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YMCA Nederland
Persoonlijke leden per 31-12-2019 337

Beroepskrachten 1,3 fte

YMCA Jeugdwerk
Lokale groepen 175

Deelnemers ca. 12.000

Vrijwilligers ca. 3.000

Activiteiten per week ca. 550

Beroepskrachten 4,4 fte

Internationaal
Student Exchange Program 5 studenten

Solidariteitsactie  € 8.720,-

Europese jaarvergadering 4 delegatieleden

Internationale uitwisselingen 2 projecten

Jongerenreizen 2 groepen

Y Camps 
Vakantiekampen 30

Deelnemers 496

Vrijwilligers 145

Beroepskrachten 1,6 fte

Eindredactie: Jagt communicatie - Leusden - www.i4us.nl

Vormgeving:  Jagt communicatie - Leusden - www.i4us.nl

Druk: Trepico - Nijkerk - www.trepico.nl

Dit jaarverslag is een uitgave 

van YMCA Nederland.

COLOFON www.facebook.com/ymcanederland

twitter.com/ymcanl

VoorwoordInhoud
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Wereldwijd verbonden

Het is alweer een tijd geleden dat ik het genoegen 

mocht smaken om deel uit maken van een delegatie  

van 50 Nederlanders om in Londen de 175-jarige  

verjaardag van de YMCA te vieren. Een indrukwek-

kend en inspirerend evenement waar mij eens temeer  

duidelijk werd dat alles wat wij doen doortrilt op  

globaal niveau. Niet omdat wij hier in Nederland nou echt het verschil maken voor de 

hele wereld, nee vooral omdat de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid van 

alle YMCA’ers wereldwijd zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van jongeren.

Een mooi voorbeeld hiervan is het partnership agreement met YMCA Belarus  

(Wit-Rusland) waarin we afspraken hebben gemaakt over het organiseren van  

uitwisselingen, trainingen en het delen van ervaringen.

Maar dat is niet het enige dat 2019 en bijzonder jaar maakte. De wijziging in de  

statuten en de formulering van heldere speerpunten (waarbij we inzetten op  

onderlinge binding, sterk jeugd- en vakantiewerk en meer zichtbaarheid met onze  

impact in de samenleving) heeft eraan bijgedragen dat 35 lokale groepen recht-

streeks lid zijn geworden van YMCA Nederland. Hiermee verbreedt YMCA Nederland 

haar basis om zich als organisatie nog beter te profileren in de samenleving. 

Ook hebben we in 2019 een tweetal grotere subsidies binnen gehaald: Kind in Kracht 

(van ministerie SZW) en de Maatschappelijke Diensttijd (ministerie VWS/ZonMW). 

Via Kind in Kracht zijn we in staat geweest om 239 extra! kinderen mee te laten doen 

waarvan de ouders leven op of onder de armoedegrens. 

Via Maatschappelijke Diensttijd hebben we het in 2018 gestarte project kunnen  

continueren. We hebben ongeveer 60 jongeren geworven die zich ingezet hebben als 

vrijwilliger voor hele diverse activiteiten en taken. Lees meer op pagina 4.

En als kers op de taart ontving YMCA Nederland begin mei het CBF-keurmerk en is 

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

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

aan projecten die daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij.

Al met al een succesvol jaar. Waarbij het mij nog meer motiveert om over de grenzen 

van mijn eigen gedachten en ideeën heen te kijken. En me te laten inspireren door 

datgene wat ik over die grenzen aangereikt krijg. We zijn tenslotte een wereldorganisatie  

en daardoor zijn we wereldwijd verbonden. Mijn wereld, jouw wereld. En dat is  

grenzeloos mooi.

Ik wil iedereen bedanken voor jullie tomeloze inzet.

Robèrt Feith – algemeen secretaris

Impact van YMCA 
 in 2019 in cijfers

Nederland

Jeugdwerk

Nederland

Internationaal

Y Camps

YMCA Nederland ontvangt CBF-keurmerk 

YMCA Nederland heeft begin mei 2019 het CBF-keurmerk ontvangen en is daarmee een officieel erkend Goed Doel. Door de strenge  

kwaliteitseisen laat YMCA Nederland zien dat ze ontvangen gelden transparant en op een goede wijze besteedt aan projecten die  

daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij.  

Het CBF toetst of goede doelen aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan Erkende Goede Doelen, en dus ook aan de YMCA, kun 

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

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

eenduidig en overzichtelijk hebben ingericht, dat er meer aandacht komt voor 

onze maatschappelijke betekenis en kunnen we verdere stappen zetten in onze 

fondsenwerving en zichtbaarheid. We hebben bewezen integer te zijn, dat we een 

goede governance hebben en ook met aanvullende eisen vanuit de samenleving

(AVG, beloningsregeling, informatieverstrekking) goed omgaan.



In het verslagjaar is er zes keer door het bestuur  

vergaderd. Daarnaast is er contact geweest met  

medewerkers en de vrijwilligers van de YMCA voor de 

onderkende speerpunten en voor overige informa-

tiewinning. Er is divers contact geweest met bestuur 

van SVB en is er het jaarlijkse ledencongres georgani-

seerd. Aan de orde kwamen onder meer de volgende 

agendapunten: 

>  Het jaarverslag en jaarrekening over 2018

>  Ontwikkelingen op het gebied van Kinderen 

 met een Hulpvraag 

>  Ontwikkelingen op het gebied van 

 Lokaal Jeugdwerk 

>  Ontwikkelingen op het gebied van 

 Internationalisering 

>  Ontwikkelingen op het gebied van Leiderschap 

>  Meerjarenbeleidsplan

>  Begroting 2020 

>  Nieuws uit de brede familie van de YMCA

Bijdragen fondsen

Y Camps

Stichting Elise Mathilde Fonds

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

RDO Balije van Utrecht 

Stichting Zonnige Jeugd

Insinger Stichting

Sylvia Wilhelmina Stichting

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe

HandicapNL

Dutch Welfare Fund

Stichting Fonds der Familie Antheunis

Stichting Hulp na Onderzoek 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen

Stichting Theodora Boason

het Evert Zoudenbalch Huis

Samenstelling bestuur per 31-12-2019

Voorzitter: mw. dr. I.A. (Irene) Kuling, Utrecht

Vicevoorzitter: mw. M. (Mieke) Barenbrug Zwolle

Eerste penningmeester: dhr.  A. (Arie) van den Herik Sliedrecht

Algemeen lid: dhr. W.A.G. (Wybren) Vlietstra Berlicum

Algemeen lid: mw. H.P. (Mieke) Wiegeraad Amersfoort

Algemeen secretaris: dhr. R.D. (Robèrt) Feith Leusden

Ere-bestuur
Drs. E. Eggink,  Maastricht

Drs. P.L.J. Wapenaar,  Voorburg

Mw. A. Wassink-Ibbenhorst,  Zeist

Dr. A.J. Stam,  Leusden

Dhr. M. Rodenburg,  Berkel en Rodenrijs

Ere-leden
Dhr. A. Aalberts,  Feanwâlden

Commissies
International Committee

YMCA Jongerenreizen

YMCA Tri-axY

Medewerkers landelijk bureau
Robèrt Feith (algemeen secretaris)

Jantineke van Helden (medewerker publiciteit, website en 

 administratie, eindredactie Inclusief)

Spelden van verdienste

Brons (12,5 jaar)

Jacqueline Hus YMCA Katwijk

Lianne van der plas  YMCA Katwijk

Ernst Fortunati YMCA Scheveningen

Monique Harteveld YMCA Scheveningen

Guus Pronk YMCA Scheveningen

Femke van der Zwan  YMCA Scheveningen

Lucie Visch  YMCA Jongerenreizen

Zilver (25 jaar)

Jenny de Jong YMCA Scheveningen

Peter Pronk YMCA Scheveningen

Goud (40 jaar)

Corrie van Beelen  YMCA Katwijk

Hans Tuit YMCA Scheveningen

Wim de Graaf YMCA Scheveningen

YMCA Nederland

Project Maatschappelijke Diensttijd 
Eind 2018 zijn we gestart met het project Maatschap-

pelijke Diensttijd, kortweg MDT genoemd. Binnen dit 

project werven we jongeren die zich in willen zetten 

via de MDT en het leuk en interessant vinden om bezig 

te zijn met het ontwikkelen van vaardigheden en hier-

voor trainingen willen volgen. Een mooie route om de  

samenleving te verkennen en een kans dat jongeren 

zich blijvend willen inzetten als vrijwilliger na het MDT 

traject. 

In 2019 hebben we ongeveer 60 jongeren geworven 

die zich ingezet hebben als vrijwilliger voor hele diver-

se activiteiten en taken. Hieronder een impressie:

> Een groep van 15 jongeren uit Zutphen die be-

trokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van 

een zomerfestival/dagkamp voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Zij hebben vervolgens hun 

succesvolle methodiek overgebracht aan vele  

internationale jongeren tijdens het jongerenfestival Y175 in Londen in de zomer 

van 2019. 

> Er is een vlogtraining georganiseerd.  Zo’n 8 jongeren hebben in twee dagen 

tijd interview- en presentatietechnieken en montageskills aangeleerd. Ook zijn er 

nog een paar andere jeugdwerkcursussen gegeven zoals Pesten of Plagen, en de  

basistraining Jeugdwerk.

> Een jongere heeft binnen het project MDT het wijkgerichte kinderwerk in de wijk  

Westenholte in Zwolle opgepakt.

> We hebben een studente begeleid die voornamelijk ervaring had binnen het  

ouderenwerk maar erg nieuwsgierig was naar het werken met de doelgroep  

kinderen. We hebben haar kennis laten maken met deze doelgroep binnen  

YMCA Westenholte. Ze heeft hier meegedraaid met een aantal activiteiten en  

vervolgens een spelkoffer voor kinderen aangepast met nieuwe werkvormen.

Er is in Blijdorp een nieuwe YMCA actief geworden. Met zo’n 10 MDT’ers zijn in  

gezamenlijkheid plannen gemaakt voor het vormgeven van een nieuwe groep. 

Ook zijn er jeugdwerkactiviteiten georganiseerd. 

> In de regio Den Haag zijn veel jonge vrijwilligers geworven en betrokken bij de 

uitvoering van de diverse activiteiten. Ook deze jongeren hebben deelgenomen 

aan diverse trainingen. De tijd die jongeren besteden aan hun MDT is wisselend 

van een paar uur per week tot zelfs 20 uur per week. 

> In 2019 hebben voor Y Camps 3 MDT-ers deelgenomen. Ze hebben zich bezig- 

gehouden met de ondersteuning van de vrijwilligers en organisatie van de  

kampen, de communicatie op sociale media (voornamelijk Facebook) en  

voorbereiding van de opleidingsweekenden. En één van hen heeft geholpen bij 

de online communicatie op de nieuwe Instagram-pagina.

> In het MDT traject zijn er trainingen geweest over de YMCA uitgangs- 

punten, samenwerken en leidinggeven, moeilijk gedrag bij kinderen en  

specifieke gedragsproblematieken. Maar ook EHBO, Excel en Wordpress en andere. 

Deels met eigen expertise, en deels via externe experts zoals een videograaf en 

gedragsspecialist. 

> De YMCA heeft dus niet alleen diverse jongeren kunnen verrijken, maar is zelf 

ook weer ervaringen en kennis rijker en heeft de MDT ook meer zichtbaarheid ge-

geven bij scholen, studenten en lokale groepen. De jongeren kenden een diverse 

achtergrond: deels kenden sommige de YMCA, maar anderen niet. De één wilde 

wat extra’s doen voor de samenleving en voor een ander was het een mooie  

gelegenheid om iets anders te verkennen of een juiste keuze te kunnen maken 

voor een vervolgstudie. 

Inmiddels weten we dat het project gecontinueerd wordt tot 31 december 2020.

Kind in Kracht
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn heeft YMCA een subsidie 

ontvangen om kinderen mee te laten doen in de samenleving, waarvan 

de ouders leven op of onder de armoedegrens. Door deze subsidie  

hebben we YMCA breed 239 kinderen extra kunnen laten meedoen.

Via cultuurlessen door kinderen mee te laten doen met muziek en dans, via 

jeugd en spelactiviteiten door kinderen mee te laten doen met reguliere club- 

activiteiten, en zowel via de lokale als de landelijke zomerkampen zijn er kinderen 

op vakantie geweest waarvoor dat anders niet mogelijk was. 

Nederland

In 2019 heeft YMCA Nederland twee grotere  

subsidies binnen gehaald, Kind in Kracht (van  

ministerie SZW) en de Maatschappelijke Diensttijd  

(ministerie VWS/ZonMW).
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Maand Omschrijving Aantal deelnemers / bezoekers
Januari Zaalvoetbaltoernooi Franeker 14 teams / 82 deelnemers

Februari Clubstriid 10-16 jaar 46 groepen/ 891 tieners

Maart Volleybaltoernooi Wildervank Groningen Geannuleerd wegens te weinig opgave

Maart  YMCA Stars (voorheen Playbackshow)  7 acts en 60 bezoekers

September Sporttoernooi YMCA Den Haag 60 deelnemers

Oktober Y-adventure Grote Wielen Friesland 117 tieners / 28 leiding

Oktober  Tri axy  26 groepen 

November Volleybaltoernooi Oldeberkoop Friesland 12 teams / 6 plaatsen
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Froukje Meijer 

Het jaar 2019 is een jaar geweest waarin erg veel werk is verzet door vele  

vrijwilligers, studenten en beroepskrachten. Er waren tal van activiteiten voor 

kinderen, tieners en jongeren. Vrijwilligers maakten dankbaar gebruik van  

programmamateriaal, trainingen en advies. Binnen verschillende projecten is 

hard gewerkt aan het onder de aandacht brengen van specifieke items.

Bestuur
Het bestuur YMCA Jeugdwerk is een enthousiast  

bestuur dat in 2019 bestond uit twee mannen en twee 

vrouwen in de leeftijd van 29-55 jaar. Halverwege het 

jaar heeft één van de dames de overstap gemaakt 

naar de functie van jeugdwerkconsulent. Het bestuur 

is tijdelijk versterkt met Marcel Verheij als adviseur. Met 

elkaar vormen zij een hecht team dat zich ten volle 

bewust is van de verantwoordelijkheid die zij hebben 

voor een bruisende en snel bewegende organisatie.

Sinds 1 januari 2019 is er één bestuur YMCA Jeugd-

werk waaraan alle operationele verantwoordelijkheid 

t.a.v. jeugdwerk is gedelegeerd. Formeel blijven de 

twee beroepskrachten die werkzaam zijn in het westen 

vallen onder het bestuur ZW, dit bestuur bestaat uit 

dezelfde leden als het Landelijk bestuur.

We zien de laatste jaren een verandering in het werk. 

Het kerkelijk jeugdwerk heeft te maken met een grote 

terugloop in leden en ook jeugdleden. Hierdoor wordt 

het voor de groepen steeds lastiger om activiteiten te 

organiseren voor de kinderen en jongeren die er nog 

zijn. Vaak zijn er in de verschillende leeftijdsgroepen te 

weinig kinderen om apart activiteiten te organiseren. 

Onze jeugdwerkconsulenten hebben ook in het  

afgelopen jaar weer actief meegedacht met diverse 

groepen hoe je in deze tijd het kerkelijk jeugdwerk 

inhoud kunt geven. Er zijn meerdere initiatieven  

uitgevoerd waarbij er intergeneratief activiteiten wer-

den aangeboden. Dit bleek in veel gevallen positief 

te werken. 

Daarnaast is het bestuur druk geweest met het verder 

vormgeven van de projectpoot. De projectpoot is een 

belangrijke basis van de organisatie. Alle subsidies 

worden tegenwoordig in de vorm van projecten toe-

gekend. Er zijn geen instandhoudingssubsidies o.i.d. 

meer. Het vinden van voldoende financiële middelen 

om alle werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren, 

is dan ook elk jaar weer een grote uitdaging. 

Lokale groepen, begeleiding en advies 
In Nederland zijn ongeveer 175 groepen/plaatsen aangesloten bij de YMCA. Met 

een groot aantal van deze groepen is het afgelopen jaar contact geweest op  

diverse manieren. Soms vanuit relatiebeheer (groepsbezoek, belronde), maar vaak 

ook vraaggericht of doordat groepen deelnamen aan trainingen en activiteiten. 

Ook in 2019 zijn we bezig geweest om de YMCA methodiek te ontwikkelen. Aan 

de hand van de zeven ingrediënten voor “Sterk jeugdwerk” wordt deze methodiek 

steeds verder, al werkend, vorm en inhoud gegeven. Dit doen we door bij alles wat  

we doen de zeven ingrediënten te betrekken. Dit heeft geleid tot prachtige en  

inspirerende avonden en activiteiten. Vele vrijwilligers waren verrast door de  

dynamiek die er ontstond door met deze methodiek aan het werk te gaan. 

Een aantal voorbeelden van hoe begeleiding en ondersteuning vorm krijgt: 

Regio Overijssel

YMCA Westenholte In Zwolle heeft zich in 2019 vooral gericht op kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar. We hebben verschillende activiteiten georganiseerd voor  

verschillende leeftijden binnen deze groep en ook op verschillende locaties. Er 

is nauw contact met Welzijnswerk Travers, wijkvereniging, kinderopvang Doomijn, 

Westenholte kids en de scholen in de wijk. Daarnaast vinden er veel gesprekken 

plaats met ouders/verzorgers voorafgaand en aansluitend aan activiteiten. 

In 2019 is er een aanzet gemaakt om een voetbaltoernooi voor jongeren te  

organiseren, er is uiteindelijk geen uitvoer tot stand gekomen, omdat er op de 

betreffende datum elders een voetbaltoernooi was waar heel veel jongeren aan 

deel hebben genomen. We gaan ervoor om dit in 2020 weer op te pakken. Maar 

voor nu heeft de inzet op de jeugd 4-12 jaar de prioriteit. Vanuit ouders en andere 

Overzicht regionale activiteiten

YMCA JeugdwerkJeugdwerk

wijkbewoners is er een groep van 8 mensen ontstaan die als vrijwilliger betrokken 

zijn bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. Twee personen hiervan zijn 

betrokken in het kader van MDT (Project Maatschappelijke Diensttijd). We gaan 

in 2020 met hen bekijken of zij steeds meer zelf op kunnen pakken binnen de wijk 

zodat wij ons dan kunnen richten op het opzetten van nieuw jeugdwerk in een 

andere plaats.

Regio Friesland

In Friesland vindt de begeleiding van de lokale groepen voor een groot deel 

plaats op de regiovergaderingen. In Friesland zijn 5 regio’s geformeerd. Twee 

keer per jaar bezoekt een jeugdwerkconsulent de regiovergadering van  

elke regio. Hier is veel ruimte voor uitwisseling. De jeugdwerkconsulent geeft dan 

advies, begeleiding en een workshop rondom een bepaald thema. Tevens geeft zij  

informatie over activiteiten en materialen.

Regio Haaglanden

Er is meer overleg tussen de verschillende YMCA’s, de YMCA is meer zichtbaar in de 

stad en regio, er is een nieuwe YMCA opgericht, én ook nog een tweede is op dit 

moment in oprichting. 

Daarnaast is er goed contact met de gemeentes en wijken waar de verenigingen 

gevestigd zijn, en is er ook goed contact opgebouwd met de lokale fondsen en 

eventuele partners.

Dat betekent niet dat alles op rolletjes loopt. Enkele verenigingen hebben last  

van de klassieke uitdagingen: we zien de moeite met het bereiken van de  

doelgroep en/of nieuwe vrijwilligers voor het jeugdwerk. Ook hier geldt dat de 

YMCA goed is in het inhoudelijke werk, maar minder goed in het zichtbaar laten 

zijn van het werk.

De regionale activiteiten zijn onmisbaar voor het ontmoeten van elkaar buiten de eigen wijk- en dorpsgrenzen.  

Verrijkend voor de kinderen en tieners maar ook voor de leiding die tijdens deze activiteiten de tijd heeft om 

ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het ontvangen van bevestiging en waardering werkt motiverend en  

stimulerend. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn stagiaires en bovenlokale vrijwilligers onmisbaar. 

Regio Rijnmond

In de regio Rijnmond wordt door de inzet van de  

beroepskracht de binding met de lokale verenigingen 

versterkt. Verenigingen voelen zich gehoord en worden  

gemotiveerd om met stapjes vooruit te gaan. Er  

begint langzaam weer aandacht te komen voor het 

trainen van vrijwilligers, waardoor er ook elk jaar in 

deze regio een basiscursus gegeven wordt. Door de 

inzet van de beroepskracht worden ook ideeën en 

mogelijkheden makkelijker gedeeld in de regio, met 

de andere groepen.

Naast de huidige lokale verenigingen zijn er in 2019 

twee nieuwe initiatieven van start gegaan te weten in 

Rotterdam Blijdorp en Maassluis.



Plaats Programma Leeftijd  Aantal
Dronrijp Expeditie Robinson 10 tot 14 15

Wolfskuil* Vleermuizen groep 7/8 14

Wolfskuil* Uilenballen groep 7/8 15

Wolfskuil* Vleermuizen groep 7/8 20

Wolfskuil* Vleermuizen Groep 8 20

Wolfskuil* Vleermuizen en uilenballen familie 20

Wolfskuil* Ik en mijn droomprogramma 

 “kennismakingsspelen” tieners 10

Gaasterland 

(Harich) Vurige Vlammentocht 10 tot 14 35

VEZ Zwolle 

(Ellertshaar) Sportdag op maat 12-15 jaar 120

Activiteiten op aanvraag
Naast regionale activiteiten worden er ook activiteiten op aanvraag bij de lidgroe-

pen zelf verzorgd. Deze activiteiten worden landelijk aangeboden. Er is keuze uit 17 

verschillende activiteiten. Het aanbod bevat bosspelen, grote spelen, natuurspelen, 

educatieve spelen en ervaringsspelen. Ook is er de mogelijkheid om een activiteit op 

maat te laten maken. Verder zijn we in 2019 begonnen met het ontwikkelen van een 

escaperoom Dit wordt dan de 18e activiteit waar groepen voor kunnen kiezen. 

De uitvoering van alle activiteiten gebeurt altijd in samenwerking met lokale vrijwilli-

gers en worden begeleid door speciaal getrainde spelbegeleiders. 

Projecten
De projecten geven ons de gelegenheid om nieuwe dingen te ontwikkelen, mee te 

gaan met veranderingen en trends, kennis over te dragen of in te zetten ten dienste 

van een maatschappelijk issue en/of plaatselijke groepen iets extra’s te bieden.

Voorbeelden van de diverse projecten zijn het project OV ambassadeurs (om  

ouderen wegwijs te maken in het OV), Be Part (om kinderen en gezinnen mee te  

laten doen die moeite hebben om financieel rond te komen), Anti-Pest trainingen 

en diverse acties om zomerkampen voor lokale groepen te ondersteunen. Hierdoor  

konden 81 extra kinderen mee op vakantie. 

Jongeren aan zet! 
Jongeren aan zet is een programma van een dagdeel rondom een bepaald the-

ma. Jongeren kunnen kiezen uit verschillende workshops waarvan ze 2 gaan doen.  

De jongeren komen uit verschillende plaatsen en ontmoeting met elkaar is dan ook 

onderdeel van het programma. In 2019 hebben we 3 edities gehad van JAZ.

*De Wolfskuil in Ommen is een locatie met meerdere groepsaccommodaties 

waar zeer uiteenlopende groepen verblijven. Regelmatig doen deze groepen een  

beroep op de YMCA om activiteiten uit te voeren.
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YMCA Jeugdwerk
Trainingen
In 2019 zijn we verder gegaan met het uitwerken van 

het Trainingshuis. De trainingen zijn in een nieuw for-

mat gezet waar bij we duidelijke doelen gesteld en 

beschreven hebben, nieuwe methodieken en werk-

vormen toegepast hebben. Inmiddels zijn de Basis-

training en de training Jeugdwerk klaar en hebben 

we een gestart gemaakt met het uitwerken van de 

verdiepingstrainingen en de specialisatietrainingen. 

In 2020 gaan we hier verder mee zodat alles in 2021 

operationeel zal zijn en we dan binnen de YMCA een 

doorlopende lijn van trainingen hebben. Door deze 

doorgaande lijn kunnen we beter insteken op het 

niveau van de deelnemers en hun kennis en vaar-

digheden uitbreiden.  De betreffende trainers zijn ge-

traind in deze nieuwe opzet.

In het werkgebied Noord Oost zijn in 2019 weer meer 

trainingen gegeven dan het jaar ervoor. Vrijwilligers 

zijn getraind met de Basistraining en er werden zeer 

gevarieerde trainingen gegeven, uiteenlopend van 

gedragsproblematiek bij kinderen tot een Instructie 

Verantwoord Alcoholschenken. 

Totaal organiseerde YMCA Zuid West in 2019, 27  

trainingen en was er een mooie verdeling van de 

diverse trainingen die de YMCA aanbiedt, zoals  

‘omgaan met moeilijk gedrag’, ‘veiligheid & risico’ en 

de ‘basiscursus’ etc. De training over pestgedrag werd 

iets vaker dan anders gegeven. 

Tevens is er een begeleidende brief verstuurd waarin 5 onderwerpen kort belicht 

zijn. Kleurrijk wordt weergegeven wat het aanbod en de mogelijkheden van YMCA 

Jeugdwerk zijn op gebied van Trainingen, Events, Webshop Begeleiding & Advies 

en Spelactiviteiten op aanvraag.

Door het jaar heen worden er een aanta ‘Highlightkaarten’ verstuurd met de  

fysieke post en zijn er diverse digitale nieuwsbrieven verstuurd. Hierin vind je  

onder andere uitleg en toelichting over komende activiteiten, een terugblik op een  

activiteit en een aanbieding.

Daarnaast zijn er diverse digitale nieuwsflitsen verstuurd. In een nieuwsflits wordt 

de aandacht gevestigd op één actueel onderwerp en deze is gericht aan een 

geselecteerde groep. 

Aan de website en social media (Facebook) is veel aandacht gegeven. De web-

site is in 2019 geheel vernieuwd online gegaan. Op social media wordt frequent  

gepost met aandacht voor activiteiten, programma’s en aanbod. 

De YMCA Beachvlaggen worden gebruikt bij al onze activiteiten. Tijdens een  

aantal regioactiviteiten zijn YMCA-armbandjes uitgedeeld.

Communicatie & PR 
In de zomer van 2019 hebben alle groepen een gro-

te poster gekregen. Hierop is de activiteitenkalender 

weergegeven en de ingrediënten van het recept voor 

sterk jeugdwerk.

Jeugdwerk

Overzicht activiteiten op aanvraag
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Internationale Commissie
Matthias Ouwejan

YMCA 175
Een delegatie van 50 Nederlanders reisde begin augustus 2019 naar Londen  

om daar de 175-jarige verjaardag van de YMCA te vieren. Er stond hen een 

week vol inspirerende workshops, TED-Ed presentaties, optredens, internationale  

ontmoetingen en een hoop geweldige ervaringen te wachten.

Er werden op het event ook enkele workshops door Nederlanders verzorgd.  

Zo gaf Valerie Pronk samen met vrijwilligers van YMCA Zutphen een workshop over 

het opzetten van een zomerkamp voor kinderen voor wie het niet vanzelfspre-

kend is dat ze op vakantie gaan. YMCA Nederland heeft zo ook inhoudelijk haar 

visitekaartje kunnen afgeven.

(Tijdelijk) einde jongerenreizen
Voor YMCA Jongerenreizen was 2019 het laatste jaar en gingen er nog twintig 

jongeren op reis naar IJsland en de Canarische Eilanden.

In de deelnemersenquête gaven de deelnemers ons een 9,4, iets waar wij  

bijzonder trots op zijn. De twee groepen hebben het naar hun zin gehad en balen 

ervan dat YMCA Jongerenreizen stopt. Volgens de deelnemers was de kracht van  

YMCA Jongerenreizen het verzorgen van verschillende activiteiten, de vrije tijd  

tijdens de reis en het feit dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, welkom was. 

Een mooier compliment konden we niet krijgen na dit laatste seizoen!

 

De groep in IJsland toerde het land door met de auto. Ze zagen onderweg erg veel 

mooie natuur zoals talloze watervallen en kolkende geisers. Ook zag de groep veel 

mooie dieren, zoals papegaaiduikers en walvissen. Ten slotte trotseerden ze een 

gletsjer en werden er vele mooie wandelingen gemaakt.

De andere groep ging eilandhoppen op de Canarische Eilanden. Op het eerste 

eiland, Gran Canaria, bezocht de groep Las Palmas, Aqualand, de Maspalomas 

duinen en een botanische tuin. Op het volgende eiland, Fuerteventura, werd een  

mooie wandeling gemaakt en op het laatste eiland, Tenerife, werden grote en  

kleine pittoreske stadjes aangedaan.

 

Na deze reizen heeft de werkgroep helaas moeten besluiten om het bestuur te  

vragen om YMCA Jongerenreizen op te heffen. Dit wegens afnemende deelnemers- 

aantallen en een gebrek aan vrijwilligers. Desalniettemin zijn er meer dan genoeg 

herinneringen en mooie ervaringen om met een glimlach aan de jongerenreizen 

terug te denken.

 

Alle organisatorische know-how is aan de Internationale Commissie overgedragen, 

zodat een doorstart in de toekomst mogelijk is en niet alles in een dergelijk geval 

opnieuw moet worden uitgezocht.

We bedanken in het bijzonder Lucie Visch en Esther den Dulk, die YMCA  

Jongerenreizen lang met veel enthousiasme hebben geleid en voor een keurige 

afhandeling hebben gezorgd.

Kamptraining mei
In mei vertrokken vier Nederlandse YMCA’ers naar 

Wit-Rusland. Hun bestemming was het kampcen-

trum van Ponyemontsy, waar de Nederlanders een 

kamptraining verzorgden voor jongeren uit heel 

Wit-Rusland. In twee dagen gaven de Nederlanders 

trainingen over teambuilding, kamp-management 

en het opstellen van veiligheidsmaatregelen. De  

Nederlanders leerden over Wit-Russische gewoonten 

en gebruiken. Nederlanders deelden hun kennis over 

koekhappen en drop tijdens een interculturele avond. 

Zowel de trainers als de Wit-Russen beschouwen de 

kamptraining als een groot succes. De kamptrainers 

zijn in ieder geval weer een hele ervaring rijker en 

deze samenwerking zal in het nieuwe jaar ongetwij-

feld een vervolg krijgen.

Partnership agreements 

In 2019 heeft de internationale commissie twee  

partnership agreements laten tekenen. De eerst was 

een verlenging en herziening van een bestaand 

partnership agreement dat we met YMCA/YWCA  

Denemarken hadden. We gaan ons met Denemarken 

meer focussen op het uitwisselen van kennis rondom 

governance en beleid. Daarnaast zullen we samen 

met hen inhoudelijk samenwerken voor het World 

Council van de World YMCA in 2022 in Denemarken. 

Met name vanwege de laatste afspraak is het agree-

ment tot september 2022 getekend.

YMCA Wit-Rusland is een partner waarvan we tijdens 

de solidariteitsactie in 2018 ontdekten dat het goed 

klikte, voornamelijk op het gebied van organiseren van 

kampen. Daarom besloten we in 2019 een mooi ver-

volg te geven aan de fijne samenwerking met een part-

nership agreement. Met Wit-Rusland spraken we af om 

gezamenlijk kampen of reizen te organiseren (streven is 

één per jaar) en om gezamenlijke kamptrainingen op 

te pakken om kennis en kunde uit te wisselen. Ten slotte 

is er ruimte ingebouwd voor culturele uitwisselingen en 

om van elkaars gebruiken leren. In dit jaarverslag leest 

u reeds over enkele activiteiten die we dankzij dit part-

nership agreement hebben opgepakt.

YMCA175 was een geweldig event met ruim 300 uur 

aan workshops, seminars en sessies over uiteenlopen-

de onderwerpen zoals mensenrechten, verandering 

in de wereld en leiderschap. De jongeren kregen 

de kans deel te nemen aan een TED-Ed workshop.  

Tijdens een dergelijke workshop leerden ze hun  

verhaal zo te vertellen dat het impact heeft, wereld-

wijd bereik kan genereren en in hun eigen groepen 

indruk maakt.

Na het event heeft een aantal lokale verenigingen 

het geleerde van YMCA 175 meteen in de praktijk ge-

bracht en daardoor de kennis geborgd. Daarnaast 

is er een mooi (binnen- en buitenlands) netwerk van 

mensen ontstaan, waar we tot op de dag van van-

daag profijt van hebben bij het organiseren van in-

ternationale activiteiten. Ten slotte heeft de internati-

onale commissie hier de kiem gelegd voor de latere 

samenwerking met Y Care International, waarover la-

ter meer. Het event heeft bindend gewerkt, maar ook 

de governance van YMCA Nederland versterkt. En het 

allerbelangrijkste: we hebben genoten en gevierd dat 

de YMCA een supergave organisatie is!

Mocht je het event willen herbeleven: alle keynotes, 

optredens, devotions, expert panels en feestjes in de 

grote hal zijn terug te zien op de website YMCA175: 

https://ymca175.com/

Internationaal
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Stichting
Het afgelopen jaar is Y Camps een stichting geworden, die gelieerd is aan de  

vereniging. De stichting kent een bestuur van 5 personen. Twee bestuursleden  

worden door het bestuur van de vereniging benoemd. 

Personele bezetting
In het afgelopen jaar besloot Annet van den Hazel, na meer dan 25 jaar te  

hebben gewerkt voor de YMCA, om met prepensioen te gaan. Na zoveel jaar was  

zij een van de bekendste gezichten, en stemmen, van de YMCA.  

Medewerkers en oud-medewerkers hebben op verschillende momenten 

afscheid van haar kunnen nemen. Vrijwilligers hebben door kaartjes 

 te sturen afscheid van haar genomen. 

Aan het eind van het jaar konden we een nieuwe collega verwelkomen. Christa 

de Jong heeft de functie van Annet overgenomen. Ze neemt daarbij ook de  

marketing en communicatie van Y Camps op zich, waar zij ervaring mee heeft. 

Christa is al een aantal jaar een bekende van de YMCA: zij werkt een paar uur in 

de week bij de financiële administratie van de Ernst Sillem Hoeve. 

JoyKids
Omdat wij in 2018 hebben besloten om te stoppen met de eenoudervakanties, 

hebben we in het afgelopen jaar JoyKids opgestart. De kampen van JoyKids zijn 

bedoeld voor kinderen uit gezinnen die rond de armoedegrens leven. Door middel 

van het YMCA Jeugdfonds, konden we per gezin kampen aanbieden voor 15 euro.  

Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Door contact met organisaties zoals de 

Voedselbank, Alliantie Kinderarmoede, Stichting Leergeld, SchuldHulpMaatje en 

wijkteams in Amersfoort en Utrecht en de verspreiding van een flyer, zijn er in totaal 

57 kinderen met JoyKids op kamp geweest. Een succes, en we willen dit graag 

weer mogelijk maken in 2020. 

SugarKids
Voor SugarKids stonden er zes kampen gepland. Dit 

is anders gegaan dan we van tevoren hadden be-

dacht. Eén kamp hebben we op de startdag moeten 

annuleren, vanwege de hitte. Onze stafleden hadden 

de situatie al vroeg goed ingeschat, waardoor we er 

ruim op tijd voor konden zorgen dat de kinderen weer 

veilig en gezond naar huis konden gaan. 

Twee kampen zijn van te voren geannuleerd door  

een tekort aan (medische) stafleden. Een daarvan 

hebben we in november opnieuw georganiseerd, 

waardoor 13 kinderen alsnog op kamp konden.

Dit is het tweede jaar waarin we kampen hebben 

moeten annuleren vanwege een tekort aan staf- 

leden. Daarom hebben we plannen gemaakt om dit 

in het volgende jaar te voorkomen. In 2020 wordt een 

groot herfstkamp georganiseerd voor 60 kinderen in 

de leeftijd van 9 tot 16 jaar, in plaats van twee zomer- 

kampen. Hierdoor kunnen we de vraag naar staf- 

leden beter verspreiden over het jaar. 
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Willeke Lagerweij

Het afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen en hierop inspelen. 

Van extreme weersomstandigheden, terugloop van vrijwilligers, verandering 

van de organisatiestructuur, tot afscheid nemen van oude collega’s. Deze veran-

deringen zorgden ook weer voor kansen, zoals het benaderen van een nieuwe 

doelgroep, vrijwilligers samenbrengen in een stuurgroep en het verwelkomen 

van een nieuwe collega. Een goede voorbereiding op het nieuwe jaar, waarin 

ook weer veel veranderingen en kansen zullen komen.

Y CampsInternationaal

Samenwerking met Y Care International
YMCA Nederland is in oktober 2019, na goede gesprekken in London bij YMCA175, 

een mondelinge samenwerking begonnen met Y Care International (YCI). Zij heb-

ben veel ervaring in het werven van fondsen en het leiden van projecten daar-

voor. Nu we als YMCA Nederland een steeds bekender merk worden, komen ook 

mogelijkheden naar voren om fondsen aan te schrijven voor het mooie werk dat 

we doen. Daarin kunnen we veel leren van YCI en wij kunnen hen het directe net-

werk van de YMCA bieden in ruim honderd landen. Dit is een mooie kans voor de 

toekomst en daarom hopen we dat we nog lang de vruchten mogen plukken van 

deze samenwerking.

Bezoek ALV Wit-Rusland
Als internationale partners is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de  

ontwikkelingen in elkaars verenigingen. In oktober bezocht Jonathan van Varik het 

‘Forum 2019’. Tijdens deze zaterdag presenteerden alle lokale afdelingen zichzelf  

voor de rest van de organisatie. De daaropvolgende dag vond de Algemene  

Ledenvergadering van YMCA Wit-Rusland plaats. Alle zeven lokale YMCA’s waren 

vertegenwoordigd in discussies over de koers van de vereniging. Voor beide evene-

menten komen YMCA’ers uit alle delen van Wit-Rusland met elkaar in contact. Dit is 

belangrijk in een land dat zo groot is en dat zulke grote verschillen kent tussen stad 

en platteland. Ook was het een uitgelezen kans om de toekomstige relaties tussen 

Wit-Rusland en Nederland te bespreken. Als partners zullen we immers veel geza-

menlijke activiteiten organiseren als onderdeel van het partnership agreement.

Student Exchange door Y service club Zwolle
De Y Service Club in Zwolle begeleidde in 2019 twee soorten buitenlandstages 

met YMCA-partners: beroepsstages voor CALO of Social Work studenten en onder-

zoeksstages voor Managementstudenten.

 

Er waren in 2019 geen beroepsstages bij YMCA-partners. Er was in het najaar van 

2019 wel een groep van vijf studenten die een onderzoeksstage heeft gedaan 

i.s.m. YMCA Hong Kong. Zij moesten dit onderzoek helaas echter al na drie weken 

afbreken in verband met de toenemende studentenprotesten ter plaatse.

 

De begeleiding van de Y Service Club Zwolle bestaat uit het realiseren en onder-

houden van contacten met Hogeschool Windesheim, YMCA-partners en studenten.

YMCA Europe General Assembly
Op 23 mei 2019 vertrok een delegatie van YMCA  

Nederland naar Centre Azur in Frankrijk voor de 

jaarlijkse vergadering van YMCA Europa. Tijdens de  

bijeenkomst zijn de jaarlijkse punten besproken, zoals 

het jaarrapport, de begroting en de schetsing van 

het toekomstbeeld. Naast de jaarlijkse punten was 

een groot gedeelte in het programma bestemd voor 

de bespreking van YMCA175.

Naast het verkrijgen van informatie was er ruimte  

voor brainstormsessies waarbij de nadruk/focus lag 

op de verduidelijking van waar deze organisatie voor 

staat, met als hoofdvraag ‘Waar staat YMCA in elk  

Europees land voor?’

Bezoek Wit Russen aan Nederland
Begin december ontving YMCA Nederland drie  

gasten uit Wit-Rusland. Tijdens het bezoek namen de 

Wit-Russen een kijkje bij activiteiten en afdelingen van 

YMCA Nederland. Het leren van elkaars manier van 

werken staat centraal in het nieuwe partnerschap 

dat werd gesloten tussen YMCA Nederland en YMCA 

Wit-Rusland. De afdelingen in Scheveningen en  

Zutphen onthaalden de bezoekers met veel  

gastvrijheid. Zo kregen ze een rondleiding op het 

kampterrein van Leusden. Tijdens het bezoek werd 

er geleerd, uitgewisseld, werden culturele praktijken  

ervaren en werden afspraken gemaakt over  

toekomstige samenwerking.



Y Kids
Bij de kampen van Y Kids vonden onze deelnemers 

het afgelopen jaar het plezier en de activiteiten  

tijdens het kamp het leukst. Deze scoorden hoog in 

de evaluatie. Een aandachtspunt is de zwaarte van 

de doelgroep. Zowel een aantal deelnemers als een 

aantal stafleden vonden de drukte, geschreeuw en 

conflicten tussen de deelnemers soms lastig. In 2020 

willen we meer ervaren stafleden op de groepen zet-

ten, zodat conflicten voorkomen kunnen worden door 

eerder en beter in te grijpen. Tevens vragen wij ons 

af in hoeverre kinderen met ADHD en een autisme- 

spectrumstoornis samen in een groep passen. Komen 

zij niet beter tot hun recht als wij een vakantie bieden 

die speciaal op hen gericht is? In de herfst organi-

seren we een kamp op Texel voor kinderen met een 

autismespectrumstoornis. De locatie van dit kamp 

wordt op het moment van schrijven nog gebouwd. 

We hebben deze samen met de eigenaren kunnen 

vormgeven, zodat het geschikt is voor deze doelgroep. 

Vluchtelingen
In het afgelopen jaar hebben we meer mannelijke 

stafleden voor de stafteams geworven. Dit hebben we 

gedaan omdat blijkt dat jongens, vooral vanuit de  

Arabische cultuur, gevoeliger zijn voor mannelijke 

autoriteit. Tijdens de vakantieweek hebben teams dit 

als prettig ervaren wanneer jongens op hun gedrag 

moesten worden aangesproken. 

In 2019 zijn 496 kinderen met Y Camps op kamp  

geweest en hebben 145 vrijwilligers zich voor deze 

kinderen ingezet. 

Stuurgroep
Het is ons duidelijk geworden dat vrijwilligers zich nu op een andere manier  

willen inzetten dan voorheen. Deelnemen in werkgroepen, en ook het voorbereiden 

van kampen, wordt steeds meer gezien als een te grote tijdsinvestering. De werk-

groepen liepen leeg. Daarom hebben we in het afgelopen jaar een stuurgroep 

opgericht waaraan leden zich committeren voor minimaal twee jaar. In deze stuur-

groep heeft ieder een taak waarvan hij of zij de kartrekker is, zoals de organisatie 

van de opleidingsweekenden. Deze kartrekker zoekt zelf projectmedewerkers die 

hem of haar willen ondersteunen bij deze taak. Hierdoor hoeft alleen de stuur-

groep zich voor lange tijd te committeren. De stuurgroep bestaat uit ongeveer  

6 personen en komt twee keer per jaar samen.

MDT
We hebben het afgelopen jaar meegedaan aan de proeftuinen van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om de maatschappelijke diensttijd samen 

met andere organisaties vorm te geven. De maatschappelijke diensttijd is bedoeld 

voor jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar. Zij zetten zich ten minste zes maanden 

voor totaal 80 uur in voor een maatschappelijke organisatie. 

In 2019 hebben Yordi Sluiter, Annelies Nelissen en Mila Iakovenko ons op kantoor 

bijgestaan als deelnemers van dit project. Yordi heeft zich beziggehouden met 

de ondersteuning van de vrijwilligers en organisatie van de kampen, Annelies 

heeft zich ingezet voor de communicatie op sociale media en voorbereiding van  

de opleidingsweekenden en kampen. Mila helpt ons bij (online) marketing en 

communicatie en is de drijvende kracht achter onze nieuwe Instagram-pagina. 

Website
Onze website is ons visitekaartje. Een nieuwe moderne en functionele website 

stond daarom al een tijd hoog op ons wensenlijstje. In het afgelopen jaar konden 

we hiermee beginnen. We wilden graag een aantrekkelijke website met een laag-

drempelig gevoel, die aansluit op de websites van andere onderdelen van de 

YMCA. Geschikt voor zowel ouders, kinderen als vrijwilligers. We hebben ervoor  

gekozen om al onze doelgroepen samen te voegen in een website, zodat duidelijk 

is dat alles onder dezelfde noemer valt. Er is goed gekeken naar de vormgeving,  

aantrekkelijke foto’s en gebruiksgemak. Hierdoor kunnen we in 2020 goed van start. 

Y Camps Vakanties
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Vereniging YMCA Nederland

Jaarrekening

Staat van baten en lasten  2019 Realisatie  2019 Begroting  2018 Realisatie

Baten

Baten van particulieren    61.009 30.000 15.638

Baten van bedrijven  1.000 1.000 0

Baten van loterijorganisaties  289 0 633

Baten van subsidies van overheden  149.650 237.218 23.937

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  341.818 234.334 382.633

Baten van andere organisaties zonder winststreven  250 0 321

Som van de geworven baten   554.016 502.552 423.162

Baten als tegenprestatie van producten en/of diensten  778 0 1.865

Overige baten  6 0 36

Som van de ontvangsten    554.800 502.552 425.064

Lasten

Besteed aan doelstellingen:   

- Elk kind op vakantie  122.426 164.542 75.179

- Jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving  198.946 164.542 141.147

- Wereldburgerschap om grenzen te verleggen  129.268 164.542 84.019

Wervingskosten  0 0 0

Kosten beheer en administratie  37.241 54.000 11.304

Som van de lasten    487.881 547.626 311.649

Saldo voor financiële baten en lasten    66.919 - 45.074 113.416

Saldo financiële baten en lasten    - 628 - 1.000 23

Saldo van baten en lasten    66.291 - 46.074 113.439

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:  

Algemene reserve  6.691 - 14.074 - 1.691

Continuïteitsreserve  15.000 0 0

Bestemmingsreserve  43.772 - 32.000 - 4.645

Bestemmingsfondsen  828 0 119.774

Totaal    66.291 - 46.074 113.438

Jaarcijfers



Nederland

YMCA Nederland

Soestdijkerweg 10b

3734 MH Den Dolder

Tel:  035 6668 700

E-mail:  info@ymca.nl

Website:  www.ymca.nl 

Adressen

YMCA Jeugdwerk

Bureau Noord-Oost

Peterskampweg 12

8031 LK Zwolle

Tel:  038 454 0221

E-mail:  noordoost@ymca.nl

Website:  www.ymcajeugdwerk.nl

Bureau Zuid-West 

Soestdijkerweg 10b

3734 MH Den Dolder

Tel:  035 6668 700

E-mail:  zuidwest@ymca.nl

Website:  www.ymcajeugdwerk.nl

Nederland Jeugdwerk


