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YMCA Nederland bedankt al haar medewerkers en 
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Verbonden 
blijven met elkaar...



Op maandag 2 november organiseerde de internationale commissie de webinar 

Vlog like a Pro. Tianne van Dam (YMCA Rijswijk) is professioneel vlogger... 

2020 is zo’n jaartal dat je vooraf in je agenda zet als mijlpaal. 

Een mooi rond getal als moment van bezinning of voor een nieuwe start. 

Maar of u het nu wel of niet omcirkeld had in uw agenda, 2020 is voor 

ons allemaal een bijzonder jaar geworden. Een jaar met veel emoties,  

moeilijke keuzes en beperkende regels die we eerder niet voor mogelijk 

hadden gehouden, maar ook een jaar met mooie nieuwe initiatieven 

en hernieuwde saamhorigheid. 

In het voorjaar schreef ik op deze plek dat ik er het volste vertrouwen in 

had dat wij als YMCA ons zouden weten aan te passen aan de veranderde wereld en dat we samen 

manieren zouden vinden om met de nieuwe situatie om te gaan. De afgelopen maanden bleek dat 

we daar ontzettend goed in zijn. Vele mooie verhalen kwamen voorbij over nieuwe en aangepaste 

activiteiten zowel online als op afstand bij elkaar. Wees daar ook trots op en neem een momentje om 

te vieren wat er allemaal in zo’n korte tijd gerealiseerd is!

De komende periode heeft u mogelijk iets meer tijd dan in de wintermaanden van voorgaande jaren. 

Zou het niet mooi zijn om deze tijd te besteden aan verbinding? Praat met elkaar en probeer elkaar te 

begrijpen. Juist nu de wereld steeds kleiner lijkt, moeten we onze eigen wereld niet te klein laten worden. 

Dat helpt onszelf, onze dierbaren en de anderen in de straat, in de wijk en in het land om verbonden te 

blijven met elkaar. Betrokkenheid en het gevoel dat je er met en voor elkaar bent is de beste remedie 

tegen eenzaamheid, maar ook tegen polarisatie en extreme gedachten. Vertrouw op elkaar en maak 

er met elkaar iets moois van. 

Ik wens u allen fijne feestdagen en gelukkig 2021!

Irene Kuling, voorzitter YMCA Nederland

2020 was een jaar van afwachten en uitkijken naar de persconferenties

op de dinsdagavond van Mark en Hugo. Wat zullen ze zeggen? Krijgen de 

zomerkampen nu dan groen licht of blijft het nog even op rood staan...

Enkele ‘mannenbroeders’ stichtten op 30 augustus 1857 de Christelijke 

Jongemannen Vereniging, met de zinspreuk ‘Dient den Heere met blijdschap’. Naar 

alle waarschijnlijkheid is de Wassenaarse afdeling de oudste plaatselijke YMCA...

Susanne Hendriks, 17 jaar, is al 2,5 jaar actief bij YMCA Westenholte. Ze wil later 

werken met kinderen maar weet nog niet precies hoe en wat...

Op de mooie zaterdag van 28 november kwamen de leden bij elkaar voor het 

ledencongres. Met online facilitator Joost werd in grote en kleine groep...

Inclusief is een gratis uitgave voor leden, vrijwilligers 

en medewerkers van YMCA Nederland en verschijnt 

twee maal per jaar.

Redactieadres:

Soestdijkerweg 10B, 3734 MH DEN DOLDER

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

Eindredactie: Jagt communicatie - Leusden

Vormgeving: 

Jagt communicatie - Leusden - www.i4us.nl

Druk: Trepico - Nijkerk - www.trepico.nl

Naast Inclusief verschijnt regelmatig de digitale 

nieuwsbrief @clusief. Je ontvangt deze automatisch 

als je persoonlijk lid of donateur bent en je mailadres 

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

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

www.ymca.nl.

Wij verwelkomen bijdragen in Inclusief uit alle geledin-

gen van de YMCA. Omvang bij voorkeur 400 woorden. 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in 

te korten. Bijgeleverde digitale foto’s minimaal 500kb. 

Je kunt je kopij sturen naar info@ymca.nl.
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Irene Kuling, voorzitter

(foto: Robert Nijssen)
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Het jaar 2020 is door corona geen gewoon jaar 

gebleken. Beperkende regels en de daarbij be-

horende moeilijke keuzes stonden het optimaal 

laten doorgaan van activiteiten meermaals 

in de weg. Toch hebben wij als YMCA veelal 

manieren weten te vinden om toch (inter)actief 

te kunnen blijven. Iets om trots op te zijn. 

Tijdens het ledencongres van 28 november zijn de YIP Awards 

uitgereikt aan degenen die extra opvielen door hun inspanningen om ervoor te 

zorgen dat in coronatijd de activiteiten doorgang konden vinden.  Al met al een mooie 

samenwerking van jongeren voor en door het hele land die een hoge mate van creativiteit 

en doorzettingsvermogen liet zien.

Vandaar dat we de volgende mensen met de YIP Award in het zonnetje hebben gezet:

Lees alles over het programma 2021 op https://ycamps.nl

• Daniëlle ten Cate

• Marnik Frigge

• Lotte Hekkert

• Marieke Hendriks

• Kyra Huising

• Zoe de Jong

• Mayra Klaassen

• Emke Mooney

• Laurien Nagelhout

• Nadia Shahid

• Isa Witvlieg

• Lisa Zinger

YIP Awards

NIEUWS & PERSONALIA
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Gouden speld (40 jaar) 

Erik Huisintveld  CJV Schelle

Zilveren speld (25 jaar) 

Miranda de Jager    CJV Borne 

Bronzen speld (12,5 jaar) 

Marc Jepma   CJV Borne 

Lizette van der Plas   YMCA Zwolle

Even voorstellen

Voor het seizoen 2020/2021 ben ik de tijdelijke manager voor de kampeercentra Leusden, 

Hulshorst en het Boshuis. De afgelopen 18 jaar was ik staflid/hoofdleiding voor Fun2stay 

kampen in Leusden. De sfeer en het werk op de locaties voelen voor mij dus vertrouwd! Het 

afgelopen jaar is op meerdere fronten een heftig jaar geweest voor personeel en vrijwilli-

gers, voor het seizoen 2021 hopen we op wat kalmer vaarwater. 

Ik zal me met name richten op het operationele management van deze 3 locaties en ben 

eindverantwoordelijke voor de Fun2stay zomerkampen. 

Gewoonlijk werk ik als zelfstandig trainer en ben ik eigenaresse van ‘Stap in Communicatie’. 

Ik geef trainingen hoe het beste jongeren te begeleiden op het werk en maak lesmateriaal 

op het gebied van communicatie en ‘het tienerbrein’. Verder geef ik o.a. individuele bege-

leiding bij het opstarten van een bedrijf. Verder zijn wij thuis therapeutisch pleeggezin. Mijn 

ervaring in mijn vorige en huidige bedrijf, en daarmee het aansturen van personeel en het 

begeleiden van kinderen en jongeren, komt in deze functie bij de YMCA goed van pas.  

https://www.linkedin.com/in/gerrystapper/

Geboren
Op 1 oktober 2020 Febe van der Lingen, dochter 

van Francine en Henk van der Lingen uit Leeu-

warden, beiden vrijwilligers bij YMCA Jeugdwerk

        

Overleden

Op 7 december de heer Kees Verwoerd (59) uit Sliedrecht.

        

Y Kids
Kampen met extra aandacht
        

Marc Jepma

Erik Huisintveld

Lizette van der Plas 

Miranda de Jager
Sugar Kids
Voor kinderen met diabetes
        

Joy Kids   Elk kind op vakantie
        

Y Specials   Jongeren met een meervoudige complexe handicap
        

Y Camps 2021
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Kampen 
met corona

Kampen 
met corona

Successen en protocollen

Ook worden er plannen gemaakt hoe we de 

kampen wél door kunnen laten gaan. Een nieuwe 

website wordt gelanceerd: wegaanopzomerkamp.nl, 

het RTL Nieuws komt filmen in Leusden en er worden 

protocollen opgesteld,  en gewijzigd en gewijzigd en 

gewijzigd… Tot op 9 juni het verlossende woord komt: 

de kampen mogen doorgaan! Uiteraard wel onder be-

paalde voorwaarden. Zo mogen kinderen die snotterig/

verkouden zijn niet deelnemen, leven de deelnemers in 

een ‘kampbubbel’ waarin je na aanvang van het kamp 

niet alsnog mag toetreden en die je moet verlaten als je 

tijdens het kamp ziek wordt. En begeleiders moeten 1,5 

meter afstand van elkaar houden, en van de deelne-

mers die ouder zijn dan 12 jaar. Is dit allemaal te  

doen en durft de begeleiding dit aan? En wat vinden 

de kinderen en de ouders ervan? 

Dit kwam in juni 2020. De euforie was groot, en dit was 

duidelijk te merken aan de kids! Als kampcommissie 

hebben we toen heel duidelijk de ouders betrokken 

gehouden en geïnformeerd. De speerpunten: 1. We 

kunnen géén coronavrij kamp garanderen (dat kan 

niemand). 2. Bij klachten in de week voorafgaand aan 

het kamp kan het kind helaas niet deelnemen, tenzij 

Door: Christa de Jong

Door: Elisabeth van den Hout – Klaasse

2020 was een jaar van afwachten en uitkijken 

naar de persconferenties op de dinsdagavond  

van Mark en Hugo. Wat zullen ze zeggen? 

Krijgen de zomerkampen nu dan groen licht of 

blijft het nog even op rood staan? Tijdens dit 

spannende wachten bundelt de YMCA haar 

krachten met verschillende jeugdorganisaties, 

waaronder Scouting Nederland, Steunpunt Kin-

derVakanties en Jantje Beton, om met elkaar de 

zomerkampen onder de aandacht te brengen bij 

het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid. 

Ondanks de coronacrisis die Nederland vanaf 

februari 2020 in de greep houdt, heeft YMCA Kamp 

Katwijk te allen tijde de voorbereidingen voor het 

zomerkamp doorgezet, in de hoop op betere tijden 

in de zomer. Deze moeite is beloond. Na een aantal 

brainstormsessies met meerdere jeugdwerkorga-

nisaties en onze eigen kampcommissie, was het 

wachten op de goedkeuring van RIVM en overheid 

op het gezamenlijke jeugdwerk/kampprotocol. 

Creatief 

Gelukkig bleek iedereen vooral erg blij te zijn dat de kampen toch door mochten gaan 

en hebben heel veel kampen met wat creatieve ingrepen ook daadwerkelijk plaats 

kunnen vinden. Zo werden de ponykampen voor de SugarKids omgebouwd naar 

dagkampen en voor de kleintjes werd het een nachtje met een ouder in de tent 

slapen i.p.v. 2 nachtjes met kampgenootjes. Op deze manier kon,  indien nodig, ook 

tijdens de nacht medische zorg verleend worden.  Ook werd ‘Kiss & Ride’ 

geïntroduceerd: de deelnemers rijden met hun ouders tot aan het hoofdgebouw 

van het kampterrein in Leusden. Hier krijgt pap of mam een dikke knuffel en een kiss, 

waarna de kampbegeleiding de kinderen meeneemt naar het kampeerterrein. 

Een perfect corona-proof afscheid!

Tegenslag

We zijn ontzettend blij dat de kampen door konden gaan en geheel coronavrij 

zijn gebleven. Maar tegenvallers waren er helaas ook. Zo moest het kamp voor 

meervoudig complex gehandicapte kinderen en jongeren geannuleerd worden 

omdat door corona de juiste zorg voor deze doelgroep niet geleverd kon worden. Ook 

de kampen voor de vluchtelingkinderen hebben dit jaar helaas door corona 

niet plaats kunnen vinden. 

2021 

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? We weten het niet maar we hopen in ieder 

geval dat jullie gezond en wel zijn én blijven en dat de het aantal coronabesmettingen 

snel af zal nemen. Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor het 

nieuwe kampseizoen in volle gang. Wat ons betreft wordt het weer een ‘ouderwetse’ 

topzomer met veel kinderen en staf met een grote glimlach op hun gezicht! ••

24 uur klachtenvrij. 3. Bij slechts de kleinste verkoudheids- of koortssymptomen moet 

het kampkind worden opgehaald. 4. De kids werden door hun ouders met de auto 

gebracht in een soort ‘hop off’ setting. Er waren tijdssloten gemaakt waarin ouders hun 

kids konden brengen met ontvangst zo kort mogelijk in de buitenlucht. 

Door de ouders zo goed en eerlijk geïnformeerd te houden hebben we geen enkel 

probleem ondervonden. En gelukkig is ook geen enkel kind ziek geworden! Katwijk ging 

met 2 kampen naar Hulshorst. We hadden dus geheel onze eigen bubble, heel fijn! De 

volwassen leiding heeft zoveel mogelijk geprobeerd afstand te houden, d.w.z. het eten 

centraal uitdelen vanachter een tafel, kids aan picknick tafels zonder leiding, zodat de 

1,5m makkelijk gehandhaafd kan worden. Er was een apart toilet en douche voor de 

leiding, de speluitleg op de juiste afstand. Gelukkig konden we héééél veel buitenspellen 

doen, en was het mooi weer, waardoor we bijna niet binnen zijn geweest. 

Dit was unaniem een van onze mooiste zomerkampen ooit. Niet in het minst omdat 

alle kids zo gewéldig genoten van al het moois, waar ze al maandenlang weinig leuks 

te doen gehad hadden. Je kon echt merken dat dit een oppepper voor ze was. 

Hopelijk in 2021 zijn de juiste vaccins daar, en kunnen we allen weer in vrijheid en 

zonder beperkingen zomerkamp vieren! ••
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Elke week draaien er één houtbewerkingsclub en twee 

knutselclubs. Aan belangstelling geen gebrek gezien 

de wachtlijst. Daarnaast organiseren ze diverse the-

ma-avonden. Valentijn, Pasen, Moederdag, Vaderdag, 

herfst, Halloween, Sint en kerst worden zeker niet verge-

ten. Maar ook het eindfeest is  een topper. Er worden 

daarnaast ook uitgaansdagen georganiseerd waar 

altijd veel belangstelling voor bestaat. Twee keer per jaar 

naar een pretpark, klimbos of kartbaan met ongeveer 

70 tot 80 kinderen. Ook kinderen van stichting Leergeld 

zijn daarbij kosteloos welkom. 

Het leuke was dat er deelnemers waren van over heel 

de wereld. Deze deelnemers zijn nu in staat om YMCA 

activiteiten nog beter te promoten en om video’s in 

te zetten als communicatiemiddel richting jongeren. 

Na afloop van de vlog is er door de deelnemers een 

Whatsappgroep gestart waarin zij hun eerste ervarin-

gen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen voorzien van 

feedback, tips en trucs.

 

Het zomerkamp in het mooie Nunspeet, dat meestal 

binnen een maand is volgeboekt, is het hoogtepunt van 

het jaar. Door de corona en de opgelegde beperkingen 

was 2020 een heel bijzonder jaar. Desondanks heeft 

YMCA Wassenaar vrijwel het hele programma kunnen 

uitvoeren. Konden ze tijdens de reguliere tijden niet 

naar het zwembad en gaan karten, dan huurden ze na 

sluitingstijd het hele zwembad en kartbaan wel af. Een 

belevenis om nooit te vergeten. 

Door de vele giften en donaties kunnen ze dit aanbod 

doen en de kosten voor de ouders zo laag mogelijk 

houden. Hun trots is wel het monumentale clubgebouw 

‘Shalom’ aan de Duinrellweg, in het oude hart van Was-

senaar. Een oorspronkelijk stalgebouw uit de 18e eeuw, 

dat nu al ruim een eeuw hun verblijf is. Veel onderhoud 

wordt gedaan door het kader. Voor grotere klussen 

doen ze een subsidieaanvraag bij monumentenzorg of 

gemeente. Recent is een warm-koud airco geplaatst en 

willen ze volgend jaar van het gas af. 

De volgende stap is het plaatsen van zonnepanelen. 

YMCA Wassenaar is helemaal klaar voor de toekomst! ••

De internationale commissie is van plan om de komen-

de maanden meer digitale internationale trainingen te 

organiseren waarbij vrijwilligers uit verschillende landen 

hun kennis kunnen uitwisselen. Zo blijven we ook in 

tijden van deze pandemie in staat om jongeren over de 

hele wereld met elkaar te verbinden.

Heb jij ideeën voor leuke onderwerpen of zou jij met 

jouw YMCA online in contact willen komen met een 

YMCA ergens anders op de wereld? Stuur dan een 

e-mail naar Internationaal@ymca.nl. ••

Door: Hans Roeleveld

Door: Jonathan van Varik

Enkele ‘mannenbroeders’ stichtten op 30 augustus 1857 de Christelijke 

Jongemannen Vereniging, met de zinspreuk ‘Dient den Heere met blijdschap’. 

Naar alle waarschijnlijkheid is de Wassenaarse afdeling de oudste plaatselijke 

YMCA. Desondanks bruisen ze er van energie en hebben een zeer divers 

aanbod aan activiteiten. 

Op maandag 2 november organiseerde de internationale commissie de 

webinar Vlog like a Pro. Tianne van Dam (YMCA Rijswijk) is professioneel 

vlogger, of moeten we zeggen vlogSTER, en leerde de deelnemers de fijne 

kneepjes van het maken van een leuke vlog. Welke materialen heb je nodig? 

Waar moet je op letten qua belichting? En welke muziek plaats je onder je 

video? Het kwam allemaal aan bod.

Groep onder de loep

Vlog like a Pro...
YMCA WASSENAAR
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Als 15 jarig meisje startte Susanne door aanwezig te zijn bij de kinder-

activiteiten in haar eigen wijk. Stagiaires bereidden de activiteiten voor  

en voerden ze uit. Het was puur meelopen en waar nodig extra handen  

bieden. Nu, 2,5 jaar later, is Susanne een drijvende kracht achter de  

activiteiten die in Westenholte worden opgezet. Deze ontwikkeling is  

mede door het MDT-traject ontstaan. Na een jaar kreeg Susanne de  

vraag of ze ook interesse had in het MDT-traject. De interesse was er  

zeker; kansen grijpen en nieuwe dingen leren is precies waarom Susanne 

vrijwilliger is geworden. In eerste instantie is Susanne een EHBO-cursus 

gaan volgen en heeft ze haar certificaat gehaald. Dit certificaat geeft 

wat rust bij de activiteiten. Als er nu iets gebeurt met een kind weet 

Susanne hoe ze moet handelen. 

Naast dat Susanne zich ontwikkelde kwam het jeugdwerk in Westen-

holte steeds verder van de grond. Een grote verandering is dat de 

Op de mooie zaterdag van 28 november kwamen de leden bij 

elkaar voor het ledencongres. In grote en kleine groep werd 

online gesproken over hoe een ieder persoonlijk deze tijd ervaart 

en doorkomt, en hoe on- en offline activiteiten in de afgelopen 

tijd een mooie plek hadden in een meerwaarde zijn voor 

kinderen en jongeren. Terecht ook dat de winnaars van de YIP 

Award in het zonnetje werden gezet (zie ook elders in dit blad).

stagiaires niet meer alles bedenken en uitvoeren, maar dat hier meer 

verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers is komen te liggen. Het meest 

waardevol was één op één meelopen met de jeugdwerker op kantoor; 

samen brainstormen over een activiteit, hoe past dit binnen de visie van 

de YMCA? En dan van het idee een draaiboek maken, zorgen dat het 

voor medevrijwilligers ook duidelijk is wat van ze verwacht wordt, en de 

uitvoering in de wijk doen. Van A tot Z het hele proces doorlopen was tof. 

En het vertrouwen krijgen om zelfstandig iets te doen is erg waardevol. 

“Praten met kinderen en ze een 

thuis geven vind ik wel belangrijk.”

Door het meelopen is ook steeds duidelijker geworden dat het organi-

seren van de activiteiten een middel is om met de kinderen uit de wijk 

in contact te komen. Door deze ontwikkelingen is Susanne inmiddels 

een vrijwilliger die haar ruimte durft te pakken, verantwoordelijkheid 

neemt en uitspreekt wat ze denkt en voelt. Deze ontwikkelingen 

passen bij haar leeftijd, maar de ervaringen die ze bij de YMCA heeft 

opgedaan hebben hier ook zeker aan bijgedragen.

Als Susanne in het voorjaar haar HAVO-diploma heeft behaald, 

gaat ze starten met een sociale HBO studie. Tot die tijd wil ze binnen 

de YMCA nog leren om steviger voor een groep te staan, beter om te 

gaan met moeilijk gedrag en nog sterker contact met de kinderen 

krijgen zodat er ook wat diepere gesprekken ontstaan. Het is een 

uitdaging om samen met de andere vrijwilligers YMCA Westenholte 

nog beter op de kaart te zetten zodat iedereen in de wijk de 

activiteiten van de YMCA kent. En het zou ook erg leuk zijn om 

verbinding te krijgen met andere lokale YMCA’s. Samen ervaringen 

en ideeën uitwisselen lijkt Susanne leerzaam. 

Nog genoeg te leren dus! ••

Het was ook een historisch congres: voor het eerst in de geschiedenis 

konden de leden zich echt uitspreken over de begroting. Penning-

meester Arie van den Herik presenteerde de cijfers aan de leden en 

ondanks dat de inkomsten onder druk staan door Covid-19 blijven we 

ambitie uitspreken in lijn met het meerjarenbeleidsplan. Het is goed om 

te zien dat de leden dit beleid actief steunen door het instemmen met 

de begroting (inclusief het tekort).

Voor 2021 staan de volgende zaken op de agenda: We gaan meer 

werken met commissies, er komt een nieuw CRM systeem, en we willen 

het Jeugdfonds om kinderen mee te laten doen in de samenleving 

extra promoten. Ook verbinding en meer eenduidigheid voor de 

groepen staat op de agenda. Een van de manieren om de verbinding 

tussen groepen te leggen is via het George Williams Fonds.

Wil je weten hoe je een aanvraag kan doen bij het George William 

Fonds? Kijk eens op 

https://ymca.nl/vereniging/george-williams-fonds/

en doe een leuke aanvraag!

Het jaar 2021 komt er dus aan…. Plannen en ideeën zat. Misschien heb 

je wel zin om daar aan mee te doen! Lokaal bij een groep, of op kamp. 

Of misschien wil je meedenken in een commissie of bestuurswerk doen, 

alles kan! Check gewoon wat er is en doe mee. En als je een vraag of 

zelf een leuk idee hebt, kan je ook altijd mailen naar info@ymca.nl

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Maar als je kijkt wat we allemaal 

bereikt hebben, dan kan 2021 alleen nog maar mooier worden.

We zien en horen je graag!

Robèrt Feith - algemeen secretaris 

Door: Janine Eerland-Berends

Susanne Hendriks, 17 jaar, is al 2,5 jaar actief bij 

YMCA Westenholte. Ze wil later werken met kinderen 

maar weet nog niet precies hoe en wat. Het kwam 

dan ook goed uit dat Susanne gevraagd werd als 

vrijwilliger bij de YMCA in Westenholte. 

MDT’er 
in hart en nieren

Op naar 2021 

YMCA Nederland

wenst iedereen

prettige feestdagen

en een gezond

en gelukkig 2021



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

•• Diverse kortingen, zoals korting op 
 cursussen en trainingen, spelkoffers en  
 vakantiekampen- en reizen;
• • Met een internationale lidmaatschapskaart  
 ook kortingen op hostels en faciliteiten in  
 het buitenland;
• • Op de hoogte blijven van de 
 gebeurtenissen van YMCA’s in binnen- en  
 buitenland via het magazine Inclusief en  
 de digitale nieuwsbrief @clusief;
• • En nog veel meer

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

Zo helpt YMCA Nederland jou
•• Diverse kortingen zoals korting op cursussen, trainingen en kofferspelen;

•• Met een internationaal lidmaatschap ook kortingen op hostels;

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

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

•• En nog veel meer.

Word lid van  YMCA Nederland

Zo kun je je aanmelden
Voor € 25,- per jaar ben je al lid van 
YMCA Nederland en steun je het jeugdwerk 
in het hele land. 

Lid worden als groep? Mail naar info@ymca.nl.

Kijk voor meer informatie of 
het aanvragen van een internationale 
lidmaatschapskaart op
www.ymca.nl/vereniging/lidmaatschap  


