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Wat gebeurt er veel in een jaar. Zo herinner ik mij goed het gesprek dat ik samen

“Ik wil werken aan concrete resultaten”

met Joost Vlasblom voerde rondom de aanstelling van Rosanne (nu werkzaam in

In dit nummer o.a.:
Vicevoorzitter Irene Kuling:

“Ik wil werken aan
concrete resultaten”
CJV Vlaardingen organiseert
al 44 jaar de intocht van de Goedheiligman

Sinterklaas aangekomen
in Vlaardingen

Vlaardingen en regio Rijnmond). Samen met Aat Brobbel en Hans Bakker van
Het nieuws van de ziekte van onze voorzitter Peter Klein kwam in maart van dit

Vlaardingen zagen we dat met extra aandacht het YMCA Jeugdwerk de potentie

jaar voor ons allen als een vervelende verrassing. Zo ook voor Irene Kuling die

heeft om nog meer het verschil te maken. En dat lukt!

in haar rol als vicevoorzitter van YMCA Nederland ineens de taak van voorzitter
op zich moest nemen...

Ik herinner me een gesprek met nieuwe vrijwilligers van Y Camps. Inge Bussink was met haar staf en
vrijwilligers druk bezig deze jonge mensen op te leiden zodat zij, in hun vrije tijd, kinderen en jongeren net

CJV Schelle en CJV Borne

Verbonden
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En nog veel meer! Veel leesplezier!

dat beetje extra aandacht geven welke ze nodig hebben. Ik mocht iets vertellen over wat de YMCA nog
meer doet en het effect is dat diverse jongeren nog meer willen doen!
Ik herinner me het gesprek met Colin MacFarlane uit Schotland op de General Assembly in Edinburgh
(Schotland). De Schotse YMCA zorgt via een mentorschap voor kinderen waarvan de ouders het (even) niet

De avonturen van

COLOFON

Robèrt Feith, Algemeen secretaris

Magazine voor leden, vrijwilligers en medewerkers

redden om hun kinderen de primaire zorg te bieden. Door de YMCA doen de kinderen en jongeren wèl mee
op school, in sport en met elkaar!

een Nederlandse Leeuw

Zomaar een aantal voorbeelden waarin de YMCA ‘omziet naar’: op een zorgende manier aandacht
besteden aan. Aan kinderen, aan jongeren en aan vrijwilligers zodat zij zich gezien voelen, zich ontwikkelen

In de Inclusief van april dit jaar stond een verslag te lezen van de

èn het verschil maken.

Inclusief is een gratis uitgave voor leden, vrijwilligers

Europese koala YesMan, de mascotte van YMCA Europa. In navolging hiervan

Maar aan het einde van het jaar is er ook een ander ‘omzien naar’. Niet alleen terugkijken, maar omzien naar

en medewerkers van YMCA Nederland en verschijnt

heeft YMCA Nederland inmiddels ook een mascotte...

in de zin van op een afwachtende manier zoeken naar. Eigenlijk betekent dat ‘uitkijken naar’. En ik mag wel

twee maal per jaar.

zeggen dat ‘we’, als YMCA, uitkijken naar… 2018, met dezelfde en andere voorbeelden zoals net genoemd.

PAGINA

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

Jeugdwerk
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Want dat is wel waar ‘we’ voor gaan. Niet dat 2018 het jaar van de waarheid is. Maar het is wel een jaar
waarin ‘we’ nog meer met elkaar ‘willen omzien naar’. Past dat niet mooi bij Kerst?
Robèrt Feith

Proeven van het

Algemeen secretaris

Recept voor Sterk Jeugdwerk

Druk: Trepico - Nijkerk - www.trepico.nl

Bestemmingen YMCA Jongerenreizen

Gezocht: bestuursleden en vrijwilligers VVsV

nieuwsbrief @clusief. Je ontvangt deze automatisch

Voor komende zomer zijn er bij YMCA Jongerenreizen 12 reizen te boeken.

De Vereniging Vrienden van de Sillem Hoeve zoekt twee nieuwe

als je persoonlijk lid of donateur bent en je mailadres

Het is weer een mooie lijst met bestemmingen, waarbij Noord-, Oost-, Zuid-

bestuursleden. De vereniging geeft steun aan

bij ons bekend is. Je kunt je mailadres opgeven via:

en West-Europa wordt bezocht. De bestemmingen van 2018 zijn:

de Ernst Sillem Hoeve en organiseert diverse vakantie-

Albanië & Macedonië; Azoren; Discovery Tour; Faeröer-eilanden;

weken en weekenden voor senioren in het hotel. In 2018 treden twee

Griekenland eilandhoppen; Ierland; Israël & Palestina; IJsland;

bestuursleden af, de secretaris en het bestuurslid ICT. Wie interesse

Servië & Bosnië (outdoor); Sicilië (outdoor).

heeft in deze vrijwillige bestuursfunctie kan contact opnemen met

Ook dit jaar zitten er reizen bij voor de leeftijd van 15 t/m 19 jaar.

de voorzitter Cees Purmer cees@vrienden-esh.nl of 06-51352712.

Een nieuwe naam, een nieuwe opzet, maar rond dezelfde thema’s;
Naast Inclusief verschijnt regelmatig de digitale

info@ymca.nl. Het overige nieuws lees je op

YMCA Jeugdwerk heeft de RAAK-trainingen in een nieuw jasje gestoken...

EN VERDER...

www.ymca.nl.

Column Robèrt Feith
Wij verwelkomen bijdragen in Inclusief uit alle geledingen van de YMCA. Omvang bij voorkeur 400 woorden.

Nieuws en personalia

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in
te korten. Bijgeleverde digitale foto’s minimaal 500kb.

Sinterklaas aangekomen in Vlaardingen

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

Verbonden
www.facebook.com/ymcanederland
twitter.com/ymcanl
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“De vrijwilligers zijn zelf het gereedschap”
Be the Change!
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De twee bestemmingen zijn: Noorwegen (i.c.m. Ten Sing festival) en
Pyreneeën & Barcelona.

Om de senioren tijdens hun vakantie een aantrekkelijk programma
te bieden, zijn er ook vrijwilligers nodig. Zeker voor jongeren zijn dit

Kijk voor het volledige reisaanbod, meer informatie over de reizen en

prachtige weken om te begeleiden. Overnachten in het hotel, een

het boeken van een reis op onze site www.ymcajongerenreizen.nl.

professionele kok die het eten bereidt, excursies in de omgeving en
zeer dankbare deelnemers. Ook voor deze functie kun je contact

Tot en met 31 januari 2018 geldt een speciale

opnemen met Cees Purmer.

vroegboekkorting van € 50,- voor alle reizen. Voor YMCA-leden
en YMCA-vrijwilligers is de vroegboekkorting € 75,-.

Meer informatie over de VVsV lees je op www.vrienden-esh.nl
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NIEUWS & PERSONALIA
Spelden van verdienste

In Memoriam

Enno Brommet

Informatiedag 2017

Op 16 oktober 2017 overleed op 71-jarige leeftijd Enno Brommet;

Goud (40 jaar)

alle reden om bij zijn leven onder ons stil te staan.

Joke Krijgsman,

CJV Vlaardingen

Zoals in het interview met Irene Kuling verderop in deze Inclusief valt te lezen,

Dick van der Voet,

CJV Vlaardingen

wil het Hoofdbestuur de leden en betrokkenen van YMCA Nederland graag

Het is juli 1969 en in Nottingham (UK) vindt de 5e YMCA World

informeren over de jaarplannen voor 2018. Daartoe werd er op zaterdag

Council plaats. Samen met enkele andere collega’s in de

Zilver (25 jaar)

25 november een Informatiemiddag gehouden op de Ernst Sillem Hoeve. De

Wereldbond had ik bedacht om aan dat beraad een Young

Janny Hein,

YMCA Noord-Oost

diverse afdelingen binnen de Vereniging (Jeugdwerk, International Committee,

Members Forum met gedeeltelijk spreek- en stemrecht te koppelen.

Arie Huizer,

CJV Vlaardingen

Y Camps en de Vereniging) presenteerden gezamenlijk de doelstellingen voor

Dat voorstel werd warm onthaald en elk land werd uitgenodigd

Wendy Huizer,

CJV Vlaardingen

het komende jaar. Ook het meerjarenbeleidsplan waarop deze jaarplannen

daarvoor enkele jongeren te selecteren.

zijn gebaseerd, werd door vicevoorzitter Irene nader toegelicht.
Brons (12,5 jaar)
Irene Kuling,

YMCA Jongerenreizen

Na de pauze en het beantwoorden van de opgekomen vragen, hield een aan-

In de Nederlandse YMCA (toen nog overwegend CJV genoemd)

tal vrijwilligers een bevlogen presentatie over het werk dat zij doen bij de YMCA.

waren we kort daarvoor ook een nieuwe weg ingeslagen. Door de

Zo presenteerde YMCA Scheveningen een plan voor een zorgcoöperatie.

invoering van de zgn. Kaderkern trainingen boden we talentvolle

Een verslag van deze dag alsmede de uitgedeelde plannen zijn op te vragen

Geboren

bij het landelijk bureau.

28 mei 2017 Jelle Bouwers,
zoon van Danny en Aukje Bouwers-Zijlstra
(vrijwilligster YMCA Jongerenreizen) uit Culemborg
7 augustus 2017 William Meester,

Veranderingen binnen
de International Committee

zoon van Yolanda Bruggink en Jan Meester
(vrijwilligers Y Camps) uit Aldeboarn

In Memoriam Boukje

Peursum

kandidaat leidinggevenden een stevige en brede basis aan. Zo
werd ook Enno, als enthousiaste vrijwilliger al actief in Nunspeet, in
de provincie Gelderland en ook op landelijk vlak (Hoofdbestuur en

Op 19 Augustus 2017 is Boukje Peursum, na een ernstige ziekte, op

kampwerk), uitgenodigd om deel te nemen aan Kaderkern 1.

72-jarige leeftijd overleden . In de jaren ‘70 begon Boukje als club-

Als student aan Sociale Academie “de Horst” in Driebergen

leidster voor de tieners in haar geboortedorp Jistrum. Rond 1980

beschikte hij wel al over de nodige theoretische kennis van

ontstond de Fed Christelijk Jeugdwerk Friesland met Tytjerksteradiel

welzijnswerk, maar rond identiteit en uitgangspunten van CJV

als een van de 13 regio’s. Boukje werd daar bestuurslid.

en YMCA kon hij nog wel wat inzicht gebruiken.

15 september 2017 Yfke Yvannah Kampstra,

Er zijn een aantal veranderingen in de samenstelling van de commissie

dochter van Janneke en Björn Kampstra

waarvan we jullie graag op de hoogte brengen. Voor de zomer bestond het

De gemeente subsidieerde het werk en er kon een beroepskracht

Toen “Nottingham” naderde besloten we om ook Enno Brommet

(persoonlijk lid) uit Lemmer

bestuur uit Judith, Matthijs en Janette, maar tijdens de zomer is Judith gestopt

aangetrokken worden . Na een aantal jaren kwam deze post weer

(23 jr.) op te nemen in de delegatie naar het Young Members Fo-

24 september 2017 Quinn Cornelis Radboud Schoonhoven,

en is Matthijs het rustiger aan gaan doen. Daardoor zijn in hun plaats twee

vrij en werd Boukje van vrijwilligster jeugdwerkadviseur.

rum. Hij maakte tijdens de bijeenkomsten de nodige indruk en werd

zoon van Frank en Carianne Schoonhoven

nieuwe mensen in het dagelijks bestuur gekomen: Mark van Leersum en

Ze wist de vrijwilligers uit de 15 dorpen goed te verbinden en met

als gevolg uitgenodigd om voor Europa zitting te nemen in de zgn.

(vrijwilligster Tri-axY) uit Ureterp

Matthias Ouwejan. Zij zullen, in de functie van secretaris en penningmeester,

elkaar veel activiteiten van de grond te krijgen. Het blad Elan werd

President’s Committee, een soort dagelijks bestuur van de

11 november 2017 Jonna Mare Vullings,

Janette ondersteunen in haar rol als voorzitter van de International

een aantal keren per jaar verspreid en er werd veel tijd en energie

Wereldbond. Hij zou daarvan lid blijven tot de volgende World

dochter van Merel Koning en Floor Vullings

Committtee. Zo is de commissie weer op volle kracht. Mark heeft in het

gestoken in de kofferspelen. Themagerichte koffers met materiaal die

Council in Kampala, Uganda, in 1973 en in die vier jaar veel door

(persoonlijk lid) uit Utrecht

verleden veel gedaan voor YMCA-jongerenreizen en is al jaren een bekend

clubs konden gebruiken in hun bijeenkomsten. Er werd (en wordt!)

Europa reizen en de Wereldbond, o.m. bij de EEG en de Raad van

gezicht binnen YMCA Nederland. Matthias is Change Agent voor YMCA Neder-

veel gebruik van gemaakt.

Europa, vertegenwoordigen.

land en heeft daardoor een heel groot internationaal netwerk waar

Ook het maken van een korte film over jongeren op straat en

de commissie gebruik van kan maken.

drugsgebruik, met de tieners als acteurs was een mooi middel om

In Nederland studeerde hij ondertussen af en kreeg een staffunctie

19 augustus 2017 Boukje Peursum (72) uit Jistrum,

Ook zijn we nog naar mensen op zoek in één van onze werkgroepen. Wil je

thema’s bespreekbaar te maken.

bij de ABVA, gevolgd door een baan in de volwasseneneducatie.

oud-Jeugdwerkadviseur in Friesland

meedenken over de uitwisselingen die mogelijk zijn bij YMCA Nederland?

16 oktober 2017 Enno Brommet (71) uit Waarland,

Wil je YMCA ook op internationaal vlak leren kennen? Zoek dan contact met

Boukje’s drijfveer was vooral tieners te helpen volwassen te worden in

oud-vicevoorzitter YMCA Nederland

Valerie Pronk voor de werkgroep uitwisseling (Pronk.valerie@gmail.com).

een onzekere fase van hun leven. Zeer gemotiveerd door het geloof

Voor andere mogelijkheden, nieuwe ideeën of vragen over wat we doen kun

in de liefde zoals Jezus dat aan haar en ons meegaf, gaf ze dat ook

Na die boeiende loopbaan in het jeugdwerk bracht zijn sterke

je gerust mailen naar internationaal@ymca.nl.

door aan jongeren. Niet door te preken maar door te doen en van

maatschappelijke engagement hem tot een groot aantal jaren

ze te houden en ook te vertellen wat geloof voor haar inhield.

in publieke functies. Eerst 10 jaar als wethouder in Veendam

Moeite heeft ze gehad met de keuze om op te gaan in de gevulde

(“de beste”, zeiden ze daar), gevolgd door het burgemeesterschap

algemeenheid van het christelijk jeugdwerk, dat verlies van identiteit

in Egmond en tot zijn pensioen in nog een aantal andere plaatsen.

zag ze als een vernietiging van ons gedachtegoed.

Ook in die rol oogstte hij veel waardering.

Ze heeft veel betekend voor jongeren en vrijwilligers en voor ons.

We mogen als YMCA-gemeenschap dankbaar zijn voor wat hij

Haar eeuwig thuis ,waar ze in geloofde omdat Jezus dat heeft

voor ons werk betekende, alsook voor het feit dat hij daarin een

beloofd, is ze binnen gegaan.

leerschool vond voor een bijdrage in de wijdere samenleving.

Arie Aalberts

Aad Kik

Overleden

Janette

Matthias

Ondertussen was hij ook enkele jaren lid van het Dagelijks Bestuur
van YMCA Nederland.

Mark
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CJV Vlaardingen organiseert al 44 jaar
de intocht van de Goedheiligman

Hoe kijkt vicevoorzitter Irene Kuling terug op de afgelopen maanden

“Ik wil werken aan concrete resultaten”
Door: Jantineke van Helden

Het nieuws van de ziekte van onze voorzitter Peter

duidelijk te maken. Anders dan voorheen gaan we

Klein kwam in maart van dit jaar voor ons allen als

deze plannen ook met de leden, vrijwilligers en andere

een vervelende verrassing. Zo ook voor Irene Kuling

geïnteresseerden bespreken (25 november).

die in haar rol als vicevoorzitter van YMCA

Sinterklaas aangekomen in Vlaardingen
Door: Rosanne Verhoeven
Een boot vol pieten, vrolijke muziek en
verwachtingsvolle kindergezichten: ook in

Nederland ineens de taak van voorzitter op zich

Het uitvallen van Peter is ook een wake-up call geweest

Vlaardingen zet Sinterklaas elk jaar weer voet aan

moest nemen. Hoe kijkt zij terug op deze roerige

om eens kritisch te kijken hoe dingen gaan binnen het

wal. Bijzonder echter aan deze intocht is dat de

periode? Jantineke van Helden vroeg het haar.

bestuur en de organisatie. Is het logisch dat we dingen

organisatie ervan al jaren in handen is van CJV

doen zoals we ze doen omdat we dat al jaren zo

Vlaardingen die hiervoor zelfs een apart bestuur

Het was natuurlijk schrikken dat Peter dit traject in

doen? Een voorbeeld, al voor Peters ziekte hebben we

heeft: Sint in Vlaardingen.

moest, maar het was voor mij vanzelfsprekend dat ik

gesproken over het aanstellen van een dagvoorzitter

de taken van de voorzitter overnam. Dat hoort bij het

tijdens het Ledencongres. Nu Peter het congres niet

takenpakket van vicevoorzitter en dat weet je als je er

kon voorzitten en ik de plannen van het bestuur zou

aan begint. Daarnaast hebben we binnen het bestuur

voorleggen aan de leden was het niet wenselijk dat ik

een aantal taken herverdeeld en Peter is de afgelopen

ook de dag zou voorzitten. Daarom hebben we

maanden ziek geweest maar er zijn ook perioden

Marloes Meijer gevraagd en dat bleek uitstekend te

geweest dat hij er wel bij was.

werken. Door zo nu en dan dus ook kritisch naar onszelf

‘Elk jaar denken wij, groter kan het niet, maar toch kunnen we steeds weer nieuwe

te kijken kunnen we dingen logischer inrichten.”

onderdelen toevoegen aan het programma’, vertelt Dirk-Jan van der Ende in de

In het decembernummer van Inclusief in 2016

lokale Vlaardingense krant Groot Vlaardingen. “Zo hebben we sinds een aantal jaar

vertelde je aan Renske Houweling dat je ‘graag wil

Wat is je persoonlijk doel voor 2018?

ook een sportplein met voetbal, korfbal en hockey. Dit jaar liep er voor het eerst een

dat dingen binnen een organisatie goed geregeld

“We hebben veel dingen in gang gezet die nu ook

piet mee met glutenvrij strooigoed, was er als hoogtepunt een optreden van O’G3NE

zijn.’ In hoeverre hebben jullie daarin nu stappen

echts iets moeten gaan opleveren. Niet meer van ‘we

kunnen zetten?

willen dit en we hopen dat’, maar echt concrete

In 1973 was er bijna geen Sinterklaasintocht in

is als voorzitter van het bestuur samen met zijn vicevoorzitter Marcel Meijlink al vele

“We willen graag de interne binding en structuur van

resultaten. Komend jaar kunnen we daar hopelijk de

Vlaardingen… De filmafdeling van CJV Vlaardingen

jaren betrokken bij de intocht van de Goedheiligman in Vlaardingen. Meijlink begon

de organisatie versterken en daar werken we hard aan;

vruchten van plukken en vervolgens op doorpakken. Ik

bood toen uitkomst. Deze bestond namelijk 25 jaar en

zijn carrière ooit als Zwarte Piet en stroomde later door naar het bestuur. Samen met

we zijn bezig met het opstellen van een meerjaren-

hoop dat Peter in 2018 weer helemaal beter is en

wilde dit jubileumfeest wel vieren tijdens de intocht van

een team van 30 vrijwilligers zijn zij het hele jaar bezig met de organisatie van het

beleidsplan en de beroepskrachten gaan met

dat we de plannen gezamenlijk kunnen oppakken.”

Sinterklaas, die zij voor deze gelegenheid organiseerden.

evenement. Op de dag zelf worden ze bijgestaan door nog eens 50 vrijwilligers en

jaarplannen werken om die doelstellingen per jaar

••

Van het een kwam het ander en zo voer Sinterklaas

ruim 225 pieten. ••

en werd het hele evenement live uitgezonden op TV Vlaardingen.” Van der Ende

op 18 november jl. voor de 44e keer onder leiding van
enthousiaste CJV-vrijwilligers de stad binnen.

Sjors de Leeuw is mascotte van YMCA Nederland

De avonturen van een Nederlandse Leeuw

Grootste evenement van Vlaardingen
Tegenwoordig is de Sinterklaasintocht uitgegroeid tot
een van de grootste evenementen van Vlaardingen.
Van ’s morgens vroeg tot het einde van de middag
worden er op verschillende plaatsen in de stad

Door: Jantineke van Helden

In de Inclusief van april dit jaar stond een verslag

activiteiten georganiseerd. Dit begint in de ochtend

te lezen van de Europese koala YesMan, de

met de feestelijke binnenkomst van Sinterklaas in de

mascotte van YMCA Europa. In navolging hiervan

haven en in de middag gaan we verder met het

heeft YMCA Nederland inmiddels ook een mascotte:

Super Sint Festijn in de stad. Een groot podium en

Sjors de Leeuw. Op het Ledencongres in juni is hij

allerlei gratis activiteiten voor de jeugd zoals een

gepresenteerd en inmiddels reist hij door Nederland,

kinderboerderij, een stormbaan, een beker chocomel

nieuwsgierig naar alle activiteiten die door de

en een suikerspin.

YMCA georganiseerd worden. Kijk mee naar zijn
belevenissen in de afgelopen maanden.
Sjors in het

Wil je Sjors volgen, kijk dan op zijn Facebookpagina

Portugees parlement

www.facebook.com/sjorsdeleeuwymca
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De intocht van Sinterklaas in Vlaardingen terugkijken?
Sjors met de bekers van Tri-axY

Bekijk de opgenomen livestream op de website van CJV Vlaardingen: http://sintinvlaardingen.nl/sint-in-vlaardingen-live
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CJV Schelle en CJV Borne

goede raad of hulp te steunen, de oprichting van nieuwe
verenigingen te beproeven en over het algemeen de eendracht
en broederlijke liefde aan te kweken”.
Rond 1900 komt uit Groningen het verzoek om als ringen uit dezelfde
provincie bij elkaar te komen ter overbrugging van de afstand tussen
het landelijke bureau en de plaatselijke verenigingen. In 1904
ontstaan Provinciale Commissies die zich “als een uitgestoken hand
van het Bondsbestuur in elk gewest” moeten beschouwen.
Kentering
50 jaar geleden toont zich een kentering. De grootstedelijke en
provinciale besturen begeleiden jeugdwerkadviseurs. In ringen
worden activiteiten gedaan waarvoor een plaatselijke vereniging
te klein is: een sporttoernooi, een clubblad, een bekende spreker.
Leden van de plaatselijke verenigingen gaan zelf minder op weg.
Het bezoek aan de Bondsdagen neemt af. Als een plaats behoefte
heeft aan advies, komt de jeugdwerkadviseur op bezoek.
De structuur van het Christelijk Jongeren Verbond wordt aangepast.
Plaatselijke verenigingen vaardigen via hun Provinciale Bestuur

Verbonden
Achter een ogenschijnlijk klein bericht van de CJV’s in Borne en

vorming vooropstaat. Bijbelstudie en maatschappelijke vraagstukken

Schelle gaat een lange historie van de YMCA schuil én een antwoord

vullen grotendeels de agenda. De tweede vereniging, Onder den

op een actueel maatschappelijk probleem.

Handwerkstand, heeft het karakter van een sociëteit. Amsterdam telt

vertegenwoordigers af in het hoogste orgaan van het Verbond,
de Ledenraad.

Actueel
Het verband in de Nederlandse samenleving lijkt te verdwijnen.
Er vinden steeds minder ontmoetingen buiten de eigen sociale
klasse en interessegebieden plaats. Toch is er wel vraag naar
verbintenis en ergens bij willen horen. YMCA Nederland heeft
een passende methodiek in haar genen. Borne en Schelle
wijzen een weg.••
Herman Docter

vele jonge economische ongeschoolde vluchtelingen van het Neder164 jaar geleden steken de leiders van twee Amsterdamse jeugdver-

landse platteland. ’s Avonds en op hun vrije zondag komen zij bijeen;

enigingen de hoofden bij elkaar. Ondanks grote verschillen besluiten

naast Bijbelstudie staan ontmoeting, vorming en scholing centraal.

Uitwisseling CJV Borne en CJV Schelle

ze samen verder te gaan; op zondag 23 oktober 1853 richten zij het
Nederlandsch Jongelings Verbond op. De oudste vereniging van

Verbond

In de zomervakantie waren beide groepen op een steenworp af-

1851, later bekend als Excelsior, houdt avonden waarin intellectuele

Het NJV gaat hun gezamenlijke belangen behartigen. Spoedig slui-

stand van elkaar op zomerkamp vlakbij Ommen. Naar aanleiding

ten verenigingen uit het hele land zich aan. Jaarlijks ontmoeten de

van een eerdere uitwisseling van bestuur en leiding in november

leden van de verenigingen elkaar op de Bondsdag. In de naam van

2016, ontstond het idee om tijdens de zomerkampen samen een

het NJV en de latere namen CJMV en CJV klinkt het Bijbelverhaal

dagdeel wat leuks te gaan doen. Het werd een 6-kamp op het

van Abraham. De naam duidt ook op een werkwijze, een methodiek.

kampterrein van CJV Schelle waarbij de deelnemers van beide

Eind 20ste eeuw zien jeugdsociologen er oude wortels in van de gil-

groepen gemengd werden. Er werden allerlei leuke spellen ge-

den. Je ging als jongeman op bezoek bij collegae van je vader om

daan met het thema “kamp op wielen” (thema van CJV Borne). Zo

later volleerd zijn bedrijf voort te kunnen zetten.

was er een rolstoelrace met bekertjes water in de hand, ringsteken
zittend in een kruiwagen, rollatorrace en autoband slepen. De

Ringen

leden waren erg fanatiek en er was ook veel lol samen. Tussendoor

Met de groei van het Verbond ontstaat de behoefte elkaar vaker

kregen we een lekker ijsje en het mooie zonnige weer gaf een extra

en ook dichterbij te ontmoeten. In 1867 komt de vereniging uit

glans aan deze leuke ochtend. Na de gezamenlijke lunch ging

Apeldoorn met de suggestie de plaatsen in ringen in te delen. Doel is

elke groep weer zijn eigen weg en kon men terugkijken op een

“de contacten tussen de verenigingen te versterken, de betrekkingen

geslaagde en leuke ochtend!

met het Verbond te verlevendigen, pas opgerichte verenigingen met
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Jeugdwerk

Door: Judith Witmer

Proeven van het Recept
voor Sterk Jeugdwerk

Matthias Ouwejan is
Change Agent voor YMCA Nederland

Be the Change!

Een nieuwe naam, een nieuwe opzet, maar rond dezelfde thema’s;

Het korte proeven sluit als format naadloos aan bij

YMCA Jeugdwerk heeft de RAAK-trainingen in een nieuw jasje gestoken. Op

het Recept voor Sterk Jeugdwerk. “We werken op

een Proeverij-avond gaan jeugdwerkvrijwilligers uit één regio aan de slag met

de avonden met actieve werkvormen waarin de

De Global Gathering van de Change Agents was dit jaar van 1 t/m 10 september

Veel gezichten, veel culturen, veel geleerd, veel mee-

twee workshops die ze zelf uitgekozen hebben binnen het thema van de avond.

deelnemers een klein stukje informatie krijgen”,

in Sétubal, Portugal. 150 jongeren uit 46 landen kwamen bij elkaar om

genomen, veel te doen. Dit was zeker geen vakantie-

“Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en nieuwe inspiratie opdoen is de

aldus Erika. De trainers van een avond worden

gezamenlijk voor de belangen van jongeren op te komen. Dat is het doel van

tripje, zoals sommigen grappend beweren. Dit was

kracht van deze avonden”, licht jeugdwerkconsulent Erika de Weerd toe.

ingeschakeld afhankelijk van het thema en de

het Change Agent-programma en deze global gathering is het belangrijkste mo-

een ervaring die bol stond van goede leermomenten

locatie van de Proeverij. “We werken met een

ment in het programma, omdat het de enige training is waarbij alle Change Agents

Het was een voorrecht om hier aanwezig te zijn en de

Een proeverij is een avond waarop jeugdwerkvrijwilligers twee korte workshops

trainerspool en soms worden ook eigen medewerkers

van over de hele wereld elkaar treffen. Matthias Ouwejan, Change Agent voor

opgedane ervaringen zal ik altijd met me meedra-

krijgen aangeboden binnen het thema van die bijeenkomst. Vooraf is de

ingeschakeld.” De Proeverij is hiermee onderdeel van

YMCA Nederland, was erbij.

gen. Nu terug in Nederland ga ik een format maken

deelnemers gevraagd naar welke workshops hun interesse uitgaat. “Dit sluit aan

het Trainingshuis, waar je in deze Inclusief ook over

bij de behoefte om kort over iets te leren in plaats van meteen een uitgebreide

kunt lezen. De deelnemers betalen 8,50 euro per

“We kregen als Change Agents veel gelegenheid om met elkaar te praten,

heb ik met Frankrijk en Duitsland contact. We zullen

cursus te volgen”, vertelt Erika. De eerste reacties? “Enthousiast! Mensen vinden

persoon voor een Proeverij.

ervaringen uit te wisselen en vooral, elkaar uit de brand te helpen door kennis te

concepten uitdenken om jongeren van verschillende

het leuk om nieuwe dingen te leren. De kracht van de Proeverij is het ontmoeten”,
aldus Erika. “Deelnemers wisselen ervaringen uit en leren ook van elkaar.”

voor een interculturele meeting/kamp. Daarvoor

delen. Daarnaast was er telkens een dagdeel met verschillende hoofdthema’s.

achtergronden iets van en over elkaar te laten leren

De toekomstplannen? “Dit is het eerste seizoen

Ikzelf heb onder andere workshops bijgewoond over het ondersteunen van ex-

met het doel om extremisme en polarisatie tegen te

onder deze nieuwe naam. Ik zou graag twee

gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij, over een programma om

gaan, wat vaak berust op onwetendheid. Zo kunnen

Die uitgebreide cursus kunnen deelnemers vervolgens wel afnemen bij YMCA

seizoenen willen draaien met deze opzet”, vertelt

jongeren te leren over het democratische politieke proces en over een mental

ook zij leren een verschil te maken. #bethechange!”

Jeugdwerk. “Je ziet dat dit meer als groep of club gebeurt. Met deze Proeverij zien

Erika. “Zo kunnen we zien of het voldoet aan

health-programma om jongeren te stimuleren te praten over hun problemen. De

we juist individuen komen die meer willen weten over een specifiek thema,

verwachtingen en behoeftes van deelnemers. En je

workshops waren boeiend en doordat ze door Change Agents zelf gegeven wer-

Matthias zal regelmatig updates over zijn werk

zoals sociale veiligheid.” De organisatoren merken dat de losse avonden voor

merkt gewoon dat mensen herhaling nodig hebben.

den versterkten ze de kennisdeling en het netwerk tussen landen en tussen mensen.

plaatsen in de digitale nieuwsbrief van YMCA

individuen ook laagdrempeliger zijn. “Er komen ook mensen van buiten

Ze moeten het een paar keer langs zien komen en

Natuurlijk waren er ook een aantal momenten waarop we erop uit gingen. Zo

YMCA/CJV op de avonden. Dat is leuk om te zien.”

erover gehoord hebben.”

hebben we een bezoek gebracht aan het Portugese parlement, om daar de

op deze nieuwsbrief?

belangen van jongeren aan de orde te stellen Dat bezoek was interessant en

Kijk dan op www.ymca.nl/internationaal. ••

Wel blijven CJV’ers vaak de kern van de groep. Zo overlegt YMCA Jeugdwerk met

De proeverijen worden komend seizoen georgani-

omgeven van politieke correctheid, maar we hebben wel ons zegje kunnen

lokale groepen over behoeftes en locaties voor de Proeverijen. “Maar ook hebben

seerd in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,

doen en een duidelijk statement gemaakt voor de positie van jongeren. Het

we contact met sociaal-cultureel wek in betreffende regio’s en sluiten mensen zich

Gelderland, Drenthe en Zuid-Holland. Kijk voor de

bezoek aan de lokale YMCA van Sétubal was erg indrukwekkend, omdat de

via-via aan voor de workshops.” De ontmoeting tussen vrijwilligers is zodoende

agenda en thema’s op

YMCA daar echt een verschil maakt in een arme buurt en jongeren kansen

groter dan alleen tussen lokale clubs.

ymcajeugdwerk.nl/trainingen/proeverijen.••

en vooral perspectief biedt.

Internationaal. Wilt u een abonnement

“De vrijwilligers zijn zelf het gereedschap”

Door: Jantineke van Helden

Overal in de YMCA worden trainingen gegeven. Binnen het kamp-

niet centraal gedeeld wordt. Dat is zonde, want dan wordt er

binnenkomt bij de YMCA, bij het Jeugd- of het Kampwerk,iedereen

in onze vrijwilligers. Op dit moment krijgen deelnemers aan trainingen

werk, het jeugdwerk, op lokaal niveau, op landelijk niveau. Er is voor

elke keer opnieuw een training gemaakt, terwijl de basiskennis

krijgt een basiscursus jeugdwerk aangeboden. Na deze basistraining

soms een certificaat uitgereikt. Wie weet kunnen we er gezamenlijk

elk wat wils. Dat is ook de kracht van de YMCA, meent bestuurslid

daarvoor in huis is. Ik ben daarom met veel mensen in gesprek

zijn er mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Trainers zijn

aan werken om onze trainingen erkend te krijgen, dromen staat vrij.

Miriam Bierhaus. In antwoord op een vraag vanuit YMCA Jeugdwerk

gegaan en heb van iedereen hun materiaal gekregen. Uit het

YMCA-vrijwilligers, getraind binnen de YMCA (train de trainer).

bureau Noord-Oost ging zij aan de slag met het opzetten van het

jeugdwerk, van Zuid-West en Noord-Oost. Vanuit het kampwerk

Trainershuis om meer gezamenlijkheid en eenheid in de trainingen

van Fun2Stay, van Y Camps, van buitenlandse reizen overal kreeg

Ontwikkeling van vrijwilligers

delen van ervaringen. We voelen ons verbonden met en zijn één

te brengen.

ik de gevraagde informatie.”

“Vooral bij die verdiepingen en verbreding gaat het om differentiatie,

YMCA. Een pakket van trainingen en opleidingen voor onze vrijwilligers

Binnen de YMCA zoeken we naar samenhang, samenwerking en

“De kracht van de trainingen van de YMCA zit in het delen van de

iedereen moet er iets uit kunnen halen. Op deze manier training geven

is daarin een fantastische eerste stap . Met de ingrediënten van het

“Het trainingswerk is in de loop der jaren wel wat versnipperd

ervaringen. Leren van elkaar en van te doen. De vrijwilligers die de

is gericht op de ontwikkeling van vrijwilligers. We kunnen met ons aan-

Sterk Jeugdwerk worden de trainingen nu ook sterk en daar worden

geraakt”, vertelt Miriam. “Op veel plekken ligt er informatie die

trainingen volgen zijn zelf het gereedschap. Wanneer iemand nieuw

bod naar buiten toe aangeven dat we kwaliteit leveren en investeren

we allemaal beter van.” ••
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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 jongeren 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 achterban 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.

Word lid van
YMCA Nederland

De medewerkers en
het hoofdbestuur van YMCA Nederland
wensen u prettige kerstdagen
en alle goeds voor 2018!
Zo helpt YMCA Nederland jou
• Diverse kortingen zoals korting op cursussen en trainingen, kofferspelen
en jongerenreizen;

• 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.

Zo kun je je aanmelden
Voor € 25,50 per jaar ben je lid van
YMCA Nederland. Een internationaal
lidmaatschap kost € 30,50.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op

www.ymca.nl/vereniging/lidmaatschap

