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Ed Eggink neemt afscheid als voorzitter van YMCA Europe...

De nieuwe werkgroep Internationalisering van YMCA Nederland is vanaf maart 

aan de slag gegaan...

Nu de vluchtelingencrisis in Europa zich op een hoogtepunt bevindt, 

verzamelden in het weekend van 12 en 13 maart verschillende YMCA’s uit 

Europa zich op de ESH in Den Dolder voor een conferentie...

Inclusief is een gratis uitgave voor leden, vrijwilligers 

en medewerkers van YMCA Nederland en verschijnt 

twee maal per jaar.
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Naast Inclusief verschijnt regelmatig de digitale 

nieuwsbrief @clusief. Je ontvangt deze automatisch 

als je mailadres bij ons bekend is. Je kunt je mail-

adres opgeven via: info@ymca.nl.

Het overige nieuws lees je op www.ymca.nl.

Wij verwelkomen bijdragen uit alle geledingen van 

de YMCA. Omvang bij voorkeur 250 woorden. De 

redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te 

korten. Bijgeleverde digitale foto’s minimaal 500kb.

Je kunt je kopij sturen naar info@ymca.nl.

HUMAN 
OBLIGATIONS 
WATCH
Het is een regenachtige avond als ik na een vergadering met de auto naar 

huis rijd. Het is al donker en opletten geblazen. De verkeersinformatie geeft 

nog late files door. En ik hoor dat de organisatie Human Rights Watch ergens 

op de wereld, of misschien wel in Nederland, heeft vastgesteld dat er rechten 

worden ontnomen of niet toegekend aan mensen die er wel recht op  

hebben. Betrokken verantwoordelijke instanties worden erop aangesproken 

en er wordt protest aangetekend. Ik luister niet zo geconcentreerd.  

Het regent harder dan ik luisteren kan.

Maar het heeft zich ergens in mijn hoofd genesteld. Rechten van iedereen: 

mensen, kinderen, vrouwen, mannen, vluchtelingen, meisjes, studenten,  

jongeren, ouderen… Iedereen gezamenlijk en als groep in het bijzonder.  

Allemaal recht op iets. Kan dat allemaal en hoe past dat allemaal?

Er groeit iets scheef wanneer iedereen alleen maar rechten heeft. Is het  

misschien zo dat er tegenover elk recht van de één, een plicht van de  

ander staat? En zouden we ons dan niet veel meer en veel vaker moeten 

realiseren dat we allemaal ook plichten hebben? Gewoon om de balans  

in de samenleving te houden. 

Het is denk ik tijd voor een Human Obligations Watch. Die erop toeziet en 

mensen erop aanspreekt dat er rekening met anderen moet worden  

gehouden. Dat er anderen met noden en behoeften zijn waar jij iets aan 

kunt doen. Dat is jouw plicht: iets doen voor de ander. Voor de balans in de 

samenleving, in de wereld. Richt je dus vooral op de rechten van de ander. 

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we in de tijd rond Pasen, de lijdenstijd. 

Jezus gaf alles, zijn eigen leven, om jou tot je recht te laten komen. Zo ver hoef 

jij niet te gaan. Maar het is wel nuttig om dingen recht te zetten, om recht te 

doen, je verplichtingen na te komen. 

Als iedereen nu dáár eerst eens aandacht aan besteedt, dan komt ieder  

tot zijn recht!

Lees het artikel op pagina 12
of kijk op ycamps.nl 
voor meer informatie 

en meld je aan als vrijwilliger.
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“De YMCA is een belangrijk 
onderdeel van mijn leven”

“Anderen dezelfde 
ervaring meegeven”

“Het is van belang dat we 
onze krachten bundelen”

Column Peter Klein
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Clubstriid: vriendschap centraal op club 

Vakanties van Y Camps Vluchtelingen

Brand Hulshorst: ‘Als feniks uit de as herrijzen’

Be Part: een project van goud!

De ESH is jarig: 90 jaar!
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LAATSTE NIEUWS 
VAN DE WEBSITE

Een jaar vrijwillligerswerk doen bij 
de YMCA in Denemarken? 
De YMCA in Denemarken heeft op dit moment 

drie verschillende vacatures voor het doen van 

een jaar vrijwilligerswerk. Kijk op de website voor 

de beschrijving van de functies.

Brand Kampeercentrum Hulshorst
Op zondag 10 januari is het kampeercentrum 

in Hulshorst getroffen door een grote brand, 

waarvan de politie vermoedt dat deze is 

aangestoken. Het gebouw Zandmolen is tot de 

grond toe afgebrand. Gelukkig is het Beekhuis 

gebouw volledig gespaard gebleven. De eerste 

plannen voor tijdelijke voorzieningen zijn al ge-

maakt. De medewerkers van YMCA Kampeercen-

tra gaan ervoor zorgen dat alle faciliteiten met 

de start van het seizoen weer beschikbaar zijn.

Inschrijvingen YSocialBusiness 
weer geopend 
Sinds begin november zijn de inschrijvingen geo-

pend voor het nieuwe traject van YSocialBusiness. 

Tijdens het traject, met de naam Social Business 

Booster, krijgen jongeren tussen de 18 en 30 de 

kans om hun idee voor een sociale onderneming 

werkelijkheid te maken. Social Business Booster 

bestaat uit 10 bijeenkomsten vol inspiratie, work-

shops en concrete doe!-tijd. Daarnaast krijgt elk 

project een coach toegewezen die hen begeleidt 

gedurende het proces. 

BLIJF OP DE HOOGTE!
KIJK OP

www.ymca.nl
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Internationalisering

Student Exchange

Solidariteitsactie

Jongerenreizen

Vooraankondiging: 
Ledencongres 
YMCA Nederland 18 juni
Op zaterdag 18 juni 2016 vindt het jaarlijkse Ledencongres 
plaats in de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder. Leden ontvangen 
in mei de uitnodiging. 

Y CAMPS VLUCHTELINGEN 
ZOEKT MANNEN!



 Clubstriid: 
vriendschap centraal op club 

NIEUWS & PERSONALIA
Geboren
12 januari 2016 Torben Johannes Balster 

zoon van Martijn en Annie (vrijwilligster Y Camps) 

uit Den Haag

6 februari 2016 Inti Nilou van Langen

dochter van Thijs en Mehrnoesh 

(vrijwilligster Y Camps) uit Zuid-Scharwoude

17 maart 2016 Marieke Anna van Helden 

dochter van Jantineke (medewerkster YMCA Nederland 

/ Y Camps) en René (vrijwilliger Y Camps) uit Baarn 

Overleden
Dhr. A. Rogge uit Rotterdam (persoonlijk lid)

Spelden van verdienste
Brons (12,5 jaar) 

Simon Plug, YMCA Katwijk 

Zilver (25 jaar)

Martin Berheij, YMCA Katwijk

Coba Hoek, YMCA Katwijk

Dirk Spaans, YMCA Scheveningen

Korrie Blok, YMCA Scheveningen

Oorkonde (50 jaar)

Corrie van der Plas - de Jong

Kampseizoen 2016: 

Y Camps heeft er zin in!

De medewerkers van Y Camps zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe kampseizoen. In de meivakantie vinden de eerste twee vakantie-

kampen van SugarKids (voor kinderen met diabetes) en het tandemweekend 

(voor jongeren met een visuele beperking) plaats. In de zomervakantie zijn 

ook de andere doelgroepen aan de beurt: Y Kids, Eenoudervakanties, Y Spe-

cials en Vluchtelingenvakanties. In de herfstvakanties volgt SugarKids met de 

laatste vakantieweek van het seizoen. 

In 2015 was er een pilot met vakanties voor kinderen uit schuldsaneringsgezin-

nen. Deze pilot was zo succesvol dat er deze zomer meer van deze vakanties 

aangeboden kunnen worden! 

Wil je begeleider worden van de vakanties van Y Camps? Kijk op ycamps.nl 

voor meer informatie over de kampen en meld je aan als vrijwilliger!

YIP Award

Nomineer nu voor 

de vrijwilligersprijs!

Ken of ben je een YMCA’er die bijvoor-

beeld zwemles geeft, onvergetelijke 

kampen leidt, het clubgebouw schildert, 

een volleybaltoernooi organiseert, met 

kinderen in een AZC knutselt, een uitwisseling heeft met een buitenlandse 

YMCA-groep, jonge vrijwilligers traint, boomhutten bouwt of naar IJsland gaat?

De YIP Award is geen wedstrijd, je hoeft niet (bijna) de beste te zijn om voor 

deze jaarlijkse vrijwilligersprijs van de YMCA in aanmerking te komen. De YIP 

Award zet een individuele vrijwilliger, een groep of een activiteit in het zonnetje. 

Wie verdient volgens jou dit jaar de YIP Award? Stuur de naam en een korte 

motivatie naar info@ymca.nl (onderwerp: YIP Award).

YMCA Masterclass

Ben jij een jonge en enthousiaste YMCA-vrijwilliger? Kan en wil jij meer 

betekenen voor de YMCA? Dan is de YMCA Masterclass wellicht iets voor jou! 

In één jaar volg je samen met 10-20 andere vrijwilligers verschillende 

trainingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals leiderschap en 

youth empowerment. Ook leer je meer over de YMCA op nationaal, Europees 

en internationaal niveau. Stuur voor meer informatie een e-mail naar 

Leanne Hekman (lmhekman@outlook.com). 

Young Heroes Festival

Eind augustus organiseren YMCA Nederland en 

OUDERS VAN WAARDE het Young Heroes festival. Dit fes-

tival is bedoeld voor jonge mantelzorgers in de leeftijd 

van 12-18 jaar. Tijdens deze dag kunnen de jongeren 

de zorgen van thuis even vergeten, andere jongeren 

ontmoeten en samen een leuke dag beleven. Dit om 

deze jongeren een steuntje in de rug te geven, te laten 

zien dat ze niet alleen zijn en dat ze het waard zijn. 

Voor dit festival zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers 

die willen helpen om het een onvergetelijke dag 

te maken. Meer informatie en de inschrijving voor 

dit festival volgen spoedig. Wil je op de hoogte 

gehouden worden, lijkt het je leuk om vrijwilliger te zijn 

of ken je jonge mantelzorgers? Neem dan contact 

op met Camille via camillevankatwijk@hotmail.com
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Clubstriid, dat is TriaxY in februari. Het was een gezellige avond met het thema ‘Vriendschap’. 

Op 5 februari waren in vijftig plaatsen tieners fanatiek bezig met de Clubstriid-opdrachten. De opbrengst 

van ca. € 2500,- gaat naar de Solidariteitsactie van YMCA Vietnam voor een nieuw schoolgebouw.  

De organisatie ging ook dit jaar bij een club kijken 

hoe de activiteiten verliepen, dit jaar werd dat 

De Knipe in Friesland. Bij binnenkomst zagen we de 

leiding al druk met alle voorbereidingen. Alle 

materialen werden klaargelegd en de opdrachten 

nog even kort doorgesproken. De tieners gingen fa-

natiek van start met het parcours waarin samenwer-

king centraal stond. Ik moest me inhouden om niet 

mee te doen in het parcours. 

In één van de ruimtes was het muisstil, er werd een 

verhaal voorgelezen over vriendschapsuitspraken. 

Iedereen luisterde aandachtig, zodat ze vervolgens 

konden uitzoeken welke tien woorden de schrijver 

het belangrijkst vond. Toen ik in de andere ruimte 

ging kijken, zag ik een groep op vakkundige wijze 

een tentoonstelling in elkaar bouwen. De leiding 

werd hier zo enthousiast van dat ze al bijna mee 

wilde helpen, maar dat was helaas verboden. 

De laatste groep vond ik op de gang. Deze was als 

een professionele filmploeg aan de slag met het 

vriendschapsclipje. Er kwam een hoop kabaal van 

de groep af, totdat de muziek aan ging en de camera draaide. Al giechelend 

voerden zij hun dans-act uit voor de camera. 

Tussendoor hadden de tieners nog tijd voor de opdracht ‘Samenwerking ten top’. 

Op de foto is de opdracht te zien: ‘4 voeten, 7 handen en 2 neuzen mogen de 

grond raken’. Tijdens de opdrachten keek de jury met een kritisch oog toe. 

“Wanneer mogen we naar buiten?”, hoorden we al een aantal keren. De tieners 

gingen namelijk langs de huizen om vriendschapssymbolen te verzamelen, die 

vervolgens symbolisch geveild werden door drie meiden uit de groep. Hiermee 

werd Clubstriid afgesloten en ging iedereen vol energie van de avond naar huis. 

De winnaars:
1e plek Nijemirdum

2e plek Makkum

3e plek St. Jacobiparochie

Wil je volgend jaar ook met je groep meedoen? De eerste vrijdag in februari 

is Clubstriid-avond. Alle groepen in de leeftijd van 10 en 16 jaar kunnen 

meedoen met deze spel- en opdrachtavond, gewoon in je eigen clubgebouw. 

Met Clubstriid heb je een gezellige avond, zamel je geld in voor een goed 

doel én kun je, met wat geluk en inzet, winnen van heel Nederland! 

Zie ook www.ymcajeugdwerk.nl. ••

Young Heroes

Jeugdwerk

Door: Danique (stagiaire) en 

Elizabeth (consulent) van YMCA Jeugdwerk

YMCA Inspires People



Ed Eggink neemt afscheid als voorzitter 
van YMCA Europe: 
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“Ik ben nog steeds heel enthousiast over het werk van de YMCA en van YMCA Europe en heb nog ideeën 

en energie genoeg om door te gaan. Maar na 8 jaar penningmeester-  en 4 jaar voorzitterschap vind ik 

dat er ruimte moet worden gemaakt in het bestuur om doorstroming van goede en jongere kandidaten 

mogelijk te maken.” Met deze woorden laat Ed Eggink, sinds mei 2012 voorzitter van YMCA Europe, weten 

zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter. Komende zomer loopt zijn termijn af. 

Ingrid van Houwelingen blikt met Ed terug op zijn jaren als voorzitter van YMCA Europe en kijkt vooruit naar 

de toekomst van YMCA Europe en naar die van hemzelf. 

In het interview dat aan het begin van je voorzitterstermijn in Inclusief stond, 

noemde je ‘vrede, gerechtigheid en democratie’, ‘gezond leven’ en ‘inclusive 

Christianity’ belangrijke prioriteiten voor YMCA Europe. Welke stappen zijn 

hierin gezet in de afgelopen jaren?

“Dit zijn en blijven belangrijke prioriteiten in ons werk. Het met jongeren werken aan 

‘vrede,  gerechtigheid en democratie’ blijft voor de YMCA belangrijk, niet alleen in 

- voormalige -  conflictgebieden, zoals de zuidelijke Kaukasus en de Balkan, maar 

ook in andere delen van Europa.” Ed noemt een aantal voorbeelden van geslaagde 

projecten op dit gebied: “Ondanks de gesloten grenzen tussen Turkije en Armenië en 

de haat tussen inwoners van beide landen vanwege de genocide van honderd jaar 

geleden, is het ons gelukt om jongeren uit beide landen bij elkaar te brengen. En in 

de Balkan brengen we christelijke en islamitische jongeren weer samen die door de 

oorlogen in de jaren ’90 elkaars vijand zijn geworden. Verder zien we dat steeds meer 

jongeren door onze trainingen actief worden in hun samenleving en inbreng gaan 

leveren in de besluitvorming over zaken die voor jongeren van belang zijn.”

 

Ook het onderwerp ‘gezond leven’ blijft volgens Ed relevant: “Op het gebied van 

‘gezond leven’ hebben we bijvoorbeeld programma’s ontwikkeld voor jongeren in 

Wit-Rusland en de Oekraïne over hiv/aids-preventie en in onder andere Schotland 

over drugspreventie. Er worden in de Albanese bergen vakanties voor kinderen 

met luchtwegaandoeningen georganiseerd en we hebben natuurlijk onze eigen 

Y Camps (voor kinderen en jongeren die extra zorg en aandacht nodig hebben 

tijdens hun vakantiekamp, red.). 

Vanuit de oecumenische achtergrond van de YMCA blijft ‘inclusive Christianity’ 

van belang. Het bieden van ruimte aan jongeren met verschillende (religieuze) 

achtergronden is kenmerkend voor het werk van YMCA. Als YMCA kunnen we 

niet onverschillig blijven voor de instroom van mensen die voor geweld hebben 

moeten vluchten.”

Je noemde in het vorige interview als jouw persoon-

lijke doelen als voorzitter ‘het laten toenemen van de 

samenwerking tussen YMCA’s’ en ‘de zichtbaarheid 

van de resultaten van het werk van YMCA Europe 

vergroten’. In hoeverre is dit gelukt?

“De uitwisseling en samenwerking tussen nationale 

YMCA’s is zeker toegenomen. Er vindt nu een 

gestructureerd werkoverleg plaats tussen de 

algemeen secretarissen van de nationale YMCA’s. 

Ook overleggen de algemeen secretarissen en 

bestuursleden uit verschillende Europese landen 

geregeld met elkaar. Ook het bilateraal overleg tussen 

nationale YMCA’s en de gezamenlijke aanpak van 

projecten is toegenomen. Daarnaast is de 

samenwerking met onze ‘zusterorganisatie’ de 

Europese YWCA en met de Europese Scouts in de 

afgelopen vier jaar zowel op bestuurlijk als op 

stafniveau hersteld en versterkt.

We zijn ook zichtbaarder geworden. Zichtbaarheid 

is altijd een probleem geweest voor YMCA, op alle 

niveaus. Sociale media geven de mogelijkheid om 

die zichtbaarheid te vergroten en dat gebeurt ook. 

Daarnaast heeft YMCA Europe begin dit jaar een 

kantoor geopend in Brussel, juist met het oog op 

vergroting van de zichtbaarheid en het daardoor 

nauwer betrokken kunnen zijn bij de vorming van het 

jeugdbeleid in de Europese Unie. En uiteraard ook om 

dichter bij de mogelijkheden voor financiering van 

“De YMCA is een belangrijk 
onderdeel van mijn leven”

activiteiten en projecten te zitten. Verder heeft YMCA

Europe een vertegenwoordiger in het European Youth 

Forum, het adviesorgaan voor de Europese Commissie, 

en in de Adviesraad voor Jongeren van de Raad van 

Europa. De Raad van Europa zetelt in Straatsburg en 

omvat meer landen dan de Europese Unie.” 

Er zijn 45 nationale YMCA’s aangesloten bij YMCA Europe. 

Dit vormt een mengeling van culturen en achtergronden 

en ik kan me voorstellen dat dat soms lastig is. Hoe heb 

je dit ervaren?

“Als zeer inspirerend. Met name als het lukt om bruggen te 

bouwen tussen mensen uit die verschillende culturen. Er is 

zoveel van elkaar te leren. Zelfs op de relatief kleine schaal 

van Europa. Uiteraard is het ook wel eens lastig, zeker als 

het gaat om bestuurlijke processen. Maar voor elk 

                              probleem is er altijd weer een oplossing. 

                                                         Ook dat is YMCA.”

Wat heb je als 

voorzitter als de grootste 

uitdaging ervaren?

“De grootste uitdaging is en blijft jongeren stimuleren 

en ontwikkelen tot volwaardige burgers die hun rol in 

de samenleving nemen. Dat klinkt voor Nederlandse 

begrippen wellicht vreemd of hoogdravend. Maar 

vergis je niet in het aantal landen waar met name 

‘ouderen’ de dienst uitmaken, ook in de YMCA, en 

waar vrouwen nog een mindere positie hebben. 

Het voorkómen van apathie en afzijdigheid en het 

bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel en het 

stimuleren van (moreel) leiderschap bij jongeren was 

en blijft een belangrijke opgave. Daarnaast is het 

binnen YMCA Europe, maar ook binnen de Wereld-

bond van YMCA’s een grote uitdaging om in die grote 

diversiteit van culturen en (religieuze) achtergronden 

stappen voorwaarts te maken.”

Door: Ingrid van Houwelingen
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Janette van Kalkeren (29), Matthijs op den Dries (21) 

en Judith Witmer (24) vormen de werkgroep 

Internationalisering. De Commissie Internationale 

Contacten (CIC) wordt op deze manier omgevormd 

tot een nieuwe formule met een nieuwe structuur. 

De werkgroep gaat de internationale activiteiten 

monitoren en zal nadenken over de visie en strategie 

binnen de pijler Internationalisering. Ook stelt deze werkgroep zowel het 

kortetermijn- als het driejarige internationale beleid op en zorgt deze voor 

afvaardigingen naar internationale bijeenkomsten. Aangezien de werkgroep 

in oprichting is, is er veel ruimte voor een eigen invulling, waarvan het vaststellen 

van de exacte doelen de eerste stap is.

“Mijn allereerste YMCA-ervaring was het eerste zeilkamp dat draaide op het Kol-

lumeroord”, vertelt Janette, opgeleid in de communicatie en momenteel docent 

Engels. “Toen ik 18 jaar oud werd, wist ik dat ik staf wilde worden met maar één 

doel: kids dezelfde positieve ervaring meegeven als ik zelf als jonge tiener had.” 

Behalve staf in eigen land, is Janette ook staflid op buitenlandse reizen geweest.

Matthijs en Judith kregen met YMCA de kans om ervaring met jeugdwerk in het 

buitenland op te doen. “De YMCA heeft mij de kans gegeven om in Brazilië stage 

te lopen”, vertelt Matthijs, afstuderend student psychomotorische therapie. 

“Misschien een beetje cliché, maar ik ben in Brazilië echt volwassen geworden.” 

Judith leerde de YMCA kennen in Roemenië tijdens een European Voluntary 

Service (EVS) van 1 jaar. “Door het wonen en werken in het buitenland en de trai-

ningen en mensen binnen de YMCA heb ik mezelf en mijn culturele identiteit leren 

kennen”, licht ze toe. “Deze ervaring om zichzelf te ontwikkelen gun ik iedereen.”

De komende weken gaat de werkgroep haar doelen 

vaststellen. Janette: “Naar mijn mening liggen er nog 

veel meer kansen om jongeren zich verder te helpen 

ontplooien en hen verder te laten kijken dan de 

eigen landsgrenzen.” Matthijs wil met internationali-

sering vooral het leren van andere YMCA’s stimuleren: 

“Binnen de YMCA zijn er veel mogelijkheden om van 

elkaar te leren en ervaringen op te doen. Het wiel 

hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.” Voor 

Judith ligt de uitdaging in het promoten en volle-

dig benutten van financiële mogelijkheden, zoals 

Erasmus+ van de Europese Commissie. “In Nederland 

en binnen de YMCA weten nog te weinig mensen 

over de mogelijkheden om aan een project deel te 

nemen of een youth exchange te organiseren met 

mogelijkheden van buiten de YMCA.”  ••

Door: Judith Witmer

“Anderen dezelfde 
ervaring meegeven”

Internationalisering

Student Exchange

Solidariteitsactie

Jongerenreizen

Nieuwe werkgroep Internationalisering: 

Judith

Matthijs

De nieuwe werkgroep Internationalisering van 

YMCA Nederland is vanaf maart aan de slag 

gegaan. Wat de exacte doelstellingen van de 

nieuwe werkgroep worden, moet nog blijken, 

maar één ding is al duidelijk: de drie leden willen 

vooral jonge mensen dezelfde internationale 

ervaring meegeven die zij ooit zelf dankzij de 

YMCA hebben opgedaan.

Op welk resultaat van YMCA Europe ben je het meest trots?

“Er is zoveel om trots op te zijn! Een aantal zaken heb ik hiervoor al genoemd. Ook 

op kleine dingen kun je trots zijn, zoals op YMCA’s die zich ontwikkelen en daardoor 

zelfstandig lid van YMCA Europe worden en het verschil uitmaken voor jongeren in 

hun land. Of op de interne organisatie van YMCA Europe en het bestuurlijk func-

tioneren die we in de afgelopen vier jaar beter op orde hebben gebracht. En ik 

ben trots op het YMCA Europe Festival in Praag in 2013, waar ruim 5000 jongeren 

uit meer dan 70 landen een week lang bezig waren met de eerder in dit interview 

genoemde thema’s. Uiteraard ben ik ook trots op de realisatie van ons kantoor in 

Brussel en de betrokkenheid daarbij van de nationale YMCA’s.” 

In maart vond de internationale YMCA-conferentie plaats op de Ernst Sillem Hoeve 

over de toestroom van vluchtelingen en de rol die YMCA’s kunnen spelen, met 

name ten behoeve van jongeren. Je noemde al eerder het bouwen van bruggen 

tussen culturen en religies als belangrijkste rol van YMCA op internationaal gebied. 

Je noemde YMCA Europe zelfs een instrument voor conflictbeheersing. Ligt de 

Vluchtelingenconferentie in het verlengde hiervan? 

“Dit idee had ik al langer, maar het kreeg een extra impuls door de vluchtelingen- 

stroom van afgelopen zomer. De conferentie had als doel om met elkaar van 

gedachten te wisselen over bestaand werk van YMCA’s met en voor vluchtelingen 

en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Er gebeurt al veel, maar dit werk zal zeker 

de komende jaren meer prioriteit (moeten) krijgen.”

Zie ook pag. 10 voor een verslag van de Vluchtelingenconferentie.

Welke invloed heeft YMCA Europe op YMCA Nederland? En specifiek op de 

internationalisering van YMCA Nederland?

“De nationale YMCA’s, en dus ook YMCA Nederland, zijn als leden eigenlijk 

‘eigenaar’ van YMCA Europe: zij bepalen de richting voor YMCA Europe. Uiteraard 

is het een wisselwerking en geeft betrokkenheid bij het internationale werk ook 

impulsen voor het werk in de eigen YMCA. We zien dat het besef dat we deel zijn 

van een internationale ‘familie’ steeds verder doordringt. Hierdoor neemt de 

belangstelling om over de eigen grenzen te kijken toe. En ook de bereidheid om 

actief deel te nemen aan en verantwoordelijkheid te dragen voor de internationale 

kant van het werk groeit. Een mooi voorbeeld hiervan is dat een aantal plaatselijke 

YMCA’s in Nederland contact of zelfs een partnership heeft met een buitenlandse 

YMCA. Naar mijn mening kan de internationalisering van het plaatselijke werk en 

binnen YMCA Nederland nog verder gestimuleerd worden. Ik denk namelijk dat wij, 

met onze specifieke programma’s, kennis kunnen brengen maar ook veel kunnen 

opsteken van ervaringen van buitenlandse YMCA’s.” 

Hoe zie jij de toekomst van YMCA Europe?

“Die zie ik positief in. Met name omdat de nationale YMCA’s hebben uitgesproken 

de meerwaarde ervan te zien en te willen helpen die verder uit te bouwen. 

Een signaal daarvoor is de grote betrokkenheid van de nationale YMCA’s bij de 

ontwikkeling van de Strategie voor 2016-2020 van YMCA Europe. Door gezamenlijk 

te bepalen wat we gaan doen blijven we relevant. Voor de periode 2016-2020 zijn 

prioriteiten in het werk van YMCA Europe: het werk met en voor vluchtelingen, 

het blijven werken aan vrede en gerechtigheid in delen van Europa, het jeugd-

werkloosheidsprobleem in vele landen en het 

bevorderen dat jongeren actief deelnemen aan de 

samenleving. De focus zal de komende jaren natuurlijk 

ook gericht blijven op het versterken van de nationale 

YMCA’s in Europa. YMCA Europe zal dus nadrukkelijk 

aandacht blijven schenken aan het trainen van 

jongeren en aan onderwerpen die voor jongeren van 

belang zijn, zoals werkgelegenheid, leiderschap en 

democratische processen en het tegengaan van

radicalisering. Ook Nederlandse jongeren zijn van harte 

welkom om aan onze programma’s deel te nemen.” 

En hoe ziet jouw toekomst eruit, blijf je actief 

binnen YMCA?

“De YMCA is een belangrijk deel van mijn leven en 

ik geloof, zonder te idealiseren, in het nut en ook de 

noodzaak van deze vrijwilligersorganisatie. Je bent 

nooit te oud om je daarvoor in te zetten. Er zijn door 

anderen al allerlei ideeën geopperd om mij na mijn 

aftreden in te schakelen voor diverse projecten en 

taken binnen YMCA Europe. Ook voor het werk 

binnen YMCA Nederland blijf ik uiteraard beschikbaar, 

met genoegen!” ••

“Ik geloof, zonder te idealiseren, in het nut en ook 
de noodzaak van deze vrijwilligersorganisatie.” Janette
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‘Het is van belang dat we onze  
 krachten bundelen’

De internationale YMCA-vluchtelingenconferentie: 
70 YMCA’ers, 17 landen, 1 doel

Ed Eggink, voorzitter YMCA Europe, nam een jaar geleden het initiatief voor 

deze conferentie en in samenwerking met YMCA Nederland is het idee verder 

uitgewerkt. De conferentie had als doel het uitwisselen van ervaringen en het 

onderzoeken van nieuwe initiatieven van en samenwerkingen tussen YMCA’s in 

de toekomst. Als lid van de werkgroep Vluchtelingen van Y Camps kreeg ik de 

kans om aanwezig te zijn bij de conferentie. Ook werd ik gevraagd om tijdens 

twee sessies als rapporteur te fungeren. Het was heel inspirerend om te horen 

hoe Dinet Kreeft (YMCA Jeugdwerker), Hetteke Wapenaar (trainer en vrijwilligster) 

en Inge Bussink (coördinator Y Camps) zich samen met vrijwilligers inzetten om 

kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond in Nederland een leuke 

tijd te geven en een veilig plek te bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen. 

Ook werd duidelijk hoe divers en veelzijdig het werk van verschillende YMCA’s 

in Europa is. Van de 93-jarige Jim Thomson (Schotland) hoorden we over de 

rijke geschiedenis van de YMCA in het werken met en voor vluchtelingen en 

asielzoekers onder andere ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de 

Vietnamoorlog en in Afrika. Maar ook nu is het werk van de YMCA van 

onschatbare waarde voor de ondersteuning en integratie van vluchtelingen 

en asielzoekers. Zo biedt YMCA Umeå in Zweden begeleid wonen en een 

maatjesproject aan voor jongeren die als alleenstaande minderjarige asiel-

zoekers naar Zweden zijn gekomen. De YMCA in Griekenland organiseert 

activiteiten speciaal voor vluchtelingkinderen. En in Duitsland worden tal van 

projecten opgezet en wordt een aantal YMCA-locaties gebruikt als AZC. 

In Nederland ligt de focus op het organiseren van zomerkampen (Y Camps) 

en het organiseren van activiteiten in AZC’s met het project ‘Doe mee in 

het AZC’ (YMCA Jeugdwerk) voor kinderen en jongeren met een 

vluchtelingenachtergrond.  

Tijdens de conferentie is een verklaring opgesteld waarmee erkend wordt dat 

de huidige situatie in Europa vraagt om actie en waarin aanbevelingen worden 

gedaan voor het strategisch beleid van YMCA Europe op dit gebied. Met als 

primaire focus kinderen en jonge mensen kan en wil de YMCA ondersteuning 

bieden in noodsituaties en helpen met de integratie van vluchtelingen en 

asielzoekers. Met wat ik heb gezien en gehoord tijdens de conferentie ben ik 

ervan overtuigd dat met alle kennis en ervaring die beschikbaar is binnen de 

YMCA, het van belang is dat we onze krachten bundelen in de ontwikkeling van 

programma’s waarin we vrijwilligers trainen en vluchtelingkinderen en –jongeren 

ondersteunen in het opbouwen van een nieuwe toekomst.  

Leanne Hekman is ruim drie jaar vrijwilligster bij Y Camps. Daarnaast volgt zij 

het Change Agents-programma van de World YMCA en is zij projectcoördinator 

van de YMCA Masterclass, een eenjarig terugkerend opleidingstraject waarin 

enthousiaste vrijwilligers worden opgeleid tot ambassadeurs voor de YMCA en 

zij één of meerdere projecten opzetten.  ••

Nu de vluchtelingencrisis in Europa zich op een hoogtepunt bevindt, verzamelden in het weekend van 12 en 13 

maart verschillende YMCA’s uit Europa zich op de ESH in Den Dolder voor een conferentie over het werk van de 

YMCA voor en met vluchtelingen, asielzoekers, migranten en interne verdrevenen. 

Door: Leanne Hekman

Foto’s: Fokelien Broekstra en Stephan Jansen

Juan Simoes Iglesias, 

algemeen secretaris van YMCA Europe
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Zomerkampen

Y Camps

Fun 2 Stay

In diverse AZC’s worden activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. (Zie ook 

p.11 van deze Inclusief) Y Camps organiseert al jaren vakantieweken voor 

vluchtelingkinderen, -jongeren en -eenoudervakanties, in samenwerking met 

VluchtelingenWerk Nederland. Enthousiaste vrijwilligers begeleiden de weken 

waaraan asielzoekers deelnemen die soms pas net in Nederland zijn en in 

onzekerheid hun procedure afwachten en vluchtelingen die al wel een status en 

eigen woonruimte hebben. Ik vroeg Priscilla de Roo en Marlies Valstar, beiden lid 

van de werkgroep Vluchtelingenvakanties en staflid, waarom juist deze doelgroep 

zo’n vakantie zo nodig heeft.Marlies: “Vluchtelingenvakanties zijn belangrijk voor 

deze kinderen en jongeren om even uit ‘de werkelijkheid’ te zijn. Meestal hebben 

ze al zoveel meegemaakt en is het niet zeker waar 

ze nu (weer) heen verplaatst worden dat ze altijd in 

een soort angst/stress leven. Zo’n vakantieweek zorgt 

ervoor ze weer even echt kind en jong kunnen zijn, 

doen wat andere leeftijdsgenoten ook mogen en 

kunnen doen, terwijl ze niet bang hoeven zijn weg te 

moeten, naar een ander AZC of terug naar het land 

van herkomst. Ook leren ze anderen, vooral volwas-

senen, weer vertrouwen. Want dat vertrouwen is vaak 

verdwenen door wat ze hebben meegemaakt. Voor 

mijzelf vind ik het leuk om iets te betekenen voor kin-

deren en jongeren. En voor deze doelgroep vind ik 

het helemaal waardevol: deze kinderen en jongeren 

zijn blij met de kleinste dingen, gewoon even spelen 

of zwemmen bijvoorbeeld. Door in de werkgroep 

Vluchtelingenvakanties actief te zijn kan ik dingen 

organiseren voor kinderen die het ook echt waarde-

ren en nodig hebben.”

Priscilla: “Het is heerlijk om een week kamp te draai-

en. Kinderen met een vluchtelingenachtergrond 

wordt vaak gezien als een moeilijke doelgroep. De 

afgelopen zes jaar draai ik vluchtelingenvakantiewe-

ken en eerlijk gezegd, buiten de taal en de achter-

grond van de kinderen, is het niet anders dan een 

ander kamp draaien! Kinderen die meegaan met 

onze vakantieweken hebben vaak een bijzonder, 

soms verdrietig verhaal. Het is mooi om te weten dat 

jij de kinderen een week onbezorgdheid kan bezor-

gen. Op kamp leren de kinderen ook nog eens veel 

van onze cultuur: gewoontes, woorden. Kinderen die 

aan het begin van de week weinig Nederlands spre-

ken, kunnen aan het eind van de week vaak veel 

meer! De kinderen hebben echt vakantie en kunnen 

even weg van het AZC. Het is super om kinderen 

meerdere jaren mee te zien gaan omdat zij het naar 

hun zin hebben gehad. Kinderen die bij ons voor het 

eerst in een zwembad gelegen hebben en het jaar 

daarna hun zwemdiploma hebben gehaald! Net 

dat beetje extra bieden, dat geeft zo veel genoeg-

doening. Aankomende zomer draai ik twee vluchte-

lingenvakantieweken. Ik hoop altijd dat we op veel 

nieuwe vrijwilligers kunnen rekenen. Samen zorgen 

we voor een onvergetelijke week!”  ••

Door: Renske Houweling

Ik zet de tv aan om het nieuws van vandaag te bekijken. Ik zie talloze vluchtelingen: 

op boten, bij hekken van prikkeldraad en in lange rijen bij grenscontroles. Ik zie 

dat, veel dichter bij huis, buurtbewoners voorlichtingsbijeenkomsten over 

asielzoekerscentra verstoren en zo de komst van de asielzoekers proberen tegen 

te houden. Ik zap wat rond en zie een stukje van ‘Rot op naar je eigen land’, een 

programma van de EO waarin mensen die fel tegen asielzoekers en immigranten 

zijn een aantal weken ervaren wat het inhoudt om vluchteling te zijn en te 

proberen Europa binnen te komen. Lang niet iedereen die ‘tegen’ is, laat zich 

overtuigen wat genuanceerder te gaan denken. Het stemt me enigszins gerust 

dat ik weet dat asielzoekers bij de YMCA en Y Camps wel welkom zijn. 

‘Ze kunnen weer even kind zijn’
Vakanties van Y Camps Vluchtelingen: 

Kijk op ycamps.nl 
voor meer informatie en meld je aan als vrijwilliger.

Y CAMPS VLUCHTELINGEN 
ZOEKT MANNEN!

Door: Herman Docter

Laten we terug in de tijd gaan, naar het ontstaan van de Hulshorst. In 1928 viert de YMCA (toen nog Nederlandsch Jongelings Verbond 

genaamd) zijn 75ste verjaardag. Er wordt een jubileumfonds gevormd, waaruit de bouw van het kamphuis in Hulshorst bekostigd wordt. 

In een artikel uit 1928 in jaargang 72 van De Jongeman, Inclusief heette toen nog zo, staat dit te lezen:

Zondag 10 januari 2016. Het kamphuis in Hulshorst staat in lichterlaaie. De tragische brand in Leusden in 2011 heeft geleerd dat het 

unieke van een YMCA-kampterrein niet zit in stenen of in riet: het zijn de mensen die er samenkomen die de atmosfeer scheppen.

Een tijdloze atmosfeer, die branden kan doorstaan.

Onze Kampen
Hulshorst is een fijn plekje.

Een stukje ongerepte natuur op de grens van de Veluwe.

Het is voor ons ook een gewijd plekje, want daar staat ons N.J.V.-kamp 
voor jongemannen.

Bescheiden, al te bescheiden voor een Verbond, dat 16.000 leden telt, maar 
zijn bescheidenheid toch niet mag verliezen, en liever een moederkamp moet 
worden met vele “uitwonende” dochters, dan een “groot” jongemannenkamp.

Maar ook Hulshorst moet – bij behoud van het primitieve, 
het kampleven eigen – het gebrekkige uitbannen, ook Hulshorst moet 
de vernieuwing ondergaan, waarvan Oud-Leusden getuigt.

Een ding is daarvoor noodig: dat de Bondsleden uit alle streken 
van ons land er komen.

Er kunnen ongetwijfeld veel meer leden naar onze kampen 
komen dan tot nu toe het geval was.

Waaraan het ligt?
Dat honderden, ja duizenden het wezen van onze Bondskampen 
niet begrijpen. Ze denken: een week op de heide? – maar ik ben 
altijd op de heide: wat zal ik dan in ’t kamp doen?

een week in het kamp? – maar daar is het zoo eenvoudig, zoo primitief 
en ik kan best een hotel betalen; wat zal ik in het kamp doen?

een week in het kamp? – maar ik ken er niemand en je bent 
er niet “vrij”; wat zal ik dan in het kamp doen?

Spreken zoo niet honderden, ja duizenden?

Maar elke kampeerder, die, al was het maar één week in ons kamp doorbracht, zal 
het willen getuigen: wie zóó over ons kamp spreekt, begrijpt er nog niets van.

Ja, we fietsen en wandelen, we zwemmen en maken tochten, we jolen en fuiven, 
we spelen en ravotten in ’t kamp, maar hebben er veel meer dan dit alles.

Het uiterlijke lichamelijke leven krijgt er zijn eisch ten volle, maar het zedelijke en 
geestelijke leven evenzeer. Hier vallen de tegenstellingen weg, hier komt harmonie 
in ons bestaan, hier leven we bewust als voor Gods oog.

Een kampweek heeft wijdere beteekenis voor ons leven, 
dan de zes dagen, dat ze duurt.

Laten de YMCA’ers (Bondsmakkers genoemd) dan komen naar 
ons mooie, gewijde plekje, het kamp van Hulshorst.

‘Als feniks uit de as herrijzen’
Brand Hulshorst: 

Leusden herleefde na de ramp van 2011. We wensen betrokkenen de wijsheid toe eenzelfde krachttoer in Hulshorst te realiseren.

In 1933 is een film over de YMCA 
gemaakt. Deze historische beelden 

van Hulshorst zullen op onze 
website worden geplaatst.

Zie www.vriendenvanhulshorst.nl 
voor de actuele informatie over de 

herbouw van Hulshorst.



Omdat Kampen mijn buurgemeente is, ga ik op zoek in Kampen naar iemand 

die mij wat over Be Part kan vertellen. Ik ben wel benieuwd naar Be Part met 

inmiddels 25 gezinnen die door dit project al geholpen zijn. Dat zijn er toch 

best al veel en er komen steeds meer aanmeldingen bij. De gezinnen worden 

geholpen door ze verschillende pakketten aan te bieden met vouchers die 

gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld te gaan zwemmen of paardrijden 

maar ook het volgen van een workshop bonbons maken voor vader- of 

moederdag is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Veel diversiteit dus en dat 

allemaal mogelijk gemaakt door ondernemers, sponsors en particulieren die 

het Be Part-project graag een warm hart toedragen. Voor de ouders/verzorgers 

zijn er ook diverse workshops zoals bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik mijn eigen groente 

verbouwen?’ en het serieuzere ‘Waar kan ik subsidie aanvragen?’ 

Gezinnen met kinderen iets leuks bieden, zodat ze mee kunnen doen in de 

maatschappij, dat is Be Part! Het is iets heel waardevols dat iedereen kan 

meedoen in de maatschappij waarin we nu leven en waar het soms moeilijk 

is om het hoofd boven water te houden. Waardevol zijn de vrijwilligers van de 

werkgroep die hun vrije tijd opgeven om anderen te helpen die het net even wat 

moeilijker hebben. Eveneens heel waardevol zijn de sponsors en ondernemers 

die graag laten zien dat zij ook heel graag een bijdrage willen leveren aan 

sociaal ondernemen door dit prachtige project te sponsoren. Ik kan het niet 

anders omschrijven dan een project van goud mogelijk gemaakt door mensen 

met een hart van goud. Wat zeker ook goud is, zijn de reacties van deelnemers 

die blij zijn met het project. Ze worden hierdoor een stukje van de samenleving. 

Of moet ik het in het Engels zeggen: een part? 

Er zijn uitbreidingsplannen voor Be Part. Misschien kan dit project ook 

van waarde zijn in jouw gemeente. In dat geval kun je contact opnemen met 

YMCA Noord-Oost via noordoost@ymca.nl. Zie ook de informatie over dit 

gouden project op www.ymcajeugdwerk.nl/nl/projecten/ 

en op Facebook: www.facebook.com/bepartkampen.  ••

Door: Willem Bandstra

Be Part is een project in de plaats Kampen in de provincie Overijssel en is een 

project van YMCA – STAP in samenwerking met het Kansfonds om gezinnen te 

helpen die moeite hebben om rond te komen.

Een project van goud!

Jeugdwerk
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Een vorstelijke stal Op 3 mei 1926 koopt de YMCA 

onder Lage Vuursche een vorstelijke stal, ‘waar de 

dieren beter gehuisvest waren, dan menig mensch’. 

Architect Ingwersen tovert hem in twee maanden om 

in een modern jongemannenhuis. De dertiger jaren 

van de 20ste eeuw kennen grote werkloosheid. De 

ESH wordt een van de werkobjecten. Overdag werk 

voor tuinmannen, timmerlieden, schilders en andere 

ambachtslieden, ’s avonds cursussen en lezingen. 

Onder andere wordt een oude stal omgetoverd tot 

paviljoen met logeerkamers, een serre aangebouwd, 

de rododendronlaan geplant.

Legers Na de Tweede Wereldoorlog resteert een 

uitgewoond huis. Duitsers en Canadezen lieten een 

leeggeroofd en onbruikbaar gebouw achter. Mei 1948, 

na drie bouwjaren, kon een hernieuwde ESH feestelijk 

in gebruik worden genomen.

Inbreiding Rond 1960 starten bedrijfstrainingen. Er is 

behoefte aan extra vergaderplaats. Een tussenverdie-

ping wordt aangelegd. De ESH wordt steeds intensiever 

gebruikt, door de week, in de weekenden en in de zomer. 

Dit laat sporen na. Een grondige renovatie wordt nodig.

Internationalisering In 1969 kondigt de Zweedse 

koninklijke familie aan dat haar kasteel Mainau in 

Zuid-Duitsland niet langer door de Europese YMCA ge-

bruikt kan worden voor haar conferenties. Nederland 

biedt de Ernst Sillem Hoeve aan. In 1974 wordt Interstay 

met logeerkamers in gebruik genomen, het volgende 

jaar het nieuwe restaurant Entre-deux. In haar 50ste 

jaar krijgt de oude Hoeve een grondige restauratie-

beurt. De gebouwen worden door een overdekte 

passage met elkaar verbonden.

Eenpersoonskamers Bij alle groepen groeit de 

vraag naar eenpersoonskamers. Tien jaar later maakt 

de oude schuur, waar de palmen verwarmd over-

winterden, plaats voor de Parkvleugel. De gebouwen 

worden echt met elkaar verbonden. Er is ruimte voor 

een zwembad.

Bondsbureau In 1997 moet de YMCA verhuizen. Het Gereformeerde Jeugdwerk 

en de Hervormde Jeugdraad zullen onder de vleugels van de Protestantse Kerk 

verdergaan. De Drieburg, waar zij vanaf 1971 samen met de YMCA kantoor houden, 

moet sluiten. Logeerkamers in de Hoeve worden omgetoverd tot onderdak voor het 

bureau van YMCA Nederland.

Weekendje weg Het recreatiepatroon verandert. Steeds vaker gaan mensen een 

weekendje uit. Door aansluiting bij een hotelketen verruimt de ESH haar functie van 

accommodatie voor groepsverblijf met die van hotel. Dit slaat aan. Door de week 

groepen, in het weekend individuele gasten. Trouwlustigen en jubilerende families 

weten de ESH te vinden. Door voortdurende interne verbouwingen blijft de accom-

modatie toegesneden op dit gebruik.

Internet In toenemende mate knelt de band van de aansluiting bij een hotelke-

ten. Door de groei van het internet weten mensen de Sillem Hoeve rechtstreeks te 

vinden. De ESH gaat zelfstandig verder. 

Kijk op www.vrienden-esh.nl voor informatie over de jubileumviering.

Op zaterdag 14 mei wordt de negentigste verjaardag van de Ernst Sillem Hoeve gevierd. Een bescheiden viering op weg naar het eeuw-

feest. Hoofdpunt is bij ieder jubileum de ontmoeting met andere bezoekers. Daarnaast is er dit keer aandacht voor de ontwikkeling van 

het gebouw. Herman Docter brengt in beeld hoe het doorlopend bij de tijd is gebleven.

‘We zijn rijk met onze Hoeve’
De ESH is jarig: 90 jaar! 

1948

2016

1960

Door: Herman Docter



Zo help je YMCA Nederland
Als lid van Vereniging YMCA Nederland laat 
je zien dat je de organisatie een warm hart 
toedraagt. Je steunt de activiteiten die jon-
geren uitdagen zichzelf te ontwikkelen, zoals:

• Jeugdwerk in meer dan 250 plaatsen 
 in Nederland;
• Vakanties voor kwetsbare kinderen en 
 jongeren, onder wie kinderen in 
 tehuizen, minder draagkrachtige gezinnen,  
 eenouder- en vluchtelingengezinnen;
• Bewustwording, training en ondersteuning 
 van vele vrijwilligers;
• YMCA-(vluchtelingen)projecten in tal van 
 ontwikkelingslanden;
• De ontwikkeling van vernieuwende 
 projecten op alle bovenstaande gebieden.

De persoonlijk leden vormen samen de ach-
terban van de Vereniging YMCA Nederland. 
Als lid praat en stem je jaarlijks mee over het 
beleid tijdens het ledencongres, het hoogste 
orgaan binnen de vereniging. 

Zo helpt YMCA Nederland jou
- Diverse kortingen, zoals korting op cursussen en trainingen, Komby (hét  

 handboek voor jeugdwerk), Kofferspelen en vakantiekampen- en reizen;

- Met een internationaal lidmaatschap: ook kortingen op hostels;

- Op de hoogte blijven van de gebeurtenissen bij YMCA’s in binnen- en  

 buitenland via het magazine Inclusief en de digitale nieuwsbrief @clusief;

- En nog veel meer. 

Word lid van  YMCA Nederland

Zo kun je je aanmelden

Voor € 20,50 per jaar ben je al lid van 
YMCA Nederland. Voor € 25,50 heb je een 
internationaal lidmaatschap. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op  

www.ymca.nl/vereniging/lidmaatschap  


