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Het hoofdbestuur van Vereniging YMCA Nederland telt sinds 
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Binnen de methodiek Sterk Jeugdwerk, ondersteunen zij lokale clubs op de 

werkvloer met concrete tips en ideeën...

Binnen YMCA Nederland gebeurt ontzettend veel, soms zoveel dat de meeste 

vrijwilligers niet kunnen bijhouden wat er allemaal gebeurt...

Inclusief is een gratis uitgave voor leden, vrijwilligers 

en medewerkers van YMCA Nederland en verschijnt 

twee maal per jaar.

Redactieadres:

Soestdijkerweg 10B, 3734 MH DEN DOLDER

035-6668700 - info@ymca.nl - www.ymca.nl

Eindredactie: Jantineke van Helden

Vormgeving: 

Jagt communicatie - Leusden - www.i4us.nl

Druk: Trepico - Nijkerk - www.trepico.nl

Naast Inclusief verschijnt regelmatig de digitale 

nieuwsbrief @clusief. Je ontvangt deze automatisch 

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

EEN NIEUW BEGIN
Het was mooi weer, maar niet zó mooi dat het jammer was om binnen te zijn. 

Een lekker zonnetje scheen naar binnen op het ledencongres van YMCA 

Nederland. Er was een grote groep jongere aanwezigen die behalve aan het 

ledencongres ook aan de Masterclass 2016/17 deelnamen dat weekend. 

Ik durf de stelling wel aan dat we met de YMCA in Nederland weer aan het 

verjongen zijn, dat we in beweging zijn en dat er een groeiende groep 

jongeren is die er wel tijd en energie in wil steken. Omdat het al die mensen 

– hoe dan ook – kennelijk iets doet, die YMCA.

Op de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling heb ik het 

boekje “Herkenning en Perspectief” aan de nieuwe bestuursleden uitgereikt. 

Een boekje dat in 1978 uitgegeven is ter gelegenheid van het 125-jarig 

bestaan van YMCA Nederland. Ter inspiratie. Herkenning, omdat er zoveel in 

staat dat vandaag gewoon nog actueel is. We denken kennelijk voortdurend 

na over grondslag en doel en de manier waarop we dat steeds nieuwe 

vormen geven. Gelukkig doen we dat samen met een grote groep vrijwilligers. 

Daarin zit ook de herkenning. Andere jongeren die werken met een vergelijk-

bare motivatie als jij en ik: van betekenis willen zijn voor anderen, zodat die 

anderen en zichzelf kunnen ontdekken en zich tot mooie mensen kunnen 

ontwikkelen. Om dat dan op hun beurt weer door te geven. En dat is meteen 

het perspectief. YMCA blijft zichzelf her-uitvinden, zichzelf doorgeven en zich 

omvormen tot een steeds eigentijdse en aansprekende jongerenbeweging. 

Onze YMCA-geschiedenis herhaalt zich, maar steeds op nieuwe manieren.

En zo dus een nieuw begin, omdat we met een nieuwe enthousiaste groep 

(jongere) bestuursleden vorm willen geven aan YMCA Nederland. Tegelijk: 

wat is daar dan zo nieuw aan? Onze geschiedenis herhaalt zich immers 

gewoon… Nieuwe bestuurders nemen het over van vertrekkende bestuurders, 

zo gaat dat immers in onze vereniging. Al jaren.

Kan een nieuw begin gemaakt worden als alles zich lijkt te herhalen? Als de 

geschiedenis leert, dat de patronen toch steeds terugkeren? Ik geloof 

werkelijk dat dat kan. De geschiedenis is niet een eindeloos herhalen van 

oude patronen. De geschiedenis is een keer ge-reset. Dat is waar we met 

Kerst bij stil staan. Het feest van het nieuwe begin, de nieuwe kansen. En het 

verhaal van Kerst doet – hoe dan ook – kennelijk iets met mensen. We worden 

bepaald bij onze rol in de wereld en onze houding naar andere mensen. 

In hoeverre zijn wij brengers van vrede, bieden wij ruimte en creëren we 

mogelijkheden voor anderen? Geloven is geen gevecht om jou in mijn 

hoekje te drukken. Geloven heeft alles te maken met luisteren naar anderen 

en de boodschap van Jezus. Niet: “luisteren!” als “gehoorzamen!”, maar als: 

stil zijn, luisteren en vervolgens gehoor geven aan behoeften, aan noden, 

aan hulpvragen. In beweging komen voor anderen. Luisteren in de zin van: 

belangstellend en meevoelend zijn. Luister eens op die manier naar het 

nieuwe begin, dat door de komst van Jezus in deze wereld gemaakt werd. 

Dan kom je vanzelf wel in beweging!
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LAATSTE NIEUWS 
VAN DE WEBSITE

Uitslag Tri-axY 2016
Tri-axY 2016 zit er weer op.

 Voor ons goede doel Vietnam is er dit op dit 

moment ruim € 1.350,- opgehaald. Maar nog 

niet alle opbrengsten zijn geteld. Ruim 500 deel-

nemers hebben een hele leuke avond gehad.

Voor de clubs die het geld willen storten, 

het IBAN nummer is: NL 81 INGB 0000 359111

Vacature: een jaar vrijwilligerswerk 
bij YMCA Frankrijk
YMCA Frankrijk is op zoek naar 3 vrijwilligers voor 

een periode van 12 maanden. Huisvesting en 

maaltijden zijn inbegrepen. De vrijwilliger krijgt 

een vergoeding per maand. 

1100 olijfbomen geplant 
Zondagmiddag 20 november werden 1100 

olijfbomen aangeplant in het Palestijnse dorp 

Far’ata, ten westen van Nablus, op de Westelijke 

Jordaanoever. De bomen werden geschonken 

aan Far’ata door Erik Ader, zoon van verzetsheld 

Bastiaan Jan Ader, die 200-300 joodse 

Nederlanders het leven redde tijdens de 

Holocaust. (lees meer op pagina 4)

BLIJF OP DE HOOGTE!
KIJK OP

www.ymca.nl
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Internationalisering

Student Exchange

Solidariteitsactie

Jongerenreizen

Jeugdwerk

Weten wat wij voor elkaar en 
anderen kunnen betekenen?
Zie de achterpagina of kijk 

op www.ymca.nl

WORD LID VAN 
YMCA NEDERLAND



NIEUWS & PERSONALIA
Geboren
17 juni 2016 Taylor

dochter van Gisela van Gijn (vice-voorzitter van 

CJV Vlaardingen) en Robert Jan Blanken

7 september 2016 Noah Xander Korver

zoon van Peter Korver (vrijwilliger Y Camps / 

voorzitter YMCA Ypenburg) en Leonie Cruson

29 september 2016 Scott Veron Knoren

zoon van Rick Knoren (vrijwilliger Y Camps) 

en Thirza Boer 

25 oktober 2016 Lieke Anne van Genderen

dochter van Justin van Genderen (voorzitter YMCA Zoeter-

meer) en Petra Hoefsloot (vrijwilliger YMCA Zoetermeer)

Overleden
Dhr. A. de Jong, Heerenveen. 

Erebestuurder YMCA Nederland

Dhr. K.A. Klom, Zoetermeer. Persoonlijk lid 

YMCA Nederland en lid YMCA Scheveningen

Dhr. M.W. Meijer, Hilversum. Vrijwilliger CJV Pernis

en persoonlijk lid YMCA Nederland

Dhr. G. de Voogd, Rijswijk. Lid YMCA Scheveningen

Spelden van verdienste
Goud (40 jaar)

Dhr K.A. Klom, YMCA Scheveningen

Mw A. Purmer, VvSV

Nieuwbouw kampschuur Hulshorst 

In de bossen van Hulshorst wordt hard gebouwd aan een nieuw kamphuis. 

In januari brandde een van de twee kampschuren af nadat er brand was 

gesticht. Afgelopen zomer stond er een noodaccommodatie zodat er wel 

gewoon kampen gehouden konden worden. Zodra in september de tenten 

waren afgebroken, ging de spade in de grond voor de nieuwbouw. In de 

herfstvakantie is de fundering gelegd en inmiddels staat bijna het gehele 

raamwerk. Als alles volgens plan verloopt kan het nieuwe kamphuis in het 

voorjaar van 2017 in gebruik genomen worden. 

1.100 Olijfbomen geplant 

Zondagmiddag 20 november werden 1100 olijfbomen aangeplant in 

het Palestijnse dorp Far’ata, ten westen van Nablus, op de Westelijke 

Jordaanoever. De bomen werden geschonken aan Far’ata door Erik Ader, 

zoon van verzetsheld Bastiaan Jan Ader, die 200-300 joodse Nederlanders 

het leven redde tijdens de Holocaust.

Het planten werd gedaan in samenwerking met de stichting Plant een 

Olijfboom en de Olive Tree Campaign. De olijfbomen staan symbool voor het 

rechtzetten van onrecht welke 1100 eerder geplante bomen in naam van ds. 

Ader vertegenwoordigen, en voor solidariteit met het nu onderdrukte Palestijn-

se volk dat nog altijd onder bezetting leeft. 

Plant een Olijfboom wil het dorp Far’ata blijven steunen. Het dorp en de 

stichting hebben daartoe vriendschap gesloten en een intentieverklaring 

getekend. Met deze 1100 olijfbomen wordt ook hoop op een betere toekomst 

geplant. Mensen in Nederland doen dit al jaren. Er zijn ondertussen meer dan 

20.000 olijfbomen door Nederlanders via Plant een Olijfboom aangeplant 

in Palestina, om zo het land te beschermen tegen confiscatie. Het land kan 

minder makkelijk geconfisqueerd worden door het Israëlische regime wanneer 

het gecultiveerd wordt. John van Plant een Olijfboom: “Wij moedigen iedereen 

aan om een olijfboom te sponsoren of om zelf de situatie te gaan zien door 

met ons op reis te gaan tijdens de oogst- of planttijd. Iedereen is welkom!”

Nieuwe YEO’s aan de slag

In september zijn twee nieuwe Young Executive Officers (YEO’s) van start 

gegaan voor YMCA. Valerie Pronk (20) en Judith Witmer (24) gaan zich een 

jaar inzetten binnen deze parttime traineeship.

Valerie is een organisatietalent en vrijwilliger bij YMCA Scheveningen. 

Zij zal zich richten op het organiseren van nationale bijeenkomsten en 

evenementen, zoals Impact Day. Ook zal ze de International Committee 

administratief ondersteunen. 

Judith onderzoekt verbetering en stroomlijning in de communicatie 

van YMCA als organisatie. Samen zullen zij ook het Ledencongres 2017 

mede-organiseren.

Uitslag Tri-axy

Tri-axY 2016 zit er weer op. Voor ons goede doel 

Vietnam is er op dit moment ruim € 1.350,- 

opgehaald. Maar nog niet alle opbrengsten zijn 

geteld. Ruim 500 deelnemers hebben een hele leuke 

avond gehad.  Voor de clubs die het geld willen 

storten, het IBAN-nummer is: NL 81 INGB 0000 359111

De winnaars 2016 zijn geworden:

8-12 jaar Jeugdclub Winsum uit Winsum (Friesland) 

met 481 punten

12-15 jaar From the North uit Ulrum 

met 529 punten

16+ CJV Timotheus uit Enter 

met 404 punten

Jong & Oud PKN De Bron uit Amersfoort 

met 423 punten

Tri-axY 2017 wordt gespeeld op vrijdag 13 okto-

ber 2017. Wil je meedenken over het thema en de 

(spel)opdrachten? Meld je aan via info@ymca.nl

Contributie 2017

In november is aan alle persoonlijk leden die middels 

overboeking betalen een contributiebrief gestuurd 

met het verzoek de contributie 2017 van 

€ 22,50 te betalen. Ben je persoonlijk lid van de 

Vereniging YMCA Nederland, betaal je door zelf de 

contributie over te maken en heb je in november geen 

brief of e-mail ontvangen? Neem dan contact op met 

het landelijk bureau (info@ymca.nl of 035-6668700) 

om alsnog betalingsgegevens te krijgen. Van leden 

die per automatische incasso betalen is de contributie 

inmiddels automatisch geïnd.

Ook lid worden van de Vereniging? Kijk op 

http://www.ymca.nl/vereniging/lidmaatschap of 

bel met bovenstaand telefoonnummer.
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In Memoriam...

Gerard leefde van 29 december 1923 tot en met 

29 september 2016. Hij was oud-CJV/YMCA-lid 

van Den Haag.

Gerard was mede gezien zijn leeftijd al een tijdje 

geen actief deelnemer meer, maar bij YMCA 

Scheveningen zullen we hem nooit vergeten. Het was 

met name zijn verdienste dat onze zaal (mainstage) 

destijds in 2005 gerealiseerd is. Aanvankelijk was het 

bestuur van het steunfonds wat afhoudend, ook 

Gerard. Maar hij liet zich overtuigen en ging er toen 

vol voor, achteraf was het een gouden daad waar niet 

alleen Scheveningen maar heel de YMCA wel bij vaart! 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verlies 

van Gerard.

(bron: Vierboet – Nieuwsbrief YMCA Scheveningen)

Op donderdag 10 november overleed 

Martin Meyer. Martin is  40 jaar betrokken 

geweest als vrijwilliger bij het kampwerk van 

de YMCA. Hij is mee geweest als 

deelnemer, leiding in de zomerkampen van 

CJV Pernis/ YMCA/Fun2stay en 

begeleider van de Buitenlandse reizen.

Twee jaar geleden wilde Martin op “zijn hoogtepunt” stoppen met 

het draaien van kampen. We hebben nog een mooi afscheidsfeest 

gevierd. Een laatste wens was om dit jaar nog 1 keer op kamp te 

gaan in Leusden. Die wens is nog uitgekomen. Het leek of er niks was 

veranderd...

Wij wensen de familie en kampvrienden heel veel sterkte met het verlies.

Mario Scibelli, manager Fun2Stay

Martin MeyerGerard de Voogd

Op 10 april 2016 overleed

Abe de Jong op77-jarige leeftijd. 

Abe was vele jaren secretaris van het 

Provinciaal Bestuur van het Christelijk 

Jongeren Verbond – YMCA in Friesland. 

Intensief betrokken bij de gesprekken 

met het gereformeerd jeugdwerk en de 

christelijke plattelands jongeren over 

samenwerking, die uiteindelijk zou leiden tot de Federatie Christelijk 

Jeugdwerk Friesland (FCJF).

Abe was ook betrokken bij het Hoofdbestuur van YMCA Nederland 

en wist als vice- voorzitter moeilijke situaties het hoofd te bieden door 

zijn rustige, gemoedelijke maar besliste aanpak. Ook bij de Europese 

YMCA was Abe actief. Begonnen als  lid van de CJV in Sint Johannes-

ga heeft hij de hele organisatie leren kennen. Hij heeft  - als onder-

wijsman - leiding gegeven op allerlei niveau. De YMCA had zijn hart, 

hij deelde de idealen van met een brede blik naar samenwerking 

zoeken tussen kerken, landen en bevolkingsgroepen.

Wij gedenken hem met dankbaarheid.

Bram Dekker

Abe de Jong
Op 25 augustus jl. overleed 

Klaas Ate Klom in de leeftijd 

van 79 jaar. Kaj woonde in 

Zoetermeer waar hij ruim 30 

jaar geleden vanuit Scheve-

ningen naar toe verhuisde. Bij 

CJV Scheveningen ontplooide 

hij vele activiteiten in het bestuur en in de noviteit van 

gemengde groepen. De fusie van het meisjesverbond 

CJVF in Scheveningen kreeg door hem ruime aandacht. 

Kaj werd voorzitter van de Centrale Stichting YMCA Den 

Haag en hield de beweging goed op koers waar nog 

steeds de vruchten van worden geplukt.Niet voor niets 

staat er in de rouwbrief dat liefde, zorg, kennis, wijsheid en 

humor zijn uitgangspunten waren, welke telkens werden 

getoetst.  Eén van de sprekers bij zijn afscheid verwoordde 

het treffend: “alle agendapunten werden actiepunten”. 

Troost en sterkte wensen wij toe aan zijn vrouw Riet 

en (klein)kinderen. Zijn nagedachtenis zijn allen tot 

een zegen.

Namens St. YMCA clubgebouwen, Bram Buis voorzitter

Kaj Klom
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Een kijkje bij... 

Het weekend werd afgetrapt met een interessante 

presentatie over YMCA Spanje van Pedro Fueyo op 

het hoofdkantoor van YMCA Spanje in Madrid. Het 

werk van de YMCA Spanje richt zich op kinderen 

die in ‘ social risk’ zitten. YMCA Madrid neemt hierbij 

de familie als uitgangspunt: niet alleen de jongeren 

kunnen hulp krijgen, maar ook bijvoorbeeld de ou-

ders van deze jongeren. Zoals bij het vinden van een 

baan of huis. Pedro vertelde dat hierdoor ook de ba-

sis van de leefomgeving van het kind stabieler wordt. 

Een inspirerende focus, waar veel masterclassers het 

daarna ook nog over hadden. 

Na de presentatie gingen we langs bij YMCA de 

Getafe, waar de vrijwilligers (allemaal jongeren!) een 

presentatie hadden voorbereid over hun werk in het 

jeugdcentrum. Het was inspirerend om te zien met 

hoeveel passie en enthousiasme de vrijwilligers zich 

inzetten voor de YMCA. Daarnaast was het bezoek 

ook een gezellig feestje, de jongeren hadden een 

aantal activiteiten georganiseerd, waar bij het taal-

verschil niet uitmaakte.   

Ditzelfde zagen we de dag erna terug bij de YMCA 

in Toledo: veel jongeren die zich vrijwillig inzetten voor 

de YMCA. Ook zagen we hier een aantal jongeren 

Eigenlijk maakt het niet uit waar op de wereld je een 

YMCA bezoekt, het voelt overal hetzelfde: alsof je thuis 

komt. Zo voelde het ook op alle plekken die we met de 

masterclassers van de Nederlandse YMCA in Spanje 

hebben bezocht: Madrid, Getafe en Toledo.

dat naar de YMCA komt. Er werden wat goocheltrucs gedaan door een van de 

medewerkers. En daarna kregen we een eigen ‘guided tour‘ door Toledo door 

een aantal vrijwilligers!  

Op de laatste dag in Madrid kregen we een interactieve presentatie van Juan 

Simoes Iglesias (General Secretary YMCA Europe). Hij vertelde over de doelen van 

de YMCA voor 2016 - 2020, maar hij vertelde ook hoe inspirerend hij het vindt om 

alle jongeren aan de slag te zien als vrijwilliger voor de YMCA. Hij ziet de vrijwilligers 

als jongeren die tegen de stroom in gaan en hij vindt dat de jongeren iets bijzon-

ders doen door zich in te zetten voor de anderen. Hoewel vanuit onze groep daar 

wat protest in klinkt en het voor mij ook niet per se voelt alsof ik iets bijzonders doe: 

we zetten ons in voor de maatschappij en dat is eigenlijk best normaal 

(of dat zou het moeten zijn). Maar aan de andere kant was het ook inspirerend 

om alle jonge vrijwilligers in Madrid aan het werk te zien, die soms wel drie keer 

per week op de YMCA te vinden zijn, om hun leeftijdsgenoten te helpen.  

Het weekend werd afgesloten met een overheerlijke typische Spaanse lunch met 

Juan Simoes, een paar uurtjes om in Madrid rond te dwalen en een hele hoop 

nieuwe motivatie, inspiratie en dingen om over na te denken. ••

Ook de YMCA van Spanje heeft een verslag over het bezoek geschreven. Dit 

staat op hun website www.ymca.es/actualidad/lideres-holandeses-nos-visitan

YMCA Spanje
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Even voorstellen: nieuwe bestuursleden
Het hoofdbestuur van Vereniging YMCA Nederland telt sinds dit bestuursjaar vier nieuwe gezichten. 

Alhoewel, nieuw? Drie van hen zijn al jaren actief binnen de organisatie. Op het Ledencongres in juni van dit 

jaar stelden ze zich verkiesbaar. In dit artikel vertellen ze over hun achtergronden en drijfveren. Het zijn Irene 

Kuling (vice-voorzitter), Gerard Tosserams (tweede penningmeester), Nicky van Rossum (algemeen lid) en 

Ilona Veldhuis (algemeen lid). Samen met voorzitter Peter Klein, eerste penningmeester Jelle Smit, algemeen 

lid Miriam Bierhaus en algemeen secretaris Robèrt Feith hebben zij de dagelijkse leiding over de vereniging.

Waar kennen we jullie van? 
Gerard: ‘Vanaf toen ik een jaar of vijf oud was, ben 

ik jaarlijks op zomerkampen mee geweest. Eerst in 

Leusden en later ook in de Ardennen. Ik ging ook 

naar internationale activiteiten zoals het YMCA 

Europe Festival in Praag. Vanaf een jaar of zestien 

ben ik actief geworden als vrijwilliger. Vanuit de CIC, 

de Commissie Internationale Contacten, ben ik een 

aantal jaar als jongerenvertegenwoordiger actief 

geweest voor YMCA Europa, onder andere in het 

Europese Jeugdforum, de adviesraad jongerenzaken 

van de Raad van Europa, en heb ik meegeholpen 

met de oprichting van de Europese werkgroep 

Jeugdbeleid. Voor mijn studie heb ik anderhalf jaar 

in Londen gewoond, waar ik bij YMCA Engeland 

gewerkt heb als beleids- en onderzoeksmedewerker.’

Irene: ‘Mijn moeder is heel lang staflid geweest bij 

kampen, dus het kampgevoel heb ik van jongs af 

aan meegekregen. Vanaf mijn tiende ging ik zelf 

elk jaar mee op YMCA-kamp. Toen ik achttien werd, 

ben ik staflid geworden bij buitensport, en later bij 

YMCA Jongerenreizen. Nog steeds ben ik het hele 

jaar bezig met het organiseren van de reizen en ga 

ik ‘s zomers graag mee! Verder zat ik de afgelopen 

jaren in diverse werkgroepen en commissies rondom 

vakanties, internationaal en trainingen.’

Nicky: ‘Mijn ‘YMCA-roots en ervaring’ liggen in het 

jeugdwerk en bij, toen nog, YMCA Vakanties. Als 

tiener ging ik mee op kamp en maakte ik een 

buitenlandse reis. Daarna ben ik binnen de 

YMCA doorgestroomd naar kampstaf en heb ik 

voornamelijk theaterkampen in Leusden gedraaid. 

Als kind zat ik altijd al ‘op club’ en tijdens mijn 

studie was ik leiding in het jeugdwerk. Voor mijn 

werk heb ik enkele jaren in Den Haag gewoond, 

en daar heb ik gesnuffeld bij YMCA Scheveningen, 

maar helaas lukte het niet - ik was voor mijn werk veel op reis - om daar een 

vrijwilligersfunctie op te pakken.’ 

Ilona: ‘Ik ben helemaal nieuw in de organisatie, fris en fruitig. Ik heb inmiddels 

vakantiekampen bezocht en verschillende mensen uit diverse geledingen van de 

organisatie gesproken om een beeld te krijgen van het YMCA-gevoel. Jeugdwerk 

en (onderwijs)ontwikkeling lopen als een rode draad door mijn loopbaan. 

De YMCA is voor mij een heel logische plek.’ 

Wat zijn je drijfveren om bestuurslid te zijn van de YMCA? 

Gerard: ‘Bij een jongerenorganisatie hoort een bestuur dat (tenminste deels) uit 

jongeren bestaat. Dat heb ik een aantal keer gezegd, en vind dat ik daar zelf dan 

ook iets aan moet doen wanneer dat kan. De samenleving verandert continu en 

het is een uitdaging relevant te blijven als jongerenorganisatie. De YMCA heeft 

mij veel mogelijkheden gegeven, ik wil eraan bijdragen dat zoveel mogelijk 

andere jongeren deze mogelijkheden ook krijgen. De YMCA is een unieke 

organisatie waar je een grote diversiteit aan mensen ontmoet buiten je directe 

sociale kring, en met een fantastisch internationaal netwerk.’ 

Nicky: ‘Al een tijdje was ik ‘zoekende’ naar een manier om binnen de YMCA actief 

te zijn en mijn talenten in te zetten. Actief bezig zijn met de jeugd door kampen 

te draaien of clubleiding te zijn lukte me namelijk al een paar jaar niet meer in 

combinatie met mijn onregelmatige werk. Na een gesprek met (inmiddels oud-)

bestuurslid Roeland Tameling is het balletje gaan rollen. Ik ben afgestudeerd in 

theatermanagement en bedrijfskunde, dus juist vanwege mijn kennis en ervaring 

op het gebied van non-profit- en profit-organisaties hoop ik in deze bestuurs-

functie veel te kunnen betekenen voor de YMCA. Mijn uitgangspunt is dat we 

als vereniging de talenten van al onze mensen aan bod laten komen en waar 

mogelijk verder helpen te ontwikkelen door de juiste mensen op de juiste plaats 

te zetten. Ik heb zelf even moeten zoeken naar hoe ik mijn talent het beste zou 

kunnen gaan inzetten binnen de YMCA en heb ontzettend veel zin om deze 

bestuursfunctie op me te nemen. Ik hoop dan ook van harte dat we de komende 

bestuursperiode heel veel YMCA’ers in hun kracht zetten tijdens het pad dat we 

als YMCA Nederland samen bewandelen.’

Ilona: ‘Ik wil graag vrijwillig mijn kwaliteiten inzetten voor een maatschappelijk 

doel op een manier die mij ook in mijn persoonlijke ontwikkeling uitdaagt. 

De YMCA voert activiteiten uit waar mijn hart warm van wordt. Ik zie veel mooie 

Nicky

Irene

Peter

Gerard

Miriam Ilona

Jelle

Gerard Tosserams (28 jaar): tweede penningmeester (opvolger van Martin Vosjan). 
Data-analist voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Den Haag

Irene Kuling (30 jaar): vice-voorzitter (opvolger van Roeland Tameling)
Postdoctoraal onderzoeker bij de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Nicky van Rossum (31 jaar): algemeen lid
Programmeur en coördinator verhuur bij Theater De Lampegiet in Veenendaal en zelfstandige in organisatieadvies en projectorganisatie

Ilona Veldhuis (31 jaar): algemeen lid
Opleidingsmanager bij NCOI Groep
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activiteiten die van de YMCA uitgaan, maar zie ook nog veel potentie. Daar 

draag ik graag aan bij!’ 

Irene: ‘De YMCA heeft me veel gebracht: het is een mooie organisatie, met een 

enorme openheid en een prachtige visie op hoe je als mens met elkaar omgaat. 

Ik vind het leuk en interessant om te weten wat er gebeurt in een organisatie en 

ik wil dat dingen binnen een organisatie goed geregeld zijn. Daar draag ik zelf 

graag aan bij. Zo zat ik tijdens mijn opleiding ook in het bestuur van de 

studievereniging en in de studentensportraad. Binnen de YMCA zie ik nog veel 

ontwikkelmogelijkheden waar ik graag mee aan de slag wil. 

Jullie zijn alle vier rond de dertig jaar. In vergelijking tot de
eerdere en andere bestuurders van de YMCA zijn jullie vrij jong. 
Hoe kijken jullie hier zelf tegenaan? 
Nicky: ‘In mijn opinie is leeftijd niet iets waar je specifiek naar moet kijken en 

‘iets’ over moet vinden. Het gaat om het samenbrengen van de kracht van 

verschillende mensen, daarbij kijkend naar de achtergrond en diversiteit van 

je bestuursleden. De andere bestuursleden heb ik inmiddels leren kennen en ik 

denk dat er een groep gemotiveerde mensen is samengebracht, met brede 

kennis en ervaring zowel binnen als buiten de YMCA. Hierdoor zijn we als bestuur 

in staat om op verschillende wijzen naar de vereniging te kijken: naar de individu-

en, maar ook naar de interne en externe organisatie. Door die diverse gezichts-

punten ontstaat er een totaalbeeld vanuit meerdere perspectieven, vanwaar we 

concreet en voortvarend kunnen verder bouwen aan onze mooie organisatie.’

Irene: ‘Ik vind ook niet dat de nadruk moet liggen op hoe ‘jong’ we zijn. We 

hebben alle vier veel ervaring, in verschillende disciplines. De directe doelgroep 

van de YMCA is een heel stuk jonger dan wij zijn, de 

andere bestuurders zijn juist over het algemeen een 

heel stuk ouder. Misschien fungeren wij wel als een 

brug tussen deze twee groepen. Ik denk dat wij met 

de anderen in het bestuur een goede mix vormen 

tussen ervaring en kennis’. 

Gerard: ‘Ik denk dat jongeren per definitie een 

onderdeel moeten zijn van het bestuur van een 

jongerenorganisatie. Een groot voordeel is de 

directe inbreng van de belangrijkste doelgroep 

van de YMCA. Jongeren zijn over het algemeen 

een belangrijkere positie voor zichzelf aan het 

bemachtigen. Ze willen niet langer dat er over ze 

beslist wordt, maar zelf meebeslissen. 

Als organisatie met jongeren in het bestuur zorg je 

ook voor een continuïteit.’ 

Ilona: ‘Een goede band met de achterban is van 

groot belang. We staan wat dichter bij de doel-

groep(en) en kunnen meer vanuit onze eigen 

ervaring of omgeving inleven in de behoefte van 

de doelgroep(en). De samenleving verandert en 

wil je mee met die stroom, dan moet je snel kunnen 

schakelen en goed aanvoelen wat de behoefte is. 

Tenslotte draait het om de jeugd! Wat ik meebreng 

is pragmatisch werken, van plannen ook overgaan 

tot uitvoering en de koppeling met de praktijk 

niet vergeten te maken tijdens het maken van 

plannen of beleid.’

Contact met het bestuur
Irene: ‘We komen graag in contact met onze doel-

groepen en de leden. We willen aanspreekbaar zijn 

en mét hen tot een plan komen. We willen de leden 

hierbij ook graag oproepen om gebruik te maken 

van hun recht van inspraak op het beleid, bijvoor-

beeld tijdens het Ledencongres. We doen het 

samen en niet vanuit een ivoren toren!’ 

Heb je vragen over bijvoorbeeld het beleid van 

de Vereniging of heb je ideeën wat betreft de 

organisatie? Wil je met het bestuur delen wat er 

leeft? Spreek iemand van het bestuur aan of stuur 

een mailtje naar info@ymca.nl.  ••

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden

tikkertje gespeeld”
“Ik heb nog nooit zoveel 

Jeugdwerkadviseurs ondersteunen lokale clubs op de werkvloer

Het uitwisselen van ervaringen, stilstaan bij wat je doet en welke rol je in een wijk of 

dorp speelt, staat centraal in de methodiek. Zo ook op de bijeenkomst van stagiairs 

van de lokale clubs in Zwolle, op deze regenachtige novemberochtend. De acht 

dames draaien clubs in Zwolse wijken Assendorp, Stadshagen en Westenholte. Het 

reflecteren op je rol in de wijk blijkt nog moeilijk, maar aan de hand van ‘Het Recept 

voor Sterk Jeugdwerk’ komen de clubleiders een heel eind.

“In Zwolle hebben we drie YMCA-clubs opgericht om zo echt op wijkniveau iets te be-

tekenen”, licht Erika toe. “Hier helpen met name nog stagiairs. Op één club hebben 

we nu twee vrijwilligers gevonden.” Het idee voor de Zwolse YMCA-clubs is dan ook 

dat vrijwilligers uit de wijk de clubleiding geleidelijk overnemen. “We merken dat het 

helpt als je de wijk kent”, vertelt een van de stagiairs. “We hebben veel vrijheid, dus je 

moet goed weten waar er behoefte aan is.”

Het recept geeft de Sterk Jeugdwerk-methodiek handen en voeten. Bij het ingrediënt 

‘Samenwerken aan één doel’ ziet de club in de Zwolse wijk Westenholte kansen. “Mis-

schien kunnen we in onze activiteiten meer doen met samenwerken als groep”, oppert 

één van de dames. “En werken we als leiding wel aan hetzelfde doel?” Die week gaat 

de club direct aan de slag met het bouwen van spaghetti-torens.

“Je merkt dat veel clubs behoefte hebben aan iets concreets”, vertelt jeugdwerkad-

viseur Erika. “De ingrediënten helpen om op nieuwe ideeën te komen en je doelen te 

bepalen.” Verder gaan de jeugdwerkadviseurs langs bij de clubs. “Hierin werken we 

vanuit een positieve benadering. Ik benoem bijvoorbeeld eerst wat er goed gaat en 

probeer ouders en vrijwilligers te laten realiseren wat er zo uniek en mooi is aan hun 

club”, aldus Erika. “Hierna kijken we wat ze graag anders zouden willen en hoe we dit 

samen kunnen aanpakken.”

De jeugdwerkadviseurs van YMCA trekken sinds ruim een jaar het land in. Binnen de methodiek 

Sterk Jeugdwerk, ondersteunen zij lokale clubs op de werkvloer met concrete tips en ideeën om hun 

lokale jeugdwerk te versterken. “Zelf meedoen met de activiteiten hoort hier ook bij”, licht jeugdwerk- 

adviseur Erika de Weerd toe. “Ik heb nog nooit zoveel tikkertje gespeeld als in de afgelopen tijd.”

Jeugdwerk

De vrijwilligers in Zwolle betrekken ook de 

kinderen hierbij. De komende weken gaan ze 

de poster samen bespreken. Hoe kun je met 

de kinderen bijvoorbeeld talenten ontdekken 

en gebruiken? De clubleiders worden meteen 

enthousiast: “Ik ga de volgende keer mijn 

gitaar meenemen.” ••

Door: Judith Witmer
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Binnen YMCA Nederland gebeurt ontzettend veel, soms zoveel dat de meeste 

vrijwilligers niet kunnen bijhouden wat er allemaal gebeurt. Wanneer je actief 

bent op lokaal niveau of als kampvrijwilliger, weet je soms niet eens dat er op 

Europees- en Wereldniveau ook van alles gebeurt. Dat is zonde, want er is 

ontzettend veel te beleven en te ontdekken!

YMCA in een internationale context
Veel mensen binnen YMCA Nederland zijn zich nog niet zo bewust van alle 

mogelijkheden en daar wil de International Committee graag wat aan doen. 

YMCA Nederland maakt onderdeel uit van YMCA Europe en de World Alliance 

of YMCAs. Dit houdt in dat we toegang hebben tot een netwerk van YMCA’s over 

de hele wereld. Binnen YMCA Nederland is Jongerenreizen redelijk bekend. Zij or-

ganiseren avontuurlijke groepsreizen waarbij ook een buitenlandse YMCA wordt 

bezocht. Maar, wist je dat je bijvoorbeeld kan slapen in een YMCA-hostel naast 

Central Park in New York? Of dat je stage kan lopen bij een YMCA in Brazilië? 

Of dat je als lokale groep een uitwisselingsproject kan opzetten met een lokale 

groep in bijvoorbeeld Denemarken?

Internationale contacten
Om dit alles mogelijk te maken is een sterk internationaal netwerk van groot 

belang. Een van de belangrijkste taken van de commissie is dan ook het onder-

houden en verstevigen van het internationale netwerk. De commissie is hiervoor 

aanwezig geweest bij diverse internationale bijeenkomsten zoals de Refugee 

Conference, de General Assembly van YMCA Europe en de General Assembly 

van YMCA en YWCA Denemarken. Daarnaast vindt er met regelmaat online 

contact plaats. Ons doel is de contacten te verbeteren en op zoek te gaan naar 

duurzame samenwerkingen tussen de diverse YMCA’s. 

Mogelijkheden creëren
Er zijn dus veel mogelijkheden op een internationaal niveau en daar wil de 

commissie meer bekendheid aan geven. De commissie is in het voorjaar gestart 

en heeft sindsdien al een hoop gedaan. Zo is het aantal werkterreinen terug-

gebracht naar vier, te weten: Jongerenreizen, Student Exchange Programme, 

Solidariteitsactie en Local-to-Local. Wanneer je als lokale groep of als individu 

zoekt naar projecten voor het verbreden van grenzen, neem dan vooral contact 

op met de commissie. Samen kan er gekeken worden naar de mogelijkheden 

en eventuele samenwerkingen. 

WE NEED YOU!
Voor een aantal van deze werkgroepen zoeken we nog werkgroepleden. Heb 

jij altijd de ambitie gehad om binnen de YMCA op internationaal vlak aan de 

slag te gaan? Mail dan Janette van Kalkeren via internationaal@ymca.nl voor 

meer informatie. ••

Internationalisering

Student Exchange

Solidariteitsactie

Jongerenreizen

De grenzen over!

Muziek heeft in de YMCA altijd een grote rol gespeeld. 

Veel van de huidige fanfarekorpsen vinden er hun 

oorsprong. Toen de Ernst Sillem Hoeve in 1926 werd 

gesticht was de aanwezigheid van een begeleidings-

instrument logisch. Op de oudste foto’s prijkt een 

vleugel. Vanaf 1954 is een kabinetorgel in beeld. Het 

heeft de samenzang vaak begeleid. Het overleefde de 

verbouwingen. Maar het werd stil. In 1983 herkent een 

congresserende Belg het juweel. Met zijn broer Gerrit 

maakt Ludo Vandendries het instrument weer bespeel-

baar. Restauratie van dit in 1792 gebouwde instrument 

bleek een te dure aangelegenheid. Rond de eeuw-

wisseling wordt het opnieuw stil. Het orgel werd een 

zwijgend siermeubel in de Open-Haardkamer.

In het hoge noorden, in Tolbert, zochten de beheerders van de kerk een kabinet-

orgel. Herman Ruitenberg kende als oud-beroepskracht van de YMCA in Enschede 

het pronkstuk in de Ernst Sillem Hoeve. Hij legt contacten en na zorgvuldig beraad 

verhuist het orgel in 2013 naar Tolbert. Het wordt gezamenlijk eigendom. Tolbert 

verplicht zich voor restauratie te zorgen. Enthousiaste vrienden van de Tolberterkerk 

werven middelen. Eind oktober was het zo ver. De deuren gingen open.

De titulair organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem, Ton van Eck, ver-

raste iedereen door als eerste klanken te kiezen voor het lied dat vorige generaties 

YMCA’ers zo vaak met het orgel hadden doen klinken. Aansluitend vertelde Herman 

Docter het gezelschap orgelliefhebbers over het ontstaan van de YMCA en de 

historie van het orgel in de ESH. Herman Ruitenberg verhaalde over de verhuizing 

en restauratie. Daarna liet Ton van Eck de klankrijkdom van het instrument horen 

met een prachtige toelichting van Victor Timmer. De presentatie van een boek met 

de beschrijving van de restauratie, een indrukwekkend verhaal over details van de 

restauratie en een eerste concert rondden de officiële ingebruikneming af.

Op vrijdagavond kwamen de donateurs aan bod. Bestuurders van fondsen en 

adopteerders van orgelpijpen beluisterden de historie en de prachtige tonen.

Zaterdag was het open huis.

Het orgel zal regelmatig klinken. Onder de paraplu van Muziek in d’ Olle Buurt 

worden concerten gegeven. Ook kunnen talentvolle musici concerteren in de kerk. 

Nadere informatie op de website www.ollebuurt.nl ••

Op dinsdag 25 oktober opende de oud-burgemeester van de gemeente Leek, mevrouw De Jong, de deuren 

van het kabinetorgel dat een halve eeuw in de Ernst Sillem Hoeve stond. Met een variatie op het Bondslied van 

de YMCA Komt reiken wij elkander liet Ton van Eck het weer klinken. Jaren had het gezwegen. 

Nu kan het rijksmonument haar pracht weer etaleren. Het resultaat van een boeiende samenwerking. Door: Herman Docter

Komt reiken wij elkander 
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Op bezoek bij:

YMCA Zoetermeer

De Avond4daagse is een evenement dat 3.600 deel-

nemers telt en minstens net zoveel begeleiders. Deze 

dreigde in gevaar te komen en de YMCA wilde dit niet 

laten gebeuren. Ze stapte in de organisatie van dit 

evenement en ging daarbij de samenwerking aan 

met diverse andere organisaties en ook mbo-scholen 

werden hierbij betrokken. De YMCA staat natuurlijk voor 

spelactiviteiten. Eerder tijdens een Avond4daagse had-

den ze al eens een puzzeltocht georganiseerd maar in 

2016 hebben ze een hele vossenjacht opgezet. 

Kinderen konden op zoek gaan naar wegwerkers, 

heksen honden en vele andere dieren en beroepen. 

Dit waren deels vrijwilligers en voor een deel scholieren 

in het kader van maatschappelijke stage. Per avond 

konden er 3 figuren worden gevonden en via een bin-

gokaart konden de antwoorden worden ingeleverd  

bij de bakfiets van YMCA Zoetermeer. Elke avond  

werden uit de goede antwoorden 10 winnaars geloot 

die een prijs kregen die door sponsors mogelijk werd 

gemaakt en dus de volgende wandelavond kon  

worden opgehaald bij de YMCA-bakfiets. 

Vele Avond4daagsen in het land hebben het 

moeilijk. Misschien is dit een manier voor lokale 

YMCA’s om hun steentje bij te dragen aan de lokale 

Avond4daagse. Zo kunnen ze gelijk hun activiteiten 

promoten en een samenwerking aangaan met 

andere organisaties om kinderen een kans te geven 

om leuke dingen te doen maar vooral ook zichzelf 

te ontplooien en te ontwikkelen. 

Er is veel veranderd in die lange periode. Ik leerde mijn 

echtgenoot Cees kennen (jawel, tijdens een YMCA-

uitwisseling), kreeg twee prachtige dochters (waarvan 

er één ook een zeer gewaardeerde vrijwilliger is) en 

met z’n vieren reden we niet te tellen keren van 

Enschede naar Lage Vuursche. 

De vakantieweken voor gezinnen en jongeren gingen 

langzaam over naar vakantieweken voor senioren 

en omdat ik directiesecretaresse in een verpleeg- en 

verzorgingshuis was, leek het bijna vanzelfsprekend dat 

ik me bezig ging houden met de vakantieweken voor 

ouderen. Een hele overgang in het begin. In plaats 

van jongeren zoeken die volgens hun zeggen ‘helaas’ 

verdwaald waren tijdens een dropping in de bossen 

van Lage Vuursche, ging de ‘knop om’ naar een glas 

warme melk voor het slapen gaan, langzaam lopen, 

diëten en een enkele rollator. Ook daarin is al weer 

verandering gekomen: we spreken niet meer van een 

enkele rollator, maar denken nu aan 15 tot 20 exempla-

ren, die allemaal op hun eigen manier ingeklapt moet 

worden tijdens een bustocht. 

Ik heb er geen enkel moment spijt van gehad om mee 

te mogen werken aan de seniorenweken. Het is anders, 

Over leuke dingen gesproken: deze heb ik net zelf mogen zien. Neem het Safari- 

spel. Ik had echt het idee dat ik in Afrika beland was, maar nee, ik was toch echt 

in Zoetermeer. Het Safarispel is een kofferspel en is een combinatie van levend 

ganzenbord en monopoly en ziet er echt heel leuk uit. Voorafgaand aan dit spel 

hadden ze eerst nog een tikspel bedacht en na afloop werd er nog een balspel 

gespeeld. Dit is echt duidelijk YMCA: 3 leuke spellen waaraan kinderen plezier 

beleven. Halverwege de middag is er een pauze met wat drinken en iets lekkers. 

Tot slot vraag ik aan de vrijwilligers: “Wat maakt het waardevol voor jou om activi-

teiten voor de YMCA te begeleiden?” Het antwoord dat ik krijg is als volgt: “Kinderen 

een leuke middag te bezorgen en te zien dat ze plezier hebben in de activiteiten 

die worden gedaan en dat de kinderen naar buiten komen om te spelen en op 

deze manier deelnemen aan de activiteiten.” 

Ook vandaag zag ik de samenwerking tussen de YMCA Zoetermeer met Halte 

2717 en Bus 63, een buurtcentrum in de wijk Buytenwegh. Het aantal deelnemers 

bij de activiteiten varieert tussen de 10 en 30 deelnemers. De YMCA Zoetermeer 

gebruikt verschillende locaties. Een daarvan is de plek die ik vandaag gezien 

heb. Het valt mij op dat de YMCA in Zoetermeer veel samenwerkt met andere 

organisaties. Dat vind ik erg positief als je werkt met de doelgroep zoals de 

YMCA dat doet. Misschien is dit juist de kracht van deze afdeling: de samen-

werking zoeken en elkaar op deze manier helpen bij het organiseren van leuke 

activiteiten voor de jeugd. 

Wil je meer weten over de YMCA in Zoetermeer, kijk dan op www.ymcazoetermeer.nl 

of op facebook: https://www.facebook.com/YMCAzmeer. Ook op twitter kun 

je ze volgen @YMCAZoetermeer en tot slot zijn ze ook te vinden op Instagram en 

zelfs op youtube. ••

dat wel; beslist niet gemakkelijker of rustiger (zoals velen denken), soms ook wel 

intensief en emotioneel. De gasten die we ontvangen hebben al een heel lang 

leven achter de rug en die ‘bagage’ nemen ze mee in hun koffer op vakantie. Dat 

vraagt een luisterend oor en meeleven. Daar leer je van als vrijwilliger.  

Ik heb veel geleerd op de Ernst Sillem Hoeve, soms ook met vallen en opstaan, 

maar het is geweldig om dit te mogen doen in een groep met enthousiaste staf-

leden die allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk de gasten die een week aan 

ons worden toevertrouwd een hele goede en fijne vakantie te bezorgen. 

Er is een tijd van komen en gaan: dat geldt voor een vakantieweek en dat geldt 

ook voor mijn ‘werkzaamheden’ op de Ernst Sillem Hoeve en bij de VVSV. Dat be-

tekent niet dat ik afscheid neem, maar een stapje terug doe; tijd voor een nieuwe 

generatie die met veel elan en enthousiasme verder gaat. 

Op de slotavond van de seniorenvakantieweek werd ik totaal verrast door de uitrei-

king van de gouden speld van verdienste van de YMCA door mevrouw A. Wassink‐

Ibbenhorst (oud-directeur van de ESH en erebestuurder van YMCA Nederland). 

Geweldig dat zij de speld aan mij mocht geven (met haar heb ik in de loop der 

tijd veel lief en leed meegemaakt). En dat dit kon gebeuren in het bijzijn van mijn 

kinderen en kleinkinderen. 

Ik hoop nog vele jaren (zij het op een wat andere manier) mijn bijdrage te mogen 

leveren aan de seniorenarrangementen op de Ernst Sillem Hoeve.

(Dit artikel is eerder verschenen in het Hoevenieuws najaar 2016)••

‘Omdat ik vakantie heb dacht ik dat het wel leuk was om een weekendje Zoetermeer te boeken. Als ik daar dan 

toch ben, kan ik gelijk even kijken bij de YMCA in Zoetermeer, want wie zijn die mensen die zo actief hun activiteiten 

promoten op sociale media? Ik ontmoet er een paar bij een van de activiteiten die ze organiseren. Na afloop vraag 

ik of ze wat kunnen vertellen over hun activiteiten en komt het verhaal over de Avond4daagse als eerste op tafel.’

Volgens mij was ik een jaar of twintig toen ik heel voorzichtig de eerste stappen zette in mijn ‘loopbaan’ als YMCA- 

vrijwilliger op de Ernst Sillem Hoeve. Ik was er als 17-jarige al een keertje geweest met een vriendin in een 

vakantieweek en als jong bestuurslid van de CJV in Enschede waagde ik, enkele jaren later, de sprong naar elders. 

Op dat moment heb ik niet gedacht dat ik zo’n lange periode met dit prachtige huis verbonden zou blijven. 

Door: Willem Bandstra

Door: Ans Purmer

Ans (links)krijgt de 

gouden speld overhandigd 

van mevrouw Wassink

Terugblik op een lange 
periode van vrijwilliger zijn. 



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 € 22,50 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  

Het bestuur en 
de medewerkers 

van YMCA Nederland 
wensen u prettige 

kerstdagen en 
alle goeds 
voor 2017!


