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FIJNE ZOMER!

Een huis met vrienden
De zomer komt eraan! Dat betekent voor een deel van onze vrijwilligers

In dit nummer o.a.:
Terugblik op de Conferentie
Jeugdwerk 2030: Klaar voor de toekomst

Een gewaagd initiatief was het. Een investering fors groter dan de jaarlijkse

dat we richting de afsluiting van het (jeugdwerk)seizoen gaan, terwijl het

inkomsten. Indrukwekkend en accuraat zijn de berekeningen van

voor een ander deel van onze vrijwilligers juist betekent dat het (vakantie)

Irene Kuling, voorzitter

penningmeester James. YMCA Nederland was toe aan een eigen huis.

seizoen gaat beginnen!

(foto: Robert Nijssen)

De grote meerwaarde van meerdaagse bijeenkomsten was duidelijk geworden...
Voor mij is de zomer het ideale moment om de batterij op te laden. Even weg van de dagelijkse gang van

Zin in YMCA – Een proeftuin voor de
Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid

YMCA Nederland ontvangt
CBF-keurmerk
PAGINA 4
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Buurtgericht werken

zaken, een verandering van context en me laten inspireren door anderen en door een andere omgeving.
Dit jaar wordt dat extra bijzonder, aangezien we ons eerste kindje verwachten in juli.
Afgelopen jaren ben ik in de zomer bij een aantal YMCA-kampen langs gegaan om te kijken wat er gebeurt
en vooral ook om lekker mee te doen. Niet alleen gaf het een goed beeld van wat voor moois we allemaal
doen in de zomer, ook was het waardevol om nieuwe inzichten op te doen, nieuwe vrienden te maken en

bij YMCA Westenholte

kennis tussen de verschillende clubs te kunnen delen.

Bij het jeugdwerk in de Zwolse wijk Westenholte wordt sinds kort veel gebruik

Eenzelfde zagen we ook bij de YMCA-conferentie eind maart. Vrijwilligers van verschillende lokale clubs,

Inclusief is een gratis uitgave voor leden, vrijwilligers

gemaakt van buurtgericht werken. De kennis en mogelijkheden die er in de wijk

beroepskrachten en bestuursleden wisselden met elkaar van gedachten rondom het jeugdwerk van de

en medewerkers van YMCA Nederland en verschijnt

zijn worden hierbij vooral ingezet. Jolien van de Belt heeft in februari de coördinatie

toekomst. Door actief de verbinding met de ander aan te gaan, kom je samen verder.

twee maal per jaar.

overgenomen van Mirjam Gorter die buiten de YMCA een baan heeft gevonden...

Ik nodig jullie dan ook van harte uit om komende zomer zelf het initiatief te nemen en contact op te
nemen met een andere YMCA! Neem eens een kijkje in de keuken bij de ander of nodig hem of haar

Redactieadres:

PAGINA

Soestdijkerweg 10B, 3734 MH DEN DOLDER
035-6668700 - info@ymca.nl - www.ymca.nl
Eindredactie: Jantineke van Helden
Vormgeving:
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Op zoek naar het kruimelpad
Op een vrijdagavond in maart stroomde de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder vol

Naast Inclusief verschijnt regelmatig de digitale

leden, beroepskrachten, iedereen kwam met een andere achtergrond met maar

nieuwsbrief @clusief. Je ontvangt deze automatisch

eenzelfde doel: kijken naar de toekomst van de YMCA...

als je persoonlijk lid of donateur bent en je mailadres
info@ymca.nl. Het overige nieuws lees je op

EN VERDER...
Column Irene Kuling
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Maak kennis met vicevoorzitter
Mieke Barenbrug
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Wij verwelkomen bijdragen in Inclusief uit alle geledinDe redactie behoudt zich het recht voor artikelen in
te korten. Bijgeleverde digitale foto’s minimaal 500kb.

Ik wens je een hele fijne zomer toe!

Irene Kuling, voorzitter YMCA Nederland

www.ymca.nl.

gen van de YMCA. Omvang bij voorkeur 400 woorden.

Voor diegenen die ontmoetingen willen combineren met een internationaal element is het YMCA175 -event
bestaan van de YMCA.

met zo’n 50 YMCA’ers uit heel Nederland. Lokale vrijwilligers, trainers, persoonlijke

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

of Y Camps in Leusden!

in Londen dé plek. Met YMCA’ers vanuit de hele wereld vieren we daar van 4 t/m 8 augustus het 175-jarige

Jagt communicatie - Leusden - www.i4us.nl
Druk: Trepico - Nijkerk - www.trepico.nl

uit om bij jullie langs te komen. Je bent natuurlijk ook altijd van harte welkom bij de kampen van Fun2Stay

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

www.facebook.com/ymcanederland
www.ymca.nl/youtube
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NIEUWS & PERSONALIA
Spelden van verdienste
Goud (40 jaar vrijwilligerswerk)
Corrie van Beelen

YMCA Katwijk

Hans Tuit

YMCA Scheveningen

Wim de Graaf

YMCA Scheveningen

CJV Vlaardingen genomineerd voor

YMCA Management BV koopt nieuw hotel

Waterweg Cultuurprijs

uitgevoerd. Door de nieuwe samenwerking tussen de
Ernst Sillem Hoeve en Kaap Doorn is er voor relaties,

Digitaal, het plan van CJV Vlaardingen en KITE educatie, is één van de

die daarvoor open staan, nog meer capaciteit

genomineerden van de Waterweg Cultuurprijs. ‘Digitaal: Vlaardingen van de

ontstaan. “YMCA Management wil het sterke merk

Zilver (25 jaar vrijwilligerswerk)

toekomst’ houdt in dat wij jeugd door middel van mediakunst kennis gaan

dat Kaap Doorn binnen de conferentiemarkt heeft

Jenny de Jong

YMCA Scheveningen

laten maken met computertaal. We leren hen computers te begrijpen en

opgebouwd nog verder uitbouwen. Bovendien past

Peter Pronk

YMCA Scheveningen

gaan aan de slag met codetaal en programmeren. In de laatste fase van

het maatschappelijke karakter van YMCA uitstekend

het project gaan kinderen zelfstandig op onderzoek uit, zelf ontdekken en

bij de maatschappelijke bedrijfsvoering van Kaap

Brons (12,5 jaar vrijwilligerswerk)

onderzoeken wat nieuwe technologieën voor de stad kunnen betekenen.

Doorn. YMCA ziet in Kaap Doorn een prachtige

Jacqueline Hus

YMCA Katwijk

De genomineerden ontvangen een geldbedrag van €3.000,- om hun idee

aanvulling in het segment van haar conferentie-

Lianne van der plas

YMCA Katwijk

verder te ontwikkelen tot een uitvoerbaar plan. Hierbij worden ze begeleid

activiteiten”, aldus directeur Alexander Huften.

Ernst Fortunati

YMCA Scheveningen

door een coach. In oktober wordt bekend aan wie de grote prijs van

“Het bundelen van onze krachten maakt, dat we

Monique Harteveld

YMCA Scheveningen

€15.000,- wordt uitgereikt.

onze gasten nog meer op maat van dienst kunnen

Guus Pronk

YMCA Scheveningen

Femke van der Zwan

YMCA Scheveningen

Geboren
Op 27 april 2019 Esmee Sara van Delft, dochter van
Yvonne en Jan-Willem (vrijwilliger YMCA Katwijk) van

zijn. Door toename in capaciteit, flexibiliteit en
Rosanne Verhoeven, jeugdwerker CJV Vlaardingen

YMCA Nederland ontvangt
CBF-keurmerk

Delft uit Katwijk.

Overleden
Op 1 februari 2019 de heer Peter Klein uit Warns.

efficiëntie staan wij nog sterker in de markt.”

Conferentiehotel Kaap Doorn in Doorn is sinds 18
april 2019 onderdeel van de YMCA Management BV.

YMCA Nederland heeft begin mei het CBF-keurmerk ontvangen en is daarmee

Na het beëindigen van de huurovereenkomst door

een officieel erkend Goed Doel. Door de strenge kwaliteitseisen laat YMCA

de Hoorneboeg in 2017 is er gezocht naar een aan-

Nederland zien dat ze ontvangen gelden transparant en op een goede wijze

vulling van het rijtje gastvrije bedrijven. Net als de

besteedt aan projecten die daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij.

Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder is Kaap Doorn een

Op 3 februari 2019 de heer Adriaan Oosterom

conferentiehotel. Kaap Doorn heeft 20 vergaderzalen

uit Schiedam.

Het CBF toetst of goede doelen aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen.

en 70 éénpersoonshotelkamers en is exclusief

Op 3 mei 2019 de heer Nico Nijman uit Zutphen.

Aan Erkende Goede Doelen, en dus ook aan de YMCA, kun je met een gerust

gericht op de zakelijke markt. Op beide locaties wordt

hart geven. Dan weet je zeker dat jouw gift of donatie daadwerkelijk bijdraagt

hoge kwaliteit van gastvrijheid en dienstverlening

Koninklijk onderscheiden

aan een betere wereld. Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele
en transparante goededoelensector door het delen van kennis, trends en
samenwerking tussen partijen te bewerkstelligen.

In Memoriam:

tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de dag voor

Voor de YMCA is dit dus een mooie erkenning. Het betekent dat we de

Nico Nijman

Koningsdag. Van harte gefeliciteerd hiermee!

organisatie eenduidig en overzichtelijk hebben ingericht, dat er meer

Justin van Genderen, voorzitter van YMCA Zoetermeer,
heeft op 26 april 2019 een lintje mogen ontvangen

Koop je wel eens wat online? Als je via de grote

aandacht komt voor onze maatschappelijke betekenis en kunnen we

Vol verslagenheid hebben wij kennis genomen van

webshops als Bol.com, Wehkamp, of Booking.

verdere stappen zetten in onze fondsenwerving en zichtbaarheid.

het overlijden van Nico Nijman (57) op 3 mei jl.

com iets wil kopen, surf dan eerst even langs
www.sponsorkliks.com.

We hebben bewezen integer te zijn, dat we een goede governance
hebben en ook met aanvullende eisen vanuit de samenleving (AVG,

Nico heeft in de afgelopen 7 jaar diverse Fun2stay Gamekampen als staf be-

beloningsregeling, informatieverstrekking) goed omgaan.

geleid en hiervoor was hij ook al betrokken als vrijwilliger bij de kampen van

Zoek vervolgens op Y Camps en klik dan

YMCA Vakanties. Nico kwam met een auto en aanhanger vol spullen jaarlijks

door naar de webshop waar je een bestelling

Wat levert het ons op? Per 1 juni zal de YMCA opgenomen

op kamp want er moest altijd van alles mee voor de kinderen en de staf. Een

wilt doen. Op deze manier ontvangt Y Camps

en zichtbaar zijn in de lijst van Goede Doelen, krijgen we

mooie zin die ik hoorde en die eigenlijk alles zegt was: “Elk kamp heeft een

een kleine commissie waarmee we extra

voordeliger tarieven bij derden (denk aan contributies en

Nico nodig”. Wij wensen de ouders, familie en vrienden heel veel sterkte met

kinderen op kamp kunnen laten gaan.

cursussen) en kunnen we vragen stellen bij de verdere

dit ongekende verlies.

professionalisering van onze organisatie. Een mooi resultaat
en een prima vooruitzicht!
4

Bestel via SponsorKliks

Mooie manier toch?
Mario Scibelli, manager Fun2stay
5

Zin in YMCA – Een proeftuin voor
de Maatschappelijke Diensttijd
van de Rijksoverheid

In Memoriam

Peter Klein

Door: Ilona Dielis

Op 1 februari 2019 is onze voorzitter Peter Klein op 60 jarige leeftijd
overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek maar toch kwam dit
bericht van Pia, zijn vrouw, voor mij onverwacht en maakte het

De eerste vrijwilligers zijn voor Zin in YMCA aan de slag gegaan om in het kader van

grote indruk.

de Maatschappelijke Diensttijd hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Via de
MDT hoopt de Rijksoverheid een sterkere samenleving van Nederland te maken.

Ik kende Peter al heel lang uit ons beider actieve tijd in YMCA

Op 7 december, tijdens de Nationale Vrijwilligersdag, lanceerde de YMCA de

(toen nog CJV) Zuid-Holland in de jaren 70/80. Peter was in die

‘Zin in YMCA’-campagne. Voor ons MDT-project hebben we een campagne-

tijd, samen met zijn broer Kees, actief in CJV Sliedrecht en een

website ontwikkeld waarop korte klussen staan. Zo kunnen jongeren onze

graag geziene deelnemer aan de jaarlijkse Zuid-Hollandse

social media een dagje overnemen, eens meekijken bij een werkgroep of

Ook jeugdwerkvrijwilliger Francine van de Lingen

ledenvergaderingen. Kees verhuisde naar Nieuw Zeeland en Peter

een activiteit organiseren bij een lokale club. De jongeren kunnen zelf ook

is verrast over de impact die vrijwilligerswerk bij de

bleef actief in Sliedrecht en in Zuid-Holland.

een activiteit bedenken en deze uitvoeren bij de YMCA.

YMCA op haar leven heeft. “YMCA heeft mij een kans
geboden om me als professional te ontwikkelen. Ik

Peter kwam bij CJV Sliedrecht in de tijd dat Wim Nederveen, de

heb veel verschillende dingen geleerd en hierbij

vader van Pia, daaraan leiding gaf. Peter werd zelf ook clubleider.

altijd de ruimte gehad om aan de competenties van

Peter en Pia zijn later met elkaar getrouwd. Zo gaat dat in de YMCA.

mijn opleiding te werken en mijn eigen creativiteit in

Ik kan erover meepraten. Maar ook voor de Vakanties van YMCA

De YMCA was niet de enige hobby van Peter. Als vrijwilliger heeft

opdrachten te uiten.”`

Nederland heeft Peter veel betekend. Vanuit zijn ICT deskundigheid

hij zich op meerdere terreinen ingezet. Bijvoorbeeld als voorzitter

automatiseerde hij de boekingen, maar hij was ook actief in

van de lokale omroep in Sliedrecht; als “spreekstalmeester” tijdens

We hopen de komende maanden nieuwe vrijwilligers

vakantiewerk in de Ardennen.

de jaarlijkse Baggerdagen in Sliedrecht; als bestuurder van de Ver-

te verwelkomen zodat we de komende jaren nog

eniging van Eigenaren van vakantiewoningen in Warns (Friesland)

meer leuke activiteiten kunnen organiseren. Want de

Jaren later, in het voorjaar van 2014, kruisten zich onze wegen

waar Peter en Pia ook een huis hebben. Een ideale plek om zijn

ervaring leert dat je de YMCA binnen no-time in je

weer.Op zoek naar een nieuwe voorzitter voor YMCA Nederland

hobby als zeiler uit te leven.

hart sluit ;)

mochten Robèrt Feith, toen nog bestuurslid en nu onze

Het is daar waar Peter de laatste maanden van zijn leven, samen

Algemeen Secretaris, en ik gesprekken voeren met kandidaten

met Pia, heeft doorgebracht.

Lijkt het je leuk mee te denken over de ‘Zin in

voor die functie. Zo ook met Peter die vervolgens zonder enige

Marjolein links op de foto

In Warns was op 8 februari jl. ook de dienst ter herinnering aan

als onze nieuwe voorzitter.

het leven van Peter. Meerdere YMCA’ers uit het hele land waren

Laagdrempelige activiteiten dus, waarbij jongeren kennismaken met vrijwilligers-

aanwezig om Peter de laatste eer te bewijzen. In verschillende

werk én de YMCA. De nieuw geleerde vaardigheden zijn een aanvulling voor op

Peter maakte toen al indruk op ons. Een indruk die tijdens zijn

toespraken, ondermeer door onze Algemeen Secretaris, werd

hun CV en geven een boost voor hun zelfvertrouwen. Marjolein is zo’n vrijwilliger

voorzitterschap alleen maar is bevestigd. Door zijn wijze van

blijk gegeven van waardering en liefde voor Peter en werd zijn

die na een korte klus als jurylid bij YMCA Stars is blijven plakken. Zoals ze zelf zegt:

communiceren; door zijn vermogen om goed te kunnen luisteren

onwrikbare geloof in zijn Vader gememoreerd. Dit alles mag Pia

“Ik zou eerder nooit jury willen zijn omdat ik dat niet durfde. Maar zij hebben mij

en te verstaan; door zijn innemendheid en warme persoonlijkheid;

tot troost dienen.

daar het vertrouwen gegeven waardoor ik het wel durfde! En het was ook nog

door zijn visie; door het voorop stellen van mensen in de
Een mooi mens en een goede voorzitter is van ons heengegaan.

verbinding te zorgen binnen de organisatie.

Wij zullen hem in dankbaarheid herinneren. Rust in Vrede Peter.

Maar ook door zonder aarzeling en in groot vertrouwen de “C” in

Tijdens de zomerkampen en activiteiten bij de lokale clubs zie je het enthousiasme
van de kinderen en tieners met de dag groeien. Mooi meegenomen dat het ook

YMCA op zijn eigen wijze invulling en inhoud te geven. Met respect
inspirerend.

nog eens heel leuk is voor jezelf om YMCA vrijwilliger te zijn. Dat blijkt ook wel uit
Ed Eggink

de verhalen van onze vrijwilligers. Zo is de eerste vraag die Simone Pardoel op
mensen afvuurt vaak “Hoi, ga je mee op kamp?” Als Y Camps staflid ziet ze ieder
jaar weer hoe blij de kinderen en tieners worden van hun zomerkamp.

6

een bericht naar zinin@ymca.nl. ••

super leuk ook!”

organisatie; door bruggen te bouwen en voor onderlinge

voor andersdenkenden maar wel koersvast, daarmee anderen

YMCA’- campagne? Of heb je zin om een taak op
je te nemen? Check dan www.zininymca.nl of stuur

terughoudendheid aan het Ledencongres werd voorgedragen

Simone Pardoel

7

Maak kennis met vicevoorzitter
Mieke Barenbrug
In de vorige Inclusief maakte je kennis met bestuurslid Mieke Wiegeraad. In dit nummer is het de beurt
aan Mieke Barenbrug die vorig jaar als vicevoorzitter is gekozen. Ik sprak Mieke (38) op het kantoor van
YMCA Noord-Oost in Zwolle, waar ze ook een bestuursfunctie heeft.
Door: Jantineke van Helden

“Via mijn moeder die ook vrijwilliger en bestuurslid

Binnenkort verwacht onze voorzitter Irene Kuling een

was bij YMCA Overijssel ben ik bij de YMCA gekomen.

kindje, dus dan zal ik als vice-voorzitter wel wat meer

Eerst was ik deelnemer, later werd ik assistent-leiding

taken krijgen. Gelukkig is het dan zomer en dan

en van daaruit ben ik in een commissie gerold. Via

verwacht ik niet dat er heel veel gebeurt.

de Commissie Internationale Contacten (CIC, nu
International Committee, red.) van YMCA Noord-Oost

Complexe organisatie

ben ik in de landelijke CIC gekomen en heb ik zelfs

Ik draai al lang mee in de organisatie en die is vrij

Europees bestuur gedaan. Nu ben ik lid van het

complex. Een buitenstaander zoals Mieke Wiegeraard

landelijk bestuur als vice-voorzitter.

stelt dan op momenten dat het voor haar niet
duidelijk is de vraag: waarom is dat dan zo? Dat

In een spagaat

geeft een nieuwe blik en zet je zelf wel aan het

Ik gebruik het eerste jaar vooral om mijn plek te

denken, inderdaad, waarom dan? Omdat ik al veel

vinden tussen de twee besturen. Ik ben ook net in

ervaring in de organisatie heb, ben ik ben ik wel

mijn tweede termijn gekozen als algemeen lid van

beter op de hoogte van wat er zoal speelt.

het regionale bestuur van YMCA Overijssel. Er zijn nu
gesprekken gaande over verregaande samenwer-

Als je niks te brengen hebt, moet je niet in een

king tussen de regiobesturen van Noord en Zuid West

bestuur gaan. Ik ben zeker van plan de termijn

en het landelijk bestuur. Dan snap ik van beide

van vier jaar vol te maken. Het is spannend hoe

kanten het dilemma over bijvoorbeeld geld en

alle processen gaan lopen en misschien ben ik

daardoor kom ik soms wel in een spagaat.

er na vier jaar wel helemaal klaar mee. Het is vrij

Ik ben in januari naar de nieuwjaarsborrel van

intensief om in het hoofdbestuur te zitten. Het is veel

YMCA Scheveningen geweest. Dan is het leuk daar

vergaderen en veel papierwerk en dat heb ik in mijn

vrijwilligers te ontmoeten waarmee je een andere

dagelijkse werk als docent biologie ook.

dimensie krijgt dan alleen op afstand besturen wat

Wellicht is het goed mijn taak na vier jaar over te ge-

bij Noord-Oost veel meer het geval is. We zijn

ven aan nieuwe mensen, maar misschien ga ik ook

natuurlijk wel goed op de hoogte van het werk

wel verder. Ik heb ook nog andere hobby’s

van de jeugdwerkers.

maar zolang ik het leuk blijf vinden, ga ik door.” ••

Foto: Robert Nijssen

Na twee bestuurstermijnen nemen we in juni afscheid van algemeen bestuurslid Miriam Bierhaus. Ook is dan het afscheid van penningmeester Jelle Smit,
die met zijn vriendin een wereldreis gaat maken. Tijdens het Ledencongres
zal een nieuwe penningmeester en een nieuw algemeen bestuurslid aan je
voorgesteld worden. Je bent van harte uitgenodigd dit congres bij te wonen.
Meer informatie vind je op www.ymca.nl bij de nieuwsberichten.
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“Vrijwilligers ontmoeten
geeft een andere
dimensie aan besturen”
9

dalende subsidies was 45 jaar geleden achterstallig
onderhoud ontstaan. Mede door initiatieven van de
VVSV – via de oude vloer op de internationale
toer - kon toen de uitbouw en renovatie van het
oorspronkelijke gebouw starten.
Wie nu nadenkt over het specifieke karakter van de
ESH noemt de eigenaar, YMCA Nederland met haar
activiteiten in het huis, het park en het zwembad met
uitzicht op dit park. De bouw van het zwembad is
mogelijk gemaakt door een legaat aan de VVSV.
Toen bezuinigingen het zomerwerk bedreigden
zetten bestuurslid mevrouw Wassink en later vrijwilligers deze onder begeleiding door de VVSV voort. Het
vormt de voorloper van de huidige arrangementen.
Open huis
Op zaterdagmiddag voor Pinksteren viert de
80-jarige feest, ingebed in het pinksterarrangement.
Het 100-jarige schilderij van de echtgenote van
Ernst Sillem is gerestaureerd. De restauratrice zal
uitleg geven. Ze deed boeiende ontdekkingen. Evert
Sillem, achterkleinzoon van Ernst Sillem concerteert.
Het compleet vernieuwde restaurant Rexdaelder
wordt getoond. Allen hartelijk welkom. ••

Een huis met vrienden
Een gewaagd initiatief was het. Een investering fors groter dan de jaarlijkse

risico te verminderen wordt voor de exploitatie een

inkomsten. Indrukwekkend en accuraat zijn de berekeningen van penning-

aparte rechtspersoon opgericht. De opening vindt

meester James. YMCA Nederland was toe aan een eigen huis. De grote

plaats op 3 juli 1926.

meerwaarde van meerdaagse bijeenkomsten was duidelijk geworden.
Maar ’s winters is het in Nederland te koud om te kamperen. Telkens een

Vrienden

ander onderdak biedt geen eigen atmosfeer.

Wie nu in de Ernst Sillem Hoeve komt kan het zich
amper voorstellen. Op meerdere momenten hing
het voortbestaan aan een dun zijden draadje.

Door: Herman Docter
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Bestuurslid Albert Sillem hoort van de boswachter dat

Verschillende jaarrekeningen laten forse tekorten

er onder Lage Vuursche een onverkoopbare, al jaren

zien. Geld voor noodzakelijke investeringen ontbreekt.

leegstaande stal met koetshuis is. In 1924 is deze

Achterstallig onderhoud doet het bezoekersaantal

overgebleven uit de veiling van een landgoed van

dalen. Het bestuur van YMCA Nederland overweegt

255 hectare. Architect Ingwersen ziet mogelijkheden.

serieus verkoop.

“Het is een stal, een vorstelijke stal, waarin de dieren

In 1939 nemen enkele bezoekers een initiatief. Naast

beter gehuisvest waren dan menig mens. ‘t Is in zijn

het bestuur van de YMCA en de exploitatierechts-

ziel een stal, maar die ziel zal er uit, ’t koste wat ’t wil,

persoon richten zij nog een vereniging op. Het

en ’t zal een modern jongemannenhuis worden.”

doel is om de bekendheid van de Sillem Hoeve te

De penningmeester laat zien dat mogelijke verliezen

vergroten en om fondsen te werven voor investeringen

in de eerste jaren te dragen zijn door de opbrengst

die uit de exploitatie niet goed mogelijk zijn. De lijst

van de eiken en beuken in het bos.

met investeringen van deze VVSV toont bijvoorbeeld

Bestuursleden roepen hun relaties op bij te dragen.

een broodsnijmachine, een vloer voor het Koetshuis,

Met een hypotheek en een obligatielening worden

parkverlichting.

de benodigde middelen bijeengebracht. Om het

Door een periode met hoge inflatie en sterk
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Veel naar buiten
Erika de Weerd is al langer betrokken bij het
jeugdwerk in Westenholte en heeft bij het opzetten
van het werk geholpen. “In eerste instantie hadden
we een vaste plek in een school. Maar kinderen

Buurtgericht werken
bij YMCA Westenholte

kwamen daar moeilijk naar toe vanwege onderlinge concurrentie van de scholen of omdat ze op
hun vrije woensdag niet wéér in het schoolgebouw
wilden zijn. Daarom zijn we veel buiten gaan doen.
Letterlijk omdat we vinden dat kinderen buiten
moeten zijn, maar ook omdat je daarmee zichtbaar
bent in de wijk. Overal waar we bezig zijn, zetten we
een beachflag bij zodat de mensen ons herkennen:
‘ohja, dat hebben we vaker gezien’.

Jolien van de Belt

De stagiairs besteden veel tijd aan het jeugdwerk
in de wijk. Nadat de vaste plek in de school werd
losgelaten moesten de kinderen opnieuw op het

Bij het jeugdwerk in de Zwolse wijk Westenholte wordt sinds kort veel gebruik

“Sinds februari ben ik actief als jeugdwerker in de

jeugdwerk geattendeerd worden. Een van de

gemaakt van buurtgericht werken. De kennis en mogelijkheden die er in de wijk

Zwolse wijk Westenholte. Hier zijn we een jaar of vijf

manieren waarop ze dat deden was met de fiets bij

zijn worden hierbij vooral ingezet. Jolien van de Belt heeft in februari de coördinatie

geleden gestart met buurtgericht werken. We werken

de huizen van de kinderen langsgaan om een flyer

overgenomen van Mirjam Gorter die buiten de YMCA een baan heeft gevonden.

in blokken met een thema. De vrijwilligers, circa 7

op naam van het kind door de bus te gooien.

vrouwen uit de wijk, bedenken een thema en daar

“Kinderen krijgen doorgaans weinig post”, vertelt

worden samen met twee stagiairs van YMCA Noord

Erika. “Een flyer met hun naam erop trekt dus de

Oost 4 bijeenkomsten van gemaakt. Bijvoorbeeld

aandacht. Van 25 kinderen in het eerste jaar hebben

koken of natuur. De activiteit koken deden we vanuit

we nu een groei naar 100 kinderen. De kinderen

het woonzorgcentrum in de wijk. Bij de laatste bijeen-

vertelden het aan elkaar door. Dat sneeuwbaleffect

komst kwamen de bewoners ook eten. Zo verbinden

werkt dus”.

we generaties in de wijk. Gemiddeld komen er zo’n

Na het arbeidsintensieve flyeren wordt er nu veel

15 tot 20 kinderen naar een activiteit. Voor sommige

gebruik gemaakt van sociale media en dan met

activiteiten moet je je opgeven omdat we bijvoor-

name Facebook. Ook wordt er maandelijks een

beeld willen weten hoeveel materiaal er nodig is,

stukje geschreven voor de wijkkrant waarin de

bij andere activiteiten is het vrije inloop. Zo hadden

komende activiteiten worden genoemd.

Door: Jantineke van Helden

we onlangs een stormbaan waar, mede vanwege
het mooie weer, meer dan 100 kinderen kwamen

Valkuilen

opdagen! Dat is wel een succes.”

Nieuw jeugdwerk opstarten in een wijk kost veel
tijd en energie. Je moet zeker een jaar uittrekken
voor het opbouwen van een groep deelnemers en
vrijwilligers. Die laatsten staan ook zeker niet klaar.
“We zijn begonnen met het vragen van ouders voor
kleine klusjes”, zegt Erika. “Een keer een groepje
begeleiden bij een speurtocht, alleen het thema
‘koken’ uitwerken, dat soort dingen. Als ze het leuk
vinden, gaan ze vanzelf meer doen. We hebben nu
een paar vaste ouders waarvan de een alleen een
thema wil bedenken en de ander juist weet wie
er goed is in de uitvoering. Van die talenten moet
je gebruikmaken. Als je geen eigen locatie hebt,
moet je je afvragen of je gebruik wil maken van een
locatie die al een andere functie heeft, zoals wij met
de school hadden. En tenslotte nogmaals: ga naar
buiten, letterlijk. We hebben in de stromende regen
gewacht tot er toch deelnemers kwamen omdat we
koste wat het kost zichtbaar wilden zijn in de wijk.
Dat heeft gewerkt, de wijk weet dat YMCA staat voor
ontmoeting en ontwikkeling. ••
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Jeugdwerk

Op zoek
naar het
kruimelpad
Terugblik op de Conferentie
Jeugdwerk 2030:
Klaar voor de toekomst
Door: Jantineke van Helden - Foto’s: Robert Nijssen

werk van YMCA wereldwijd en deelden bestuursleden van
vier verschillende verenigingen hun ervaringen met elkaar.
Alles stond in het teken van uitwisseling en van elkaar leren.
Durven heeft alles te maken met uit je comfortzone komen,
je zekerheden loslaten en erop vertrouwen dat het goed
komt. Het is gewoon leuk om met ons mee te doen! Met
enkele ludieke werkvormen leerden de deelnemers uit hun
comfortzone komen, ervaren dat het niet eng is, maar leuke
en interessante dingen/contacten op kan leveren. Met een
groep een stuk zeil omdraaien terwijl de hele groep erop
staat, vraagt niet alleen goede communicatie, maar ook
vertrouwen en contact maken.
Bij Doen waren twee verhalen te horen van vrijwilligers met
een lange staat van dienst binnen de YMCA. De een nog
jong, de ander wat minder jong qua leeftijd maar beiden
door veel kansen en potentie binnen de YMCA gegroeid.
Als mensen je potentie zien en je de kansen grijpt kom je
op de mooiste plekken.

Op een vrijdagavond in maart stroomde de Ernst Sillem Hoeve

Graffiti spuiten

in Den Dolder vol met zo’n 50 YMCA’ers uit heel Nederland.

Na een goede nachtrust en een uitgebreid ontbijtbuffet

Lokale vrijwilligers, trainers, persoonlijke leden, beroepskrachten,

in het nieuwe restaurant Rexdaelder was het op zaterdag-

iedereen kwam met een andere achtergrond met maar eenzelf-

morgen de beurt aan jongerencommunicator en graffiti-artist

de doel: kijken naar de toekomst van de YMCA: waar gaan we

André Merlijn van Bureau Coen. Hij nam ons mee naar buiten

naartoe in de komende elf jaar? Dagvoorzitter Floris Muller

om aan de slag te gaan met spuitbussen om met elkaar

(o.a. bestuurslid bij zusterorganisatie Stichting Buitendoor en

een kunstwerk te maken. Allemaal heel verschillend maar

oudvoorzitter van YSocialBusiness) daagde ons uit vooral te

uiteindelijk toch één geheel. Eenmaal weer binnen gaf André

spreken met onbekende mensen om contacten te leggen en

ons een inkijk in de belevingswereld van jongeren en hoe

elkaar te inspireren. Dat gebeurde dan ook veelvuldig.

hen te motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk.
Belangrijkste boodschap: blijf als organisatie bij jezelf en

Kaas

zet voor de jongeren een kruimelpad uit waarbij ze steeds

Ook sprekers van buiten de YMCA namen deel aan het

meer van de organisatie ontdekken. Kom niet meteen met

programma. Op vrijdagavond was het de beurt aan Henk

contracten en voorwaarden aanzetten, maar laat ze eerst

Arnoldus. Henk was vroeger leraar op een basisschool en

kennismaken en ervaren, dan gaan ze vanzelf meedoen.

tegenwoordig werkzaam als goochelaar die met snelle trucs

De koks van de Ernst Sillem Hoeve hadden een uitgebreid

en wonderlijke ervaringen je beeld van de werkelijkheid

lunchbuffet klaargezet waar smakelijk van gegeten werd. In

verandert. Aan de hand van het boekje ‘Wie heeft mijn kaas

het middagprogramma was er opnieuw keuze uit

gepikt?’ daagde hij de aanwezigen uit om vooral te durven

workshops: een lezing van Joost van Alkemade, directeur

nieuwe wegen in te slaan. In het jeugdwerk is het makkelijk

van NOV over het werven en behouden van vrijwilligers of

en veilig vooral te blijven doen wat we altijd al deden. Maar

een workshop van Joost Vlasblom en Rosanne Verhoeven

dat schept geen nieuwe kansen en mogelijkheden. Door ook

over het verzinnen van activiteitenprogramma’s waarbij

om het hoekje te durven kijken en gewoon te gaan kan je

vooral de ‘Why’ uit de communicatiemethode ‘Golden Circle’

leven een compleet nieuwe wending krijgen.

centraal stond.
Een intensieve tweedaagse waarbij de deelnemers

Dromen, durven, doen

vooral blij waren met nieuwe en hernieuwde contacten

Interactie is een groot gemeengoed bij de YMCA.

binnen de gehele YMCA en het gezamenlijk vooruitkijken

Ervaringen delen, dromen bespreken en activiteiten doen

naar de toekomst. ••

in drie workshops. Vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek
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tijdens een ouderwets potje Ganzenbord. Dromen werden

Kijk voor de uitgebreide fotoreportage

met elkaar gedeeld en vrijwilligers maakten kennis met alle

op onze Facebookpagina

andere facetten binnen de YMCA. Als voorbeeld vertelde een

https://www.facebook.com/ymcanederland

vrijwilliger die internationaal erg actief is geweest over het

en bekijk de aftermovie op www.ymca.nl/nieuws
15

Kom mee naar YMCA 175 en vier de
wereldwijde verjaardag van de YMCA!
Van 4 t/m 8 augustus viert de YMCA haar 175e verjaardag met groots
event in Londen en jij kan daar bij zijn. Het programma zal bol staan van de
inspirerende bijeenkomsten, workshops, optredens en natuurlijk ontmoeting
van andere YMCA’ers van over de hele wereld. Een greep uit het programma vind je op www.ymca.nl/175 en hier kun je je ook aanmelden om mee
te gaan naar dit grootste event dat de YMCA ooit organiseerde. Op 22 juni
organiseren we een kick-off om de reis met de andere deelnemers voor te
bereiden en je uitleg te geven over het programma.

