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YMCA Nederland
Persoonlijke leden per 31-12-2020 292

Lidgroepen 31

Beroepskrachten 1,1 fte

YMCA Jeugdwerk
Lokale groepen 175

Deelnemers ca. 12.000

Vrijwilligers ca. 3.000

Activiteiten per week ca. 550

Beroepskrachten 4,4 fte

Internationaal
Europese jaarvergadering 2 delegatieleden

Internationale uitwisselingen 2 projecten

Y Camps 
Vakantiekampen 10

Deelnemers 148

Vrijwilligers 42

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
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Anders dan anders

Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen we wel zeggen: 

dat was anders dan anders! Wie had gedacht dat we 

vooral online met elkaar spraken, anderhalve meter af-

stand moesten houden, niet met elkaar konden spor-

ten en bewegen en dat we niet wisten (en weten) hoe 

lang dat dat allemaal duurt. De YMCA, waar de kracht toch ook vooral zit in het offline 

elkaar ontmoeten, werd net als zovelen gedwongen het anders te doen.

Hoe fantastisch is het dat dit ook is gelukt! De online activiteiten van YMCoronA, waar 

veel kinderen van genoten, georganiseerd door jongeren. De clubs die dicht moesten 

vanwege de lockdown en toch open mochten. De zomerkampen die tòch door kon-

den gaan en voor veel kinderen dè uitlaatklep van het jaar is geweest. En toen we toch 

weer dicht moesten, dat er direct weer goede activiteiten werden bedacht en gekeken 

werd naar wat wèl door kon gaan. 

Internationale verbondenheid die even niet fysiek kon, maar waar wel uitwisseling 

plaats kon vinden. Geen trainingen op de club of ergens in de regio, maar wel online 

wijzer worden. 

Zomaar een paar voorbeelden waarin het echt zichtbaar en voelbaar was dat het 

even anders moest. Anders dan we gewend waren en ook anders dan we zouden 

wensen. Tegelijk heeft het ons weer andere dingen geleerd: online is soms best  

praktisch en handig. Dat voor de jeugd gelukkig wel veel mogelijk was, maar ook dat 

daar een belangrijke opdracht ligt voor ons om nog meer te doen. Samenwerking 

met andere partijen kwam opeens beter tot stand omdat we nu eenmaal allemaal  

hetzelfde nastreven: er zijn voor kinderen en jongeren en hen helpen in hun  

ontwikkeling. Opeens werd het bij vele anderen zichtbaar wat een organisatie als de 

YMCA allemaal doet en betekent voor de jongeren en de samenleving. Aan ons de 

taak om dat blijvend voor het voetlicht te brengen, want ook na corona blijven we dit, 

zoals we al heel lang doen, ‘gewoon’ doen. 

En zo anders is het dan ook weer niet helemaal. De YMCA heeft altijd al te maken 

gehad met veranderingen in, en door de samenleving en daar op in weten te spelen. 

Dat is ons nu ook weer gelukt. Niet dat we rustig kunnen genieten van die successen, 

maar het mag ook gezien en benoemd worden. Als reminder dat we nog veel te doen 

hebben. We doen het allemaal voor de jongeren. Toen, nu en straks. Doe jij anders ook 

weer mee? 

Dank jullie wel voor alle inzet en betrokkenheid!

Robèrt Feith, algemeen secretaris 

Impact van YMCA 
 in 2020 in cijfers

Nederland

Jeugdwerk
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YMCA Nederland
partijen als Scouting, Jantje Beton, NUSO, Steunpunt 

Kinder Vakanties en vele anderen zitting in hebben) 

is de samenwerking gezocht om met elkaar een ge-

zamenlijke vuist richting de overheid te maken. Dit 

heeft geresulteerd in het door kunnen gaan van de 

zomerkampen en dat ook de jeugdclubs weer van 

start konden gaan. 

Positief in beeld
YMCA Nederland is in 2020 vele malen positief in 

beeld bij een groot publiek gekomen  als één van 

de regievoerders  Zowel intern (lokale groepen en 

kamporganisatie) als extern (andere organisaties, 

adviesorganen NJI, RIVM en overheid) is dit gezien  

en opgepikt. Het gevolg hiervan is dat YMCA  

Nederland meer actief gevonden wordt, wat niet 

wegneemt dat de beschreven fondsenweving en 

communicatiestrategie vanuit het meerjarenbeleids-

plan kunnen vervallen. 

Fondsenwerving en communicatie blijven dus  

onveranderlijk een punt van aandacht omdat de  

afhankelijkheid eens te meer duidelijk is geworden.  

Lidgroepen
YMCA Nederland heeft haar ambitie van haar groei 

scenario, om nog meer impact in de samenleving te 

bereiken, niet losgelaten. Via de in 2019 gewijzigde 

statuten zijn lokale verenigingen weer dichter op de 

YMCA gekomen. Deze lidgroepen krijgen het YMCA 

label toegekend, wat garant staat voor de YMCA  

Nederland maatstaven voor  kwaliteit, zichtbaarheid 

en wederkerigheid. 

Door de rol die YMCA Nederland op zich nam in de 

corona crisis zien we een groeiende betrokkenheid 

tussen YMCA Nederland en haar ledengroepen, en 

is het gevoel van ‘samen’ meer aanwezig. Dat niet 

alle groepen, waar YMCA een relatie mee heeft, het 

label hebben verkregen betekent dat de YMCA meer  

gericht haar middelen kan aanwenden richting  

leden en groepen die producten van de  

YMCA afnemen.

Om onze ambities  te kunnen realiseren vraagt YMCA Nederland projectsubsidies 

aan. Dit betekent dat de organisatie enorm scherp moet blijven of het projectdoel 

in het verlengde van de YMCA doelen en speerpunten ligt. Verder zijn er vaste 

verplichtingen middels contracten, waaraan ook vaste werkzaamheden zijn  

gekoppeld. Een goede afweging tussen vaste werkzaamheden, inkomsten vanuit 

projecten met bijbehorende taken en verplichtingen en het aantal beschikbare 

uren hiervoor is iets wat de organisatie goed in de gaten moet houden. YMCA  

Nederland wil geen organisatie zijn die ‘follow the money’ hanteert en daarmee 

van haar eigen doelstellingen wegraakt.

Corona
YMCA Nederland heeft direct haar rol als koepelorganisatie genomen door 

aan het begin van de crisis voor alle geledingen te verkennen wat wel en wat 

niet kon. Via het netwerk Positief Jeugdbeleid (waar naast YMCA Nederland ook  

Doelrealisatie

> Elk kind moet op vakantie kunnen 

Vanuit het Jeugdfonds hebben 50 kinderen deel kunnen nemen aan de landelijke 

zomerkampen, die dat anders niet hadden gekund.

> Jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving

Vanuit de subsidie voor de Maatschappelijke Diensttijd via het Ministerie van  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (uitgevoerd door ZonMW) heeft de vereniging 

96 jongeren deel laten nemen aan deze MDT. Zeker 40 jongeren zijn uiteindelijk 

bij de organisatie gebleven als vrijwilliger. Het is jammer dat een vervolg hierop 

niet is gehonoreerd. Dit kwam mede door een andere koers die het ministerie is 

gaan varen ten aanzien van deze MDT. De nadruk van meer jongeren kennis laten 

maken met de samenleving en ze een plek geven, en van daaruit ontwikkelen en 

ontplooien, is langzaam veranderd naar een meer individuele ontwikkeling van de 

jongere zelf. YMCA Nederland kijkt nu of er in 2021 in de nieuwe rondes kan worden 

aangehaakt bij andere MDT trajecten.

> Verleg je grenzen

Ondanks het niet doorgaan van twee internationale trainingen heeft YMCA  

Nederland de internationale banden goed onderhouden. In het kader van 

de training rondom 4/5 mei heeft een webinar plaats gevonden en is met de  

stuurgroep nauw contact onderhouden. De internationale vergaderingen zijn  

online gehouden. Nog voor de corona pandemie heeft YMCA Nederland de  

werkgroep voor de World YMCA ontvangen, die de World Council van 2022 in  

Denemarken voorbereidt. 

Algemeen
Het bestuur heeft de middelen zodanig ingezet dat door de gemaakte keuzes,  

ondanks de corona pandemie, er 12.000 deelnemers zijn geweest in het jeugd-

werk en bijna 600 deelnemers in de landelijk georganiseerde kampen.

Het ledenaantal van de vereniging is licht gedaald en kent nu ongeveer 300  

persoonlijke leden. 

Nederland Nederland

Het jaar 2020 is het jaar geweest waarin adaptief is gewerkt aan zaken die 

op ons afkwamen (corona en de gevolgen daarvan) en tegelijkertijd stappen 

zijn gezet vanuit het meerjarenbeleidplan 2019-2022. Zo zijn de eerste stappen  

gezet voor de invoering van een CRM, het voeren van een meer concrete  

communicatiestrategie en hebben de labelgroepen de aandacht gekregen 

die nodig was om hun activiteiten in de beschreven omstandigheden uit te 

voeren. Voor het eerst konden de leden zich ook uitspreken over de begroting 

2021 en de plannen die YMCA Nederland presenteerde. De onderlinge binding 

is hierdoor toegenomen.
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Froukje Meijer 

In alle opzichten was 2020 een heel bijzonder jaar. In maart werden we  

overvallen door corona en de bijbehorende maatregelen. Voor ons betekende 

dit dat het grootste gedeelte van ons werk geen doorgang meer kon vinden. 

Daardoor hebben we ons in een record tempo vertrouwd gemaakt met online 

werken en dat bleek ook nieuwe kansen te bieden.

Lokale groepen, begeleiding en advies
In Nederland zijn ongeveer 175 groepen/plaatsen 

aangesloten bij de YMCA. In 2020 is het YMCA Label 

geïntroduceerd voor groepen die de naam YMCA  

of CJV gebruiken en voldoen aan de voorwaarden 

om deze naam te mogen gebruiken. Ongeveer 30 

groepen hebben het YMCA Label gekregen, dit houdt 

onder andere in dat ze rechtstreeks lid zijn van YMCA 

Nederland en ook stemrecht hebben op het landelijk 

ledencongres.

Hieronder een aantal voorbeelden van hoe  

begeleiding en ondersteuning vorm krijgt:

> Regio Overijssel

YMCA Westenholte In Zwolle heeft zich in 2020 ingezet 

voor kinderen van 4-12 jaar en is bezig geweest om 

meer bekendheid in de wijk te genereren. In Westen-

holte heeft de YMCA geen eigen locatie. De YMCA 

Beachvlag is hiervoor een uitkomst. De kinderen in 

Westenholte weten dat als de Beachvlag ergens staat 

er een leuke activiteit is. De activiteiten worden via de 

nieuwsbrief van de basisscholen en social media  

bekend gemaakt. 

> Regio Friesland

In Friesland vindt de begeleiding van de lokale  

groepen voor een groot deel plaats op de regio- 

vergaderingen. 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. In 2020 waren er in januari  

nog fysieke regiovergaderingen en in het najaar  

gebeurde dit online.

> Regio Haaglanden

De YMCA’s in de regio Haaglanden organiseren zelf 

elk jaar een kaderweekend voor hun vrijwilligers, en 

sinds een paar jaar ook een sporttoernooi om de binding te versterken en in  

contact met elkaar te blijven. Helaas konden beide afgelopen jaar door corona 

niet doorgaan.

Vanwege corona gingen in de zomervakantie veel minder kinderen op vakantie. 

Daarom nam de YMCA de uitdaging aan om twee extra spelweken in de wijk te  

organiseren; één in de wijk Rustenburg-Oostbroek en één in de Schilderswijk.  

Beiden plaatsen waar jeugd en jongeren extra hulp en ondersteuning kunnen  

gebruiken. Dit zorgde voor 100 extra deelnemers aan de vakantie-activiteiten en daar-  

mee een hoop positieve energie die dergelijke spelweken met zich meebrengen. 

> Regio Rijnmond

In de regio Rijnmond draagt een beroepskracht bij aan het versterken en  

uitbreiden van het jeugdwerk in de regio. Verenigingen voelen zich gehoord en 

worden gemotiveerd om vooruit te gaan. Er wordt hulp geboden bij het trainen 

en coachen van vrijwilligers, het aanvragen van subsidies en fondsen, advies bij 

nieuwe wet- en regelgeving, het opbouwen van een netwerk en het aantrekken  

van nieuwe vrijwilligers. Zo hebben alle geplande zomerkampen doorgang  

kunnen vinden met behulp van het kampprotocol waar YMCA Nederland aan 

heeft bijgedragen en als zodanig is goedgekeurd door het OMT.

> #YMCoronA

In maart 2020 ging het land in lockdown en daarmee stopte ook de fysieke 

jeugdactiviteiten van YMCA. De beroepskracht bracht een online team van  

vrijwilligers en stagiaires samen, verspreid door heel Nederland, om met elkaar 

te bespreken wat er wel mogelijk was tijdens de lockdown. Dit was het startsein 

van de projectgroep #YMCoronA, waarbij jongeren online challenges en online  

workshops verzorgden voor kinderen.

YMCA JeugdwerkJeugdwerk

Bijdragen fondsen

Internationale commissie

Erasmus

Y Kids

Stichting  Hulp na Onderzoek

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

JoyKids

Stichting Kinderzorg Utrecht

K.F. Hein Fonds

Stichting Theodora Boasson )ook voor YKIDS!!)

MCG

Insinger Stichting

Vluchtelingen

Van Ballegooijen

Samenstelling bestuur per 31-12-2020

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

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)

Spelden van verdienste

Brons (12,5 jaar)

Marc Jepma   CJV Borne 

Lizette van der Plas   YMCA Zwolle

Zilver (25 jaar)

Miranda de Jager    CJV Borne 

Goud (40 jaar)

Marja de Koning   YMCA Katwijk   

Annet van den Hazel   Driebergen     

Erik Huisintveld  CJV Schelle

Nederland



Overzicht regionale activiteiten

Maand  Omschrijving  Aantal deelnemers/bezoekers 

Januari  Zaalvoetbaltoernooi Franeker  10 teams / 78 deelnemers 

Februari  Y games 10-16 jaar  36 groepen 

Maart  Volleybaltoernooi Wildervank  

 Groningen  Geannuleerd

Maart  YMCA kinderactiviteit Workshops 

 op locatie  1 groep, 28 deelnemers 

April  YMCA at home, Spel doe boek  Uitgedeeld aan 1879 kinderen 

Oktober  Y-adventure Kollumerpomp  7 groepen 107 deelnemers 

November  Online spel event 16 +  24 deelnemers 

December  Online Spel event vrijwilligers 16+  16 deelnemers 

De regionale activiteiten zijn bedoeld voor het ontmoeten van elkaar buiten de 

eigen wijk- en dorpsgrenzen. Verrijkend voor de kinderen en tieners en ook voor 

de leiding die tijdens deze activiteiten de tijd heeft om ervaringen met elkaar uit 

te wisselen. Bij het organiseren van deze activiteiten werken we zoveel mogelijk 

samen met lokale vrijwilligers.

Activiteiten op aanvraag
Naast regionale activiteiten worden er ook activiteiten op aanvraag verzorgd. 

Groepen kunnen contact opnemen en met hun ideeën komen. In overleg  

wordt een programma opgesteld met de materialen en programma’s die bij  

de YMCA aanwezig zijn. De uitvoering van alle activiteiten gebeurt altijd in  

samenwerking met lokale vrijwilligers en worden begeleid door speciaal getrainde 

spelbegeleiders.

Overzicht activiteiten op aanvraag

Waar Programma  Leeftijd  Aantal 

Oosterbierum  Wie is de mol  12-14  16, niet doorgegaan 

Bakkeveen  Safarispel  12-16  30, niet doorgegaan 

Dronrijp  Wie is de Mol  12 – 16  12, niet doorgegaan 

Wolfskuil Ommen*  Vleermuizen  11-12  22 

Ermelo  6 kamp op maat  10 – 16  34 

Kamp Vrij 

Evangelisch Zwolle  Op maat 6 kamp  12-16  120 

*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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Jeugdwerk

Trainingen
In 2020 konden we door corona geen fysieke trainin-

gen geven. We hebben daarom in 2020 de volgende 

trainingen omgezet naar een online training: 

- Basistraining Jeugdwerk 

- Vervolgtraining Jeugdwerk 

- Moeilijk gedrag in de groep 

- Pesten of Plagen 

Hiervoor is een PPP/e-learning format ontwikkeld en 

zijn er een aantal beroepskrachten en vrijwilligers  

getraind in hoe je hier invulling aan kunt geven.

Communicatie & PR
In de zomer van 2020 hebben alle groepen een gro-

te poster gekregen. Hierop is de activiteitenkalender 

weergegeven en de ingrediënten van het recept voor 

sterk jeugdwerk.

Tevens is er een begeleidende brief verstuurd waarin 

5 onderwerpen kort belicht zijn. 

Door het jaar heen zijn er een aantal 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.

Ook zijn er diverse digitale nieuwsflitsen verstuurd met 

de aandacht op één actueel onderwerp en gericht 

aan een geselecteerde groep.

Aan de website en social media-kanalen Facebook 

en Instagram is veel aandacht gegeven. 

Internationale Commissie

Verleggen van gesloten grenzen

Jonathan van Varik, Robin Remmerswaal en Valerie Pronk

Internationaal

De grenzen hoeven niet open om jongeren een kans te geven zichzelf te ontwik-

kelen. Wereldwijd organiseren YMCA’s online activiteiten en programma’s voor 

een buitenlands publiek. Nederlandse jongeren kunnen van achter hun com-

puter de grenzen verleggen en krijgen zo toch nog een beetje internationale 

ervaring. Internationale zusterorganisaties kunnen hierin voorzien. 

Dit kon vanwege corona natuurlijk niet door middel van directe uitwisselingen, 

maar het is de bedoeling deze te hervatten zodra dit weer kan. Toch probeerden 

we kinderen en jongeren te helpen om nieuwe werelden te ontdekken, en met 

mensen uit andere landen te werken aan de toekomst. 

Ondanks de pandemie deed de Internationale Commissie in 2020 haar uiterste 

best de grenzen van YMCA uit te breiden en de contacten met partner- en zuster-

organisaties warm te houden. Extra uitdagend en erg belangrijk tijdens een lock-

down. Het was daarnaast leerzaam om te ontdekken hoe er in andere landen 

omgegaan werd met de lockdown. Organiseerden ze alternatieve activiteiten? En 

zouden er vaardigheden ontstaan waar wij als YMCA Nederland wat van konden 

leren? De Internationale Commissie organiseerde een serie online activiteiten die 

het voor Nederlandse YMCA’ers mogelijk maakte om in contact te komen met  

buitenlande jongeren. De online Meet-Ups maakten het ook mogelijk om een  

beetje gewend te raken aan het organiseren van digitale activiteiten. 

Activiteiten van 2020

> Uitwisseling YMCA Finland 

In februari 2020 vond er een jeugduitwisseling plaats. Een groep Nederlandse  

YMCA’ers vertrok naar Finland en werd daar ondergedompeld in het lokale YMCA 

leven. Hoe ziet een Fins zomerkamp eruit? Wat voor werk doet YMCA in een grote 

stad als Helsinki? Er werd tijdens de uitwisseling veel 

gepraat en uitgewisseld. En natuurlijk een hoop  

nieuwe vrienden gemaakt!  

Niet lang na de uitwisseling in Finland werd YMCA  

Nederland met de neus op de feiten gedrukt. De 

coronamaatregelen maakten reizen onmogelijk. 

Het was daarom niet mogelijk jongeren te ontvan-

gen of naar het buitenland te laten reizen. Twee 

geplande jongerenuitwisselingen konden hierdoor 

niet doorgaan. Het ging in beide gevallen om pro-

jecten die in Nederland moesten plaatsvinden. 

Ten eerste ging het om de training voor kamplei-

ders die, net als in 2019, jongeren uit verschillen-
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de hoeken van Europa de kans moeten geven om te leren van Nederlandse 

kamptrainers. Ten tweede ging het om de Mei-uitwisseling die het doel heeft om  

jongeren bewust te laten nadenken over onderwerpen als herdenking en  

herinnering. Door middel van creatieve activiteiten worden lastig bespreekbare 

onderwerpen als conflict en geweld bespreekbaar gemaakt. Voor dit project 

wordt samengewerkt met de Stichting Voormalig Sovjet Ereveld in Leusden. 

Tijdens de uitwisseling zullen jongeren uit een totaal van negen landen naar  

Nederland komen. Omdat de uitwisseling geen doorgang kon vinden is er in  

samenwerking met de partners een alternatief online programma bedacht.  

Dit in de vorm van een online conferentie die plaatsvond in mei 2020. Het is het 

plan weer zo’n alternatieve activiteit te organiseren in 2021.

Ook de General Assembly van YMCA Europa was digitaal. In mei en in  

december werd er via Zoom gesproken over de internationale projecten,  

begrotingen en de koers van de Europese parapluorganisatie. Ook was er  

aandacht voor de gevolgen van de lockdown: hoe blijven de banden warm  

terwijl iedereen binnen moet blijven? 

De lockdown, met alle beperkingen, bracht ook nieuwe frisse ideeën met zich mee. 

In 2020 organiseerde de Internationale Commissie verschillende internationale 

Meet-Ups. Dit zijn online videogesprekken met YMCA’ers uit andere landen. Bij deze 

bijeenkomsten werd er gepraat over het eigen land en werden er gewoonten en 

gebruiken gedeeld. Ook werden er spelletjes gedaan. In 2020 vonden er twee van 

dit soort activiteiten plaats.

> Meetup Wit- Rusland

Op zaterdag 6 juni vierde YMCA haar 176e verjaardag! Om dat te vieren was er een 

online meeting tussen jongeren van YMCA Den Haag en YMCA Belarus (Wit-Rus-

land). Beide groepen hielden een presentatie over hun land, cultuur en gebruiken. 

Hierbij ontdekten ze zowel verrassende overeenkomsten als verschillen. Wist je bij-

voorbeeld dat Wit-Rusland net als Nederland erg plat 

is en geen bergen heeft? Ideaal voor fietsers dus! Al 

missen ze daar wel de aparte fietspaden. Hoewel de 

meeting slechts een uur duurde, hebben de jongeren 

veel geleerd en vooral erg veel gelachen.

> Online Vlogworkshop 2 nov 

Op maandag 2 november organiseerde de Inter- 

nationale Commissie de webinar ‘Vlog like a Pro’.  

Tianne van Dam (YMCA Rijswijk) is professioneel vlog-

ger (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.

Het leuke was dat er deelnemers waren van over 

de hele 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 deel-

-nemers een Whatsapp-groep gestart waarin zij hun 

eerste ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kun-

nen voorzien van feedback, tips en trucs.

> Meetup Denemarken 6 december

Op 6 december, de dag ná sinterklaas, vond er  

een nieuwe digitale Meet-Up plaats met jongeren 

van YMCA Thisted, in Noord- Denemarken. YMCA  

Denemarken is al jarenlang een partner van  

YMCA Nederland dus werd het de hoogste tijd 

om eens een bijeenkomstje te organiseren!  Met  

Sinterklaas net achter de rug werd er natuurlijk ook 

gepraat over gewoonten en gebruiken. Wist je dat  

Denemarken bijvoorbeeld een eigen versie heeft 

van de oer-Hollandse kruidnoten?  Daar heten ze  

pebernødder. 

Plannen, ambities, wensen voor 2021 

De Internationale Commissie vernieuwt zichzelf. In 2021 zal de Internationale  

Commissie een grote wervingscampagne opzetten. Het is het doel om jonge  

enthousiastelingen van YMCA’s uit heel Nederland samen te brengen in een  

commissie die YMCA’s uit heel Nederland bedient en verbindt. 

De Internationale Commissie probeert ook nieuwe jongeren bij de activiteiten te 

betrekken. Misschien willen stagairs wel wat leren van de buitenlandse activiteiten! 

Ook geven we Nederlandse jongeren, afkomstig uit het hele land, graag de  

mogelijkheid zich te ontplooien. Met hulp en ondersteuning krijgt iedereen de  

mogelijkheid zijn of haar project neer te zetten, en daar zelf buitenlandse YMCA’ers 

bij te betrekken. We vinden het belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven 

om interessante dingen te doen en van elkaar te leren. Het maakt hiervoor niet uit 

wat voor ervaring je hebt of uit welk land je komt. Leren van elkaar blijft het belang-

rijkste. Dit geldt binnen en buiten Nederland! Leren van mensen uit andere landen 

is bijvoorbeeld soms heel verassend: zaken die wij als heel normaal zien zijn in het 

buitenland vaak vernieuwend en omgekeerd leren wij ook graag van buitenlandse 

gebruiken. In de tijd waarin videobellen en snelle berichtjes de norm zijn, is dit  

gemakkelijker dan ooit tevoren!

En waar corona een hoop onmogelijk maakte, opende het ook een aantal nieuwe 

deuren. Je hoeft immers niet de grens over om in contact te komen met jongeren 

uit een ander land! De Internationale Commissie wil meer contact faciliteren met 

buitenlandse YMCA’s. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

een voortzetting van de online activiteiten. Het is het 

plan om meer Meet-ups en spelletjesavonden te  

organiseren. Ook wordt er na het succes van de vlog-

workshop gekeken naar de mogelijkheid om meer 

digitale workshops te organiseren. De Internationale 

Commissie wil haar best doen om méér digitale  

activiteiten te organiseren. Dit niet ter vervanging van 

fysieke uitwisselingen, maar als een aanvulling. 

Er blijft dus ook genoeg ruimte voor ‘gewone’ uit- 

wisseling. Er liggen immers nog twee projecten klaar. 

De eerdergenoemde internationale uitwisselings- 

projecten moeten tientallen Europese jongeren naar 

Nederland halen om uit te wisselen en kennis te  

delen. Wie weet wat we nog allemaal gaan leren! 

Daarnaast blijft de Internationale Commissie haar 

ogen open houden voor nieuwe buitenlandse kansen. 

Enthousiaste YMCA’ers kunnen zich aansluiten bij 

de Leadership Academy van YMCA Europa, of het  

Change Agent Program van de Wereldbond. 

We hopen deze interessante en leerzame program-

ma’s mogelijk te maken voor de YMCA jongeren  

van Nederland.  

Internationaal Internationaal
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Y Camps Vakanties
met extra aandacht

Y Camps Y Camps

Christa de Jong, Willeke Lagerweij

2020 was natuurlijk een bijzonder jaar vanwege de pandemie. 9 Juni wisten we 

pas dat de kampen definitief door mochten gaan waardoor we in de laatste 

zes weken veel moesten organiseren. Samen met het steunpunt, scouting en 

andere jeugdorganisaties hebben we ons ingezet om protocollen te maken om 

de jeugd veilig op zomerkamp te kunnen laten gaan. Twee weken later werd 

ook bekend dat de groep kinderen van 13-17 jaar zonder 1.5 meter afstand tot 

elkaar op kamp mochten gaan. 

De kampen en corona
De opzet van de kampen was nagenoeg hetzelfde alleen moest er uiteraard  

rekening gehouden worden met het coronaprotocol. Zo mochten kinderen niet 

later in de week bij een kamp instromen (kampbubbel) en werden de kinderen 

gebracht middels Kiss & Ride. Wat inhield dat de deelnemers door hun ouders 

werden afgezet bij het hoofdgebouw waar er kort afscheid genomen kon  

worden en de kinderen vervolgens met de kampbegeleiding mee werden geno-

men naar het kampeerterrein. Ook vond er in de week voorafgaand van het kamp 

een gezondheidscheck plaats en ter plekke bij aankomst. We hebben deze zomer 

1 deelnemer naar huis gestuurd vanwege ziekteverschijnselen lijkend op corona. 

Ouders koppelde later terug dat de test negatief bleek. 

Y Kids
Dit jaar hebben we vijf Y Kids kampen georganiseerd waaraan 85 kinderen  

hebben deelgenomen. Alleen het kamp voor 6 t/m 9 jaar moesten we annuleren. 

De kinderen hebben weer volop genoten en gaven de kampen een 8,2 (vorig 

jaar een 7,7). In de herfstvakantie stond er op Texel een kamp gepland voor enkel 

kinderen met een autismespectrumstoornis. Wegens corona is dit kamp naar de  

voorjaarsvakantie verschoven maar ook die hebben we helaas moeten  

annuleren. Wij hopen op een herkansing in 2022

JoyKids
Ook dit jaar was het, mede door het YMCA Jeugd-

fonds, weer mogelijk om JoyKids kampen aan te  

bieden. We hebben een JoyKidskamp voor 13-16 

jarigen geannuleerd vanwege de 1.5 meter afstand 

die op dat moment toen het besluit viel nog verplicht 

was. 26 Kinderen zijn met ons op pad gegaan. Zij  

waren met een waarderingscijfer van een 9,5 zeer gul.

Vluchtelingen en MCG
Op de planning voor deze zomer stonden 12 vakantie- 

kampen voor vluchtelingen. Vanwege het corona-virus 

heeft Vluchtelingenwerk zich in mei teruggetrokken.  

Zij twijfelden of de kampen onder de huidige maat- 

regelen nog wel ontspannend waren naast dat zij zelf 

niet voldoende vrijwilligers hadden om in zo’n korte 

tijd de inschrijving rond te krijgen. Het MCG kamp 

hebben we dit jaar ook vanwege de kwetsbaarheid 

van de doelgroep (corona) moeten annuleren.

Hoe vinden de deelnemers ons?
Op allerlei manieren proberen wij de doelgroep te  

bereiken. Maar wat werkt nu het best? 

> Y Kids

42 % via Google/Facebook/internet

28 % oud deelnemers

13 % jeugdzorg/buurteam/zorginstelling

9 % artikel krant/magazine

7 % familie/ vrienden

> JoyKids 

58 % Buurtteam/CJG

19 % Overig

12 % Voedselbank

12 % Google

> SugarKids

Deze kampen organiseren we in samenwerking 

met Diabetes-vereniging Nederland. Nagenoeg alle 

kinderen melden zich dan ook via DVN aan.

SugarKids
In de herfstvakantie van 2019 stond er een griezelig 

Halloweenkamp op het programma voor 60 Sugar- 

Kids tussen de 9 en 16 jaar. Wegens corona hebben  

we dit kamp moeten verplaatsen naar de voorjaars- 

vakantie. Helaas kon het winterkamp ook niet door-

gaan en staat er nu in de herfstvakantie van 2021 

weer een griezelige week gepland. In de zomer- 

vakantie konden alle drie de kampen gelukkig wel 

doorgaan. De opzet was dit jaar alleen noodge- 

dwongen iets anders. Zo werden de twee pony- 

kampen omgebouwd naar vijfdaagse dagkampen 

en voor de kleintjes (6 t/m 9 jaar) werd het een 

nachtje met een ouder in de tent i.p.v. twee nachtjes 

slapen met leeftijdsgenootjes. Zo had Diabetes- 

vereniging Nederland niet de verantwoordelijkheid in 

de nacht voor zorg/medicatie van de kinderen. Deze 

verantwoordelijkheid was niet uitvoerbaar gezien de 

afstandsmaatregel van 1.5 meter. De vrijwilligers van 

DVN behoren zelf tot de risicogroep. Door corona en 

de aanpassingen gingen er dit jaar minderen  

kinderen mee op kamp. Toch hebben 37 kinderen 

nog kunnen genieten van een mooie tijd in Leusden 

en werden we net als vorig jaar beloond met een 8,9.

Vrijwilligers
In 2020 hebben we 42 vrijwilligers ingezet. Van deze vrijwilligers waren er 9 nieuw en 

80 % van de vrijwilligers hebben zich in 2019 ook als vrijwilliger ingezet. We hadden 

op acht zomerkampen vier coaches/mentoren ingezet.

> Hoe vinden vrijwilligers Y Camps?

31 % internet

23 % via vrijwilligers  

15 % Facebook 

8 % Oud-deelnemer 

8 % Via via  

8 % Advertentie 

8 % Tijdschrift diabetes

In de stuurgroep hebben zes vrijwilligers zitting. Ze zijn betrokken bij het organiseren 

van de opleidingen voor de vrijwilligers. De trainingsdag is verzorgd door vijf  

vrijwilligers van de stuurgroep en 1 trainer hebben we extra ingezet.

Promotie
Er is dit jaar een perslijst samengesteld die bij het verschijnen van de nieuwe  

kampdata in december in gebruik is genomen. We hebben een advertentie ge-

plaatst in het tijdschrift Balans (tijdschrift over leer- en ontwikkelingsproblematiek) 

De regiocoördinator van Oudervereniging Balans heeft flyers van onze Y Kids-

kampen verspreid onder de regionale afdelingen. Flyers voor de JoyKids kampen 

zijn verspreid onder de Voedselbanken. We hebben mailingen verzonden naar 

het speciaal onderwijs, jeugdzorginstellingen en oud deelnemers. Er is een start  

gemaakt met de optimalisatie van de website en de Google Grants account  

is weer nieuw leven ingeblazen. Op Facebook en Instagram zijn onze volgers  

gestegen (10% en 75%) en op onze website zijn de eerste blogberichten geplaatst. 

Fondsen
In 2019 is er € 29.150 opgehaald, waarvan €12.250 voor MCG. Omdat al snel  

duidelijk werd dat het MCG kamp vanwege corona dit jaar niet plaats kon vinden 

hebben de (meeste) fondsen die zich speciaal op deze doelgroep richten zich 

teruggetrokken. Dit jaar is er € 23.500 opgehaald waarvan €4.250 voor MCG, dit 

bedrag mochten we van het desbetreffende fonds ook aan Y Kids besteden. Drie 

fondsen hebben dit jaar voor het eerst aan Y Camps gedoneerd.
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Jaarrekening

Staat van baten en lasten  2019 Realisatie  2020 Begroting  2020 Realisatie

Baten

Baten van particulieren    61.009 14.000 18.341

Baten van bedrijven  1.000 0 0

Baten van loterijorganisaties  289 0 104

Baten van subsidies van overheden  149.650 45.979 93.027

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  341.818 283.722 223.722

Baten van andere organisaties zonder winststreven  250 0 1.000

Som van de geworven baten   554.016 343.701 336.194

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

Overige baten  6 0 0

Som van de ontvangsten    554.800 343.701 336.194

Lasten

Besteed aan doelstellingen:   

- Elk kind moet op vakantie kunnen  122.426 111.412 77.745

- Jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving  198.946 111.412 185.154

- Verleg je grenzen  129.268 111.412 74.358

Wervingskosten  0 10.000 0

Kosten beheer en administratie  37.241 24.000 11.475

Som van de lasten    487.881 368.236 348.732

Saldo voor financiële baten en lasten    66.919 - 24.535 - 12.538

Saldo financiële baten en lasten    - 628 - 1.000 697

Saldo van baten en lasten    66.291 - 25.535 - 11.841

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:  

Algemene reserve  6.691 0 0

Continuïteitsreserve  15.000 - 15.426 0

Bestemmingsreserve  43.772 - 10.109 - 12.659

Bestemmingsfondsen  828 0 818

Totaal    66.291 - 25.535 - 11.841

Jaarcijfers
Laureus
Afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met Laureus Nederland en Ministerie 

van Justitie en Veiligheid. Laureus Nederland heeft het project “ Alleen jij bepaalt 

wie je bent “  waarmee ze jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of 

de basis- en kaderberoeps- gerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde 

vrijetijdsbesteding bieden.  Ze bieden hulp bij het maken van de juiste keuzes en 

bieden steun bij de weg naar volwassenheid. Rolmodellen maken jongeren in  

clinics enthousiast voor honkbal, basketbal of voetbal en stimuleren ze lid te  

worden van een sportvereniging. Daar worden de jongeren minimaal een seizoen 

begeleid door geselecteerde trainers, die contact onderhouden met de school 

over de voortgang. Het  doel wat hierbij centraal staat is het realiseren van een  

positieve gedragsverandering. De rol van het Ministerie van Justitie is een stuk  

financiering en meedenken in het project. Ze willen 45 jongens in de leeftijd van 

14/15 jaar een vakantie bieden in samenwerking met Y Camps. Het kamp zal  

augustus 2021 in Hulshorst gaan plaats vinden. Om het project voort te zetten 

tijdens het vakantiekamp gaan er 15 trainers mee op het kamp en 8 vrijwilligers 

vanuit Y Camps. De vrijwilligers van Y Camps zullen meer faciliterend zijn betreft de 

activiteiten dan de begeleiding naar de jongeren zelf. Mocht de pilot het komend 

jaar succesvol zijn dan is er de intentie om het volgend jaar voort te zetten. 

Op zoek naar fondsen
Elke zomer verwelkomen we weer vele kinderen op onze kampen. Een groot deel van onze 

deelnemers heeft het thuis niet breed waardoor ze niet op vakantie kunnen. Tegen een kleine 

vergoeding kunnen ook deze kinderen met ons mee op kamp zodat zij ook van een leuke 

vakantie kunnen genieten. 

Om deze zomerkampen aan te kunnen bieden schrijven we fondsen aan met de vraag of ze 

de kampen willen steunen door middel van een gift. Er zijn een aantal fondsen die Y Camps 

een warm hart toedragen en ieder jaar positief reageren op ons verzoek. Dit is ontzettend fijn 

en deze fondsen zijn we dan ook erg dankbaar voor hun steun. Maar natuurlijk is het ieder jaar 

ook weer zoeken naar nieuwe fondsen. 

Afgelopen zomer hadden we het idee dat we hier wel wat hulp bij konden gebruiken.  

We zochten iemand die veel ervaring heeft met het zoeken naar en benaderen van  

fondsen. Een ‘fondsenexpert’ die fris tegen onze stichting aankijkt en helpt bij het opzetten 

van een nieuw en goed plan. Deze expertise hebben we gevonden in Barbara van der Vaart  

(‘Een Goed Verhaal’). 

Met Barbara’s hulp is er afgelopen september een projectplan geschreven. Benaderden wij 

voorheen een fonds met een korte toelichting/brief en een begroting gebaseerd op één doel-

groep (Y Kids, JoyKids of vluchtelingen), nu bieden we het projectplan aan die heel Y Camps 

beslaat. Dit geeft niet alleen een completer maar ook een beter beeld van onze organisatie. 

Nadat het projectplan was afgerond is er een fondsenscan gedaan. Dit resulteerde onder 

meer in een aantal nieuwe fondsen die we konden benaderen. We zijn hier direct mee van start 

gegaan en de resultaten zijn veelbelovend. Komende zomer kunnen we in ieder geval weer 

heel veel kinderen verblijden met een prachtig vakantiekamp!
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