij PSDV
(Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk) in Lunteren. Sjack
blijft betrokken bij de Vereniging.
Voor het vrijwilligerswerk dat hij
naast zijn werk in Den Dolder deed,
heeft hij bij zijn afscheid de Zilveren
Speld ontvangen.

YMCA Nederland bedankt Sjack voor
zijn jarenlange inzet en wenst hem
veel succes voor de toekomst.
Alex Huften is sinds 1 april de
opvolger van Sjack. Velen binnen de
YMCA zullen hem al kennen: sinds
mei 2006 is hij adjunct-directeur
bij YMCA Management BV. Hij hield
zich vooral met de financiën bezig.
YMCA Nederland wenst hem veel
succes in zijn nieuwe functie.

Spelden van
Verdienste

Brons (12,5 jaar vrijwilliger):
Ina Slagter – van Hoorn (CJV Excelsior Vlagtwedde)
Jan Willem van Delft (YMCA Katwijk)
Zilver (25 jaar vrijwilliger):
Dirk Barnhoen (YMCA Katwijk)
Willem van der Plas (YMCA Katwijk)
Corrie van der Plas – van Tol (YMCA Katwijk)
Marry Plokker (YMCA Katwijk)
Sjack Visser (begeleiden van kampen ESH)

YMCA Malta houdt al 12 jaar met zeer beperkte middelen een
tehuis voor jongere dak- en thuislozen in stand, het YMCA Homeless Shelter. In dit project wordt tijdelijk onderdak geboden. Enkele deskundige vaste stafkrachten, maar vooral ook vrijwilligers,
zorgen voor de begeleiding van de cliënten. Omdat het Homeless
Shelter uit het huidige pand moet, is een andere accommodatie
gevonden die opgeknapt en ingericht moet worden. Dat kost
veel geld. In januari hebben we een gratis editie van het digitale
tijdschrift Komby verstuurd en in maart een Y Choice, vierende
programma’s voor tieners. Beide stonden in het teken van de solidariteitsactie. We hopen dat u deze programma’s kon gebruiken
om uw groep actief te krijgen voor Homeless Shelter Malta!
Wilt u meer weten of heeft u de programma’s niet ontvangen?
Laat dat dan weten via noordoost@ymca.nl. Een gift overmaken
kan nog steeds op bankrekening NL41 RABO 037.52.29.752
t.n.v. Vereniging YMCA Nederland o.v.v. Malta Actie.
Door: Elizabeth Binsbergen
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GROOT VERHAAL

125 jaar Jeugdcentrum
CJV Feijenoord
"Het YMCA-gevoel zit er nog flink in"
Jeugdcentrum CJV Feijenoord bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe kan deze club zich anno 2014 in
een stad als Rotterdam handhaven? Renske Houweling sprak Dick van der Voet, coördinator en
voorzitter van de activiteiten van deze vereniging.
Zelden heb ik iemand zo gedreven
horen praten over zijn vrijwilligerswerk. De energie spat door de
telefoon mijn oor in.

Toespraak Dick
van der Voet

Dick van der Voet
is 61 jaar. Hij is
opa en inmiddels
met vervroegd
pensioen. Hoewel
hij al 30 jaar
niet meer in
Rotterdam woont,
is het Rotterdams
nog duidelijk te
horen. Hij rijdt
vier keer per week
naar de club in
Feijenoord om daar in touw te zijn.
Dick vertelt bijna aan een stuk door:
over het jubileumfeest, de huidige
ontwikkelingen en zijn sceptische
blik richting de toekomst van deze
vereniging. En over het grote aantal
kinderen én ouderen dat wekelijks
naar CJV Feijenoord komt.
Feest in Rotterdam
In februari werd het jubileum
gevierd. Doordat CJV Feijenoord
gekort is op de subsidie was het
niet haalbaar om er een heel groot
feest van te maken. Deze bijzondere mijlpaal mocht desondanks
niet onopgemerkt voorbijgaan,
vond Dick: hij wilde de vrijwilligers
graag waardering laten blijken. Hij
heeft zich samen met Arie Huizer,
Wendy Huizer en Lia van Krimpen
vol ingezet om een mooie dag te
organiseren.
In 2011 werd CJV Feijenoord winnaar van Beste Vrijwilligersorgani-
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satie van de Ring van Feijenoord.
Daarmee ging een geldprijs van
€6000,- gemoeid, waarvan een
bescheiden bedrag voor dit jubileum
is gebruikt. De hele dag was het
feest in hun gebouw aan de
Nassauhaven. Dick: “Er waren
leden, oud-leden, vrijwilligers en
donateurs. Er waren steeds wel 60
tot 80 mensen binnen. Veel van
het verleden kwam boven. Mensen
die elkaar al 30 jaar niet hadden
gezien, kwamen elkaar hier weer
tegen. Er waren oude foto’s te zien,
we hebben heel oude vlaggen van
YMCA neergezet. Dat CJV-YMCAverleden is een belangrijke bodem
van onze vereniging. Dat YMCAgevoel zit er nog flink in. Het was
voor mij een emotionele dag. We
willen met de wijk bij de jaarlijkse
‘Opening Winterwerk’ [start van de
jeugdwerkactiviteiten in september,
red.] graag ook het jubileum vieren,
maar de voorbereidingen staan nog
op een laag pitje. Ook met het oog
op de financiën.”
Dit 125-jarig bestaan is prachtig,
maar deze mijlpaal is niet zonder
problemen bereikt en het is niet
vanzelfsprekend dat er nog 10
jaar bij zullen komen, laat staan
nog eens 125 jaar. Wat volgt, is
een behoorlijk pijnlijk verhaal over
onzekerheid rond subsidies en de
vergrijzing onder de vrijwilligers.
De toekomst
De afgelopen jaren is de vereniging
flink gekort op de subsidie. Om
toch wat geld binnen te krijgen, is
de CJV ruimtes in het pand gaan
verhuren. Daardoor was Dick naast

Gebouw Jeugdcentrum CJV Feijenoord
aan de Nassauhaven

zijn 'gewone' werkzaamheden voor
de vereniging ook nog eens 3, 4 jaar
lang wel twintig zaterdagavonden
per jaar bij de CJV te vinden: “Ik
bleef maar gaan om de vereniging
hoog te houden.”
Op mijn vraag hoe hij CJV
Feijenoord over 10 jaar ziet, durft
Dick bijna niet te antwoorden. “We
kijken jaar op jaar. De subsidie komt
niet meer uit de deelgemeente zoals
voorheen, maar vanuit de gemeente.
Zo krijgt het hele subsidieverhaal
een andere invulling. Ik zie de
toekomst niet zo positief in, maar
het is afwachten. Tot op heden
houden we het vol: we draaien naar
behoren, we kunnen het gebouw
onderhouden. Hoe we verder moeten, daarover botsen het bestuur en
wij als vrijwilligers nogal in inzicht.”
Ondanks onzekere vooruitzichten,
laat Dick het er niet bij zitten.
De laatste 20 jaar ongeveer is de
vereniging steeds meer van CJV en
YMCA afgegroeid en was er een

goede samenwerking met Stichting
Vrijwilligerswerk Rotterdam (SVR).
Veel vrijwilligers kwamen via SVR
bij CJV Feijenoord terecht. De
laatste tijd zijn er, ook met dank
aan gesprekken met Joost Vlasblom
van YMCA Zuid-West, veel meer
contacten met CJV Schiedam en
Vlaardingen, om te kijken hoe
we weer 'samen' het CJV kunnen
worden en hoe we elkaar kunnen
versterken. Daarbij worden ook
de banden met de YMCA verder
aangehaald.

Ria van Krimpen, Maarten Hordijk
en Joke Krijgsman mensen die veel
voor de vereniging hebben betekend
de afgelopen 30, 40 jaar en nog
steeds deels actief zijn. Lia en Ria
kregen onlangs zelfs een lintje en
de Erasmusprijs voor hun werk.
Maarten ontving de Erasmusprijs.
Joke Krijgsman is al 60 jaar actief
bij de vereniging. Natuurlijk zijn er
veel meer mensen die hier genoemd
zouden moeten worden, maar dit
zijn de eerste mensen aan wie Dick
denkt.

Vergrijzing
Behalve de subsidies, speelt er nog
een ander probleem: de kern van
vrijwilligers is 60, 70 jaar. Dick:
“Velen van hen zijn bij wijze van
spreken al vanaf de geboorte bij de
club: als 8-jarige meedraaien met
activiteiten, als 12-jarige helpen
met het maandblad rondbrengen in
de wijk, als 16-jarige als assistentleider activiteiten begeleiden. Nu
zijn er veel ‘ouwetjes’, van wie ik
zelf een van de jongsten ben.” Een
voor een vallen zij af, omdat het
werk ze te veel wordt. Het blijkt
erg lastig om genoeg vrijwilligers te
vinden om de vrijgekomen plaatsen
te vullen waardoor de activiteiten
kunnen blijven draaien. Per activiteit
zijn er veel begeleiders nodig:
bijvoorbeeld bij de kleuterclub,
waar ongeveer veertig kinderen
komen, zijn er acht medewerkers.
Bij de computercursus is
een-op-eenbegeleiding voor de
twaalf deelnemers.

Er zijn nu ongeveer twintig actieve
vrijwilligers. Er komen ook nieuwe
medewerkers naar aanleiding van
vacatures, maar vaak blijven zij
maar kort actief. Jongere vrijwilligers
trouwen, krijgen kinderen en haken
af. Iets oudere stoppen ermee als
hun eigen kinderen te oud worden
voor het jeugdwerk en niet meer
naar de club gaan. CJV Feijenoord
put uit vele netwerken om
medewerkers te werven. Dat kost
veel energie, maar toch lukt het nog
steeds voldoende mensen te vinden.
De vergrijzing is een zorgwekkende
ontwikkeling, die uitdaagt om
manieren te vinden om jonge
aanwas te vinden en te houden.
Momenteel zijn er vijftien stagiaires.
Zij hebben begeleiding nodig, waar
veel tijd in gaat zitten. De meeste
van hen blijven niet ‘hangen’ na de
stage. Dick: “Sommige wel hoor,
zoals twee Turkse meisjes die hier
in de buurt wonen: als ik ze om
hulp vraag, komen ze.”

CJV Feijenoord wordt met name
gedragen door Arie Huizer, zijn
dochter Wendy Huizer en Dick zelf,
zo vertelt hij. Arie en Wendy zijn
vanaf 1985 actief bij de vereniging,
Dick vanaf zijn achtste levensjaar.
Daarnaast zijn Lia van Krimpen,

Er komt een tijd dat ook Dick moet
gaan minderen of zelfs stoppen.
Enkele vrijwilligers hebben hem
gezegd: “Als jij stopt, stoppen wij
ook.” Dat is voor hem een grote
druk. Wat gebeurt er met de vereniging als hij ophoudt?

Het CJV wordt in Feijenoord van generatie op generatie
doorgegeven. Het zou zonde zijn als dit werk zou moeten stoppen om financiële redenen en door een tekort
aan actieve vrijwilligers.
Ondanks alle onzekerheden komen er per week nog
altijd 100 kinderen én 100 ouderen uit de wijk naar
CJV Feijenoord. En zij zijn toch degenen voor wie CJV
Feijenoord het uiteindelijk allemaal doet. Al 125 jaar.
Door: Renske Houweling

Jeugdcentrum CJV
Feijenoord
Gezelligheid en contact met anderen staan in de
activiteiten voorop. Het jeugdwerk is voor kinderen
tot 16 jaar. Activiteiten zijn onder andere de
Hobbyclub, Kleuterclub en disco-avonden. Hoewel
de naam Jeugdcentrum CJV Feijenoord anders doet
vermoeden, kunnen ouderen ook bij CJV Feijenoord
terecht, voor bijvoorbeeld een computercursus,
naailes en Senioren Op Straat (S.O.S.).
Meer info over Jeugdcentrum CJV Feijenoord en
de activiteiten is te vinden op www.cjvfeijenoord.nl.
Daar staan ook de vacatures voor nieuwe
vrijwilligers.

Geschiedenis
In 1889 is in ‘Bethel’ aan de Prins Hendrikkade
66 jongelingsvereniging Jonathan opgericht. In
1921 is de naam C.J.M.V. Jonathan geworden.
Het ideaal van de vereniging is een eigen ontmoetingsruimte. Om dat te realiseren wordt het ‘Fonds
eigen lokaal’ opgericht. Allerlei financiële acties
worden bedacht, zoals verlotingen en bazaars.
Daardoor nemen de middelen van het fonds toe.
Verder zijn er collectes en schenkingen. Hoewel er
nog geld moest worden geleend, kon de vereniging
in 1925 een eigen gebouw op Oranjeboomstraat
166 in gebruik nemen. Er kwam ook een eigen
verenigingsmaandblad: ‘Reveille’, dat blijft bestaan
tot 1958. In 1928 krijgt de vereniging een nieuwe
naam: C.J.M.V. Feijenoord. In 1960 komt er een
nieuw maandblad: ’Spion’. De vereniging groeit
uit zijn jasje en in 1961 wordt het gebouw met
nieuwbouw uitgebreid. In 1965 wordt de naam
gewijzigd in Christelijke Jongeren Vereniging. Inmiddels is de naam Jeugdcentrum CJV Feijenoord.
In 1990 is het nieuwe pand aan de Nassauhaven
gebouwd, waar de vereniging nog altijd gevestigd
is. Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit Henk
van Rijsbergen (voorzitter) en Ton Melsen (penningmeester).

Samen het bondslied zingen tijdens de jubileumdag
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IN THE PICTURE

Y EN DE MAATSCHAPPIJ

Ledencongres 2014:
YMCA in transitie
Het ledenbestand van Vereniging YMCA Nederland loopt sterk terug, een
trend die bij veel vergelijkbare verenigingen zichtbaar is. Past onze huidige
verenigingsstructuur nog wel bij deze tijd? Projectgroep YMCA 2018 onderzoekt of
en hoe de structuur aangepast moet worden. Tijdens het Ledencongres op 21 juni
worden de eerste conclusies gepresenteerd en kunnen de leden erop reageren.

Het hoofdbestuur heeft projectgroep
YMCA 2018 samengesteld, die zich
buigt over de organisatiestructuur van
de YMCA. Door onder andere de veranderende wet- en regelgeving moet
de YMCA zoeken naar een structuur
waarin zeggenschap en toezicht goed
geregeld zijn. De vereniging kent ideële en commerciële activiteiten: hoe
stemmen we deze optimaal op elkaar
af? En hoe kunnen de leden zeggenschap houden?
Albert Jan Stam leidt de projectgroep. De andere leden zijn Alex Huften, Roeland Tameling, Robèrt Feith
(trekker vanuit het hoofdbestuur) en
Hans Klopper. De commissie legde in
april onderstaande drie vragen voor
aan vertegenwoordigers van diverse
YMCA-geledingen.
1) Wie hoort bij de YMCA-familie?
Uit de groep kwam naar voren dat wie
het gedachtegoed deelt, hoort bij de

familie (of: het verbond). Bij de uitwerking moet YMCA 2018 zorgen voor
binding en herkenning bij de plaatselijke groepen, vrijwilligers, deelnemers
en beroepskrachten.

ring, training of bijeenkomst zitten.
De commissie kreeg als opdracht
ook te kijken naar andere creatieve
verenigingsvormen, met als doel het
ledenaantal weer te laten stijgen.

2) Hoe waarborgen we ons kapitaal?
Binnen onze vereniging is sprake van
een verdienfunctie en een sociaal
programma. Die structuur van verdienen en werken vanuit idealisme
(non-profit) voldoet en moet blijven
bestaan, aldus de groep. De projectgroep maakt een risico-inventarisatie
van deze structuur en gaat adviseren
hoe de vereniging minder afhankelijk
kan worden van YMCA Management
BV.

De projectgroep informeert de leden
tijdens het Ledencongres over de eerste uitkomsten. YMCA 2018 presenteert dan een aantal structuurmodellen, waarover de leden hun mening
kunnen geven. Het onderzoek van
de projectgroep loopt nog tot eind
2014. Daarna krijgt het hoofdbestuur
de adviezen voorgelegd. Tijdens het
traject volgen er nog inspraakrondes
met de ere-bestuurders, verenigingen en leden in het land. Het is een
democratisch proces dat uiteindelijk
zal leiden tot de organisatiestructuur waarmee we ook in 2018 goed
zichtbaar zijn.

3) Hoe houden de leden hun regie?
De vereniging heeft een pakket nodig
dat het aantrekkelijk maakt om lid
te worden, zowel voor plaatselijke
verenigingen als voor vrijwilligers.
Daarin kan bijvoorbeeld een verzeke-

21 juni: Ledencongres 2014
Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
Aanvang: 10:00u
U komt toch ook?
Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging per brief.
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Door: Hans Klopper

YMCA Zoetermeer:

“We infecteren elkaar met
enthousiasme”
Justin van Genderen (34) is voorzitter van YMCA Zoetermeer (www.ymcazoetermeer.nl). Hij werkt als
projectleider in de civiele techniek. Inclusief sprak hem over deze nieuwe club.
Hoe ben je bij de YMCA
terechtgekomen?
De YMCA is me met de paplepel
ingegoten. Ik heb leren lopen op een
kamp van YMCA Schilderskwartier,
waar mijn ouders leiding waren.
Toen ik oud genoeg was, ging ik zelf
op kamp: tien keer als deelnemer,
daarna als vrijwilliger. Deze zomer
draai ik mijn veertiende kamp.
In oktober 2013 zijn jullie officieel
gestart als YMCA Zoetermeer. Hoe is
dat zo gekomen?
We zijn ontstaan vanuit YMCA
Schilderskwartier. Met vijftien man
leiding begeleidden we al jaren één
van de zomerkampen. We wilden met
deze ploeg meer zelf doen en in
Zoetermeer meer activiteiten ontplooien. Een groot deel van onze deelnemers komt daarvandaan. We werken
in goede harmonie samen met YMCA
Schilderskwartier en andere YMCA’s
in de regio.
Wat doen jullie allemaal?
Dit eerste jaar zitten we in de
pioniersfase: wat is er al en waar is
behoefte aan? We organiseren naast
het jaarlijkse zomerkamp losse activiteiten en kijken of we op termijn ook
structureel activiteiten kunnen aanbieden. Ons doel: een groep kinderen
bij elkaar, enthousiaste vrijwilligers
erbij en met elkaar wat leuks doen.
De kinderen kunnen zo meedoen, ze
hoeven niet eerst lid te worden. We
hopen natuurlijk dat die kinderen
enthousiast worden voor het zomerkamp, onze hoofdactiviteit. We zijn nu
vooral bezig met naamsbekendheid
krijgen. Binnenkort is de avondvierdaagse van Zoetermeer. We kregen
de kans om een speurtocht voor de
kinderen te maken, die ze onderweg
kunnen doen. Zo zien in één klap

Justin (vierde van links) met de andere vrijwilligers

3500 wandelaars wie we zijn en wat
we kunnen.

evaluaties, waarin we kijken wat goed
gaat en wat beter kan.

Hoe ziet jullie zomerkamp eruit?
We organiseren het kamp samen
met YMCA Schilderskwartier. Met
ruim vijftig kinderen gaan we in de
zomervakantie een week kamperen in
Apeldoorn, in Kroondomein Het Loo.
Het is een unieke plek waar we onze
gang kunnen gaan: spooktochten,
droppings... We hebben in vele jaren
een unieke kampcultuur opgebouwd.
Er gaat een mix van kinderen mee:
er is plaats voor kinderen vanuit vrije
inschrijving en voor kinderen die het
thuis niet makkelijk hebben. Dat
laatste gaat in samenwerking met het
maatjesproject van Jong Perspectief.
We houden duidelijk voor ogen dat we
de kinderen als vrijwilligers begeleiden: we zijn geen beroepskrachten
die problematiek op kunnen lossen.
Om dit te kunnen realiseren, hebben
we de gedragscode en houden we

Wat is voor jou het YMCA-gevoel en
hoe breng je dat met YMCA
Zoetermeer op anderen over?
Naast het leuke dingen doen met
en voor anderen, waarbij iedereen
welkom is, is het ook het infecteren van elkaar met enthousiasme.
En daarbij het stukje educatie. We
krijgen met veel soorten kinderen te
maken, ook kinderen met rugzakjes.
Door de educatie die we aangeboden
krijgen vanuit de YMCA, kunnen we
die kinderen net dat beetje extra aandacht en onbezorgdheid bieden. Daar
word ik erg gelukkig van. De YMCA
is voor mij een nestje met een stukje
begeleiding, educatie en aandacht
voor elkaar. Zowel de kinderen als de
vrijwilligers hebben daar profijt van,
op school of in het werk.
Door: Renske Houweling
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YMCA-Zomerfestival 2014:
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Elk jaar vindt in de laatste week van de zomervakantie het
YMCA-Zomerfestival op het kampterrein in Harfsen plaats. Dit jaar
is de 27e aflevering: van 25 t/m 28 augustus 2014 staat het er
weer bol van spektakel. Het thema van dit jaar: Het Oude Egypte.
daagse
2011: Thema Disney 4Het YMCA-Zomerfestival is een vierdaagse spelweek voor kinderen uit groep 3 t/m 8
van de basisschool. Oorspronkelijk was het Zomerfestival bedoeld voor kinderen uit
gezinnen waar geen geld was om op vakantie te gaan. Ook nu nog worden de kosten zo
laag mogelijk gehouden, zodat financiën nooit een reden hoeven te zijn dat kinderen
niet mee kunnen doen. Het festival is ongekend populair: tegenwoordig doen zo’n 190
kinderen mee.
Het festival is aangesloten bij YMCA Zutphen/Warnsveld. De kinderen komen ook uit
die omgeving. Rond 10:00u worden zij gebracht en rond 16:00u komen hun ouders
ze weer ophalen. De leiding en vrijwilligers slapen op het kampterrein: ze eten samen,
bereiden de activiteiten en spellen voor en doen ’s avonds gezamenlijke activiteiten.
De gezellige sfeer tussen de ongeveer veertig vrijwilligers onderling straalt af op de
kinderen. Mede daardoor is het festival zo geslaagd en komen veel deelnemers (en
vrijwilligers!) het volgende jaar weer terug. Sommige leiding gaat al meer dan 15 jaar
mee! Het voorbereiden van het festival duurt een heel jaar: het bedenken van het
thema, het voorbereiden van de activiteiten, zorgen voor genoeg materiaal, kinderen
en vrijwilligers… Er komt van alles bij kijken. De organisatie ligt in handen van Roel
van Agtmaal, Marjan Snijer, Ellen Brummelman, Maurice Visser, Onno Adding en Hans
van der Zwart.
Op de eerste dag worden de deelnemers in groepjes van ongeveer twaalf kinderen
verdeeld. Elk groepje heeft zijn eigen begeleiders, meestal twee of drie voor de hele
week. Elk groepje bouwt eerst een eigen hut: dat is de verzamelplek voor de rest van
de week en tegelijkertijd een handige opbergplek voor de tassen. Op donderdag is er
een leuke afsluiting waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. In de tussentijd zijn
er allerlei bosspelen en andere activiteiten te doen: hindernisbanen, reuze-mikado,
estafettes, boogschieten, levend stratego en nog veel meer. Elk jaar staat het festival
in een ander thema, dat zo veel mogelijk terugkomt in de activiteiten. In 2014 is het
thema: Het Oude Egypte. De foto’s in deze reportage geven een leuk overzicht van de
thema’s van de afgelopen jaren.

ilde Westen
2013: Thema W
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Kijk voor meer informatie over het YMCA-Zomerfestival op www.ymca-zomerfestival.nl.
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Tekst: Hans Klopper
Foto's: YMCA-Zomerfestival
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JUBILEUM

De Ernst Sillem Hoeve is een van de weinige hotels met een
vriendenvereniging. Dit jaar bestaat de VVSV (Vereniging de Vrienden
van de Ernst Sillem Hoeve) 75 jaar.

‘Wereldbol’: cadeau van de
VVSV ter gelegenheid van
75 jaar ESH

VVSV bestaat 75 jaar
De VVSV
In het voorjaar van 1939 richtten
YMCA’ers de VVSV op om bij te
dragen aan het voortbestaan van
de ESH als huis van de YMCA. Dat
voortbestaan hing toen namelijk aan
een zijden draadje. Soms bestond
de bijdrage uit investeringen in
het gebouw, als fysiek zichtbare
vormen van steun. Zo schonk de
VVSV in 1956 als jubileumcadeau
een elektrische broodmachine
en jaren later de vloer van het
Koetshuis, het zwembad en een
kamer voor gasten met lichamelijke
beperkingen. Bij het 75-jarig
bestaan van de ESH bood de VVSV
de voor velen bekende ‘Wereldbol’
aan, die nog altijd pronkt bij de
ingang van de ESH. Behalve deze
vormen van steun zijn er ook
directe vormen van ondersteuning.

Vrijwilligers
De VVSV geeft twee maal per
jaar het Hoeve-nieuws uit.
In 1975 was daarin te lezen:
VVSV betekent: Vereniging van
Sillem Hoeve Vrienden.
VVSV is: uw bijdrage aan de
toekomst van de Sillem Hoeve.
VVSV: een grote kring van mensen

wiens meeleven we zeer op prijs
stellen.
Vanaf de openstelling in 1926
hebben vrijwilligers een grote rol
gespeeld in de ESH. Zij hadden
een groot aandeel in de opbouw,
de verbouw in de crisisjaren en het
herstel in de vijftiger jaren tot de
verbouwing op dit moment.
Nog altijd zijn vele vrijwilligers
actief op de Ernst Sillem Hoeve. Zij
dragen bij aan een warm onthaal
voor de vele senioren die jaarlijks
met Pinksteren, in de zomer, herfst
en tijdens de Kerst heerlijke dagen
beleven. Vrijwilligers zijn al 75 jaar
lang een onmisbare schakel en dat
wil de VVSV graag nog heel veel
jaren voortzetten!
Door: Cees Purmer, voorzitter VVSV

75 jaar VVSV: Open Dag

Seniorenarrangementen

Zaterdag 7 juni vanaf 11:00u
Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10b,
Den Dolder

Ook in 2014 organiseert de VVSV weer leuke
arrangementen voor senioren: met Pinksteren, in
juli en augustus, in de herfst en met Kerst. Kijk
op www.vrienden-esh.nl voor meer informatie.

U/ Jij bent van harte welkom!
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Zo kregen de vrijwilligers van de
zomerkampen een feestelijke avond
aangeboden voor versterking van
de onderlinge band en droeg de
VVSV recent bij aan de training
van nieuwe clubleiders uit Den
Haag. Ook ontvingen deelnemers
aan het vijfjaarlijkse Y Festival in
Praag financiële ondersteuning om
hun nieuwe inspiratie uit te dragen
aan de plaatselijke verenigingen in
Nederland.
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