YMCA Nederland 2023-2026

Samen

zijn

Inleiding
Beste leden, betrokkenen en samenwerkingspartners,
Wij zijn als bestuur trots dat wij jullie het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 kunnen presenteren.
Een mooi participatieproces waarin we naast vele vrijwilligers ook beroepskrachten en externe
partijen hebben bevraagd. We hebben veel geleerd over waar onze kracht zit, maar ook waar
onze kansen en bedreigingen liggen. Velen hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd
en daarvoor willen we jullie ook heel erg bedanken.
Het meerjarenbeleidsplan zoals dat nu voor u ligt is bedoeld als een handzaam en overzichtelijk
document dat als richtinggevend kader dient voor de komende jaren. Het kent in totaal drie
speerpunten met daarbij een behorend doel en de kritieke succesfactoren die nodig zijn om dit
doel waar te kunnen maken. Dit hele proces heeft er toe geresulteerd dat we voor de komende
jaren drie belangrijke speerpunten hebben geformuleerd op hoofdlijnen:
1. Ieder kind op vakantie
2. Jeugd en jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving
3. Verleg je grenzen
Speerpunten die we vooral ook willen verbinden aan de lokale verenigingen. Want alleen
kom je ver, maar samen kom je verder. Dat we elkaar helpen en samen gaan ontwikkelen
om YMCA in Nederland sterker te maken. Samen de doelstellingen verbonden aan deze
speerpunten verwezenlijken op basis van onze missie en visie.
Als bestuur helpt dit meerjarenbeleidsplan ons verder om koers te bepalen richting 2026.
Om de kwaliteit te verbeteren, de internationale contacten te versterken en zorg te dragen
dat jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen, in gelijkwaardigheid.
Dat doen we voor de vitaliteit van onze vereniging en onze jongeren en vrijwilligers.
En als rode draad gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s), in het
Nederlands de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om een bijdrage te leveren aan onze
duurzaamheidsambities. Dit doen we op de volgende thema’s:
1. Goede gezondheid en welzijn
2. Ongelijkheid verminderen
3. Verantwoorde consumptie en productie
4. Partnerschappen om doelen te bereiken
Nadat de ledenvergadering instemt met dit meerjarenbeleidsplan kunnen wij samen met de
beroepskrachten werken aan het jaarplan voor 2023. Zonder de eerder benoemde ambities uit het
vorige meerjarenbeleidsplan uit het oog te verliezen. Alle input die we afgelopen tijd hebben opgehaald is gebundeld en is voor ons zeer waardevol voor het opstellen van de komende jaarplannen.
YMCA denkt vanuit lichaam, verstand en geest, gesymboliseerd door de rode driehoek. We laten
jeugd en jongeren zo hun talenten ontdekken en een bijdrage leveren aan een gezonde, vitale en
een prettige wereld. Vrijwilligers spelen een grote rol bij de YMCA om dit voor, door en met de jeugd
en jongeren mogelijk te maken.
Wij kijken met dit meerjarenbeleidsplan uit naar een mooie samenwerking komende jaren.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van YMCA Nederland
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Wie zijn wij?

Wie
zijn

wij?

1.1 Onze Missie
“YMCA Nederland biedt een plek aan jeugd en jongeren

1.3 Waarden YMCA
1

De YMCA is een waardegedreven jeugd- en jongeren-

waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen.

organisatie. In onze gedragscode hebben we handen

Door de gedreven inzet van medewerkers, vrijwilligers en

voeten gegeven aan deze waarden en hoe we willen

jongeren zelf bezorgen wij onze doelgroep een leuke tijd.

omgaan met onze identiteit.

Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken
is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier

Bij de YMCA:

levert de YMCA een bijdrage aan een samenleving waarin

1. proberen we naast plezier en ontspanning te zorgen voor 		

ruimte en aandacht is voor iedereen.”

1.2 Onze Visie
“YMCA denkt vanuit lichaam, verstand en geest,
gesymboliseerd door de rode driehoek. We laten jeugd en
jongeren zo hun talenten ontdekken en een bijdrage leveren
aan een gezonde, vitale en een prettige wereld. Vrijwilligers

elkaar en voor de ander;
2. kijken we niet naar taal, huidskleur of waar je vandaan komt, 		
iedereen telt mee binnen de YMCA;
3. krijgen jeugd en jongeren kans om te leren en zichzelf
te ontwikkelen;
4. gaan aandacht voor zingeving, creativiteit en zorg voor
de wereld hand in hand;

spelen een grote rol bij de YMCA om dit voor, door en met

5. kijken we over de grenzen heen;

de jeugd en jongeren mogelijk te maken.”

6. leren jeugd en jongeren eigen verantwoordelijkheid

Om deze visie nader te duiden zijn er drie doelstellingen2

7. wordt het werk vooral gedaan door de vrijwilligers;

geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgesteld door de

8. telt niet leeftijd, kennis of sociale positie, maar de inzet van

te ontdekken en toe te passen;

marketing en communicatie werkgroep en representeren

je eigen mogelijkheden;

waar de YMCA in Nederland voor staat:

9. erkennen we elkaar als mensen;

1. Ieder kind op vakantie

10. kun je niet alleen over een betere wereld praten of dromen, 		

2. Jeugd en jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving

maar gaan we er vanuit dat je daar actief bij betrokken bent.

3. Verleg je grenzen
Deze tien gedragsregels zijn verder uitgewerkt in concrete
omgang met elkaar, deelnemers, milieu, voeding en
genotmiddelen, seksualiteit en veiligheid (zie ook gedragscode
YMCA Nederland).

1.4 Doelstelling YMCA Nederland
De missie en visie geven richting aan de doelstelling van de
YMCA. De statutaire doelstelling om “jongeren te stimuleren tot
het dragen van verantwoordelijkheid, hen te leren omgaan met
zingeving en hen het besef bijbrengen dat zij onderdeel uitmaken van een wereldgemeenschap” is hiermee blijvend actueel
en middels de drie pijlers duidelijk herkenbaar zijn.
Deze doelstelling sluit hiermee goed aan bij de internationaal
gebruikte Engelstalige term: “Empowering Youth” (jongeren in hun
kracht zetten).

1) De meeste activiteiten binnen de YMCA richten zich voornamelijk op de leeftijd
6-18 jaar. Voor de jongeren, in de leeftijd 18-35, richten de mogelijkheden zich op 		
persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door een rol in het organiseren van de 		
activiteiten. Ook zijn er activiteiten en trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling
en groei, en het opbouwen van nieuwe vriendschappen en netwerken.
2) Resultaat vanuit de tijdelijke werkgroep Marketing & Communicatie in 2020.
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Ieder kind
op vakantie

Strategie: hoe bereiken we dit?
Samen, gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid. Deze waarden zijn leidend in wat we de
komende periode met elkaar gaan realiseren. Deze waarden maken we onderdeel van de bij
de visie genoemde doelstellingen om daar onze strategische lijnen op te tekenen.

Hoe willen we onze doelstellingen invullen:
2.1 Ieder kind op vakantie:

is het belangrijk dat alle lokale initiatieven een eigen identiteit

Doel: zoveel mogelijk jeugd en jongeren (ongeacht afkomst, 		

houden. Fondsenwerving en investeren in de eigen kamplocaties

geloof en sekse) op vakantie te laten gaan.

zijn belangrijke aspecten om nog meer jeugd en jongeren op
vakantie te kunnen laten gaan. Daarnaast werken aan zichtbaar-

Om dit doel te bereiken faciliteren we samenwerking tussen

heid van onze vakantieorganisaties, zodat de naamsbekendheid

lokale verenigingen en de landelijke vakantieorganisaties. Tegelijk

verder toeneemt en jeugd en jongeren ons weten te vinden.

Kernwaarden
Samen

Gelijkwaardigheid

➜
➜
➜

Kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen;

➜
➜

Iedereen kan meedoen, ook als de financiële middelen thuis ontbreken, bij een beperking of een andere uitdaging;

Van elkaar leren door trainingen en expertise te delen;
Regionale en landelijke (online) bijeenkomsten en trainingen ter bevordering van kennismaking en -deling.

We kennen gelijkwaardigheid van de vrijwilligers en stafleden van de verschillende vakantieorganisaties,
van lokaal tot Fun2Stay.

Vitaliteit

➜

Vrijwilligers van de vakantiekampen weten elkaar te vinden en werken samen om de efficiëntie en

➜
➜

Kwaliteit loopt voor de kwantiteit uit, maar het één mag niet tot uitstel van het andere leiden;

➜

Tijdens onze activiteiten gaan we zorgvuldig om met de omgeving en maken bewuste keuzes

saamhorigheid (binding) binnen de organisatie te vergroten;

Duurzaamheid

Opleiding en behoud van goed vrijwilligers.

rondom duurzaamheid;

➜
➜

Vrijwilligers actief bedanken, bijvoorbeeld experimenteren met evenementen om ze in het zonnetje te zetten;

➜

Actieve fondsenwerving en zichtbaarheid om meer kinderen mee te laten doen.

Inzetten en opleiden van begeleiders met meer ervaring/deskundigheid op gebied van kinderen die
extra begeleiding nodig hebben;

Toekomstbeeld

Alle kinderen kunnen met de YMCA op vakantie en er staat een sterke vakantieorganisatie met een duidelijke

organisatie

identiteit. Er wordt veel aan fondsenwerving gedaan op lokaal, landelijk en internationaal niveau, waardoor de YMCA
veel vakanties voor kinderen kan aanbieden die begeleid worden door goed opgeleide stafleden. De landelijke
organisatie ondersteunt daarbij regionale en lokale initiatieven. De YMCA is met haar vakanties zichtbaar in de samenleving, waardoor we als Erkend Goed Doel ook makkelijk worden gevonden door nieuwe fondsen. Andersom weten
ouders/verzorgers en instellingen het YMCA Jeugdfonds goed te vinden en gebruiken. Door het goede fundament en
de naamsbekendheid melden zich voldoende vrijwilligers om het verschil te maken voor kinderen op vakantie.

Aanpak
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➜
➜
➜
➜
➜

Meten van o.a. aantal deelnemers, kwaliteit en potentie, zodat onze groei te verifiëren is;
Helder en toegankelijk overzicht creëren van alle vakanties binnen de YMCA;
Effectieve organisatie tussen Y Camps, Fun2Stay en de zomerkampen van lokale groepen;
Fondsenwerving voor de zomerkampen meer kracht bijzetten;
Actieve en betrokken zomerkampvrijwilligers door goede binding.
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Strategie: hoe bereiken we dit?
2.2 Jeugd en jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving:				
Doel: aanbieden van gevarieerd jeugdwerk, waarbij jeugd

YMCA Nederland kunnen we daardoor lokale en landelijke

en jongeren leren en ontwikkelen. Informeel en

activiteiten/verenigingen beter faciliteren en ondersteunen,

non-formeel leren is van groot belang om aan te sluiten 		

onder meer door financiële middelen, ontzorging op gebied

bij de behoeftes van de jeugd en jongeren én het leren 		

van wet- en regelgeving en het bieden van jeugdwerkers om

toegankelijk te maken voor iedereen. Vanuit de identiteit

voldoende steun te bieden aan lokale groepen. We zorgen voor

van de YMCA dagen we jeugd en jongeren uit om hun 		

goede en gekwalificeerde lokale en landelijke vrijwilligers, onder

eigen identiteit en persoonlijkheid te ontwikkelen.

andere door het opleidingsaanbod blijvend aan te laten sluiten
bij actuele ontwikkelingen en dit met behulp van de jeugdwerkers

Om dit doel te bereiken werken we aan het verder ontwikkelen

onder de aandacht te brengen bij de lokale verenigingen. We

van een sterk merk en een sterke (lokale) vereniging. Vanuit

stimuleren kennisdeling en netwerken tussen (lokale) vrijwilligers.

Kernwaarden
Samen

➜
➜

YMCA groepen weten elkaar te vinden;
YMCA groepen met vergelijkbare kansen en uitdagingen ondersteunen elkaar
(met bijvoorbeeld expertise en uitwisseling).

Gelijkwaardigheid

Jeugd en jongeren
ontwikkelen voor

een betere
samenleving

➜
➜
➜

We zijn een inclusieve organisatie waar iedereen welkom is;
Omzien naar elkaar in de samenleving en in (lokale) YMCA’s ;
Niet vanuit het ik of jij, maar vanuit het wij ontstaan de mooie dingen. We werken gelijkwaardig samen met,
voor en door jeugd en jongeren;

Vitaliteit

➜

Een trainingsaanbod van de YMCA dat breed bekend en makkelijk toegankelijk is, voor alle lokale groepen,

➜

Jongeren de kans bieden middels informeel en non-formeel leren een goede positie in de samenleving

➜

Gebruik maken van het brede netwerk en de kennis van alle lokale groepen.

➜

Kansen en uitdagingen van lokale groepen en bestuurders worden in beeld gebracht en de oplossingen breed

➜
➜

Bij de organisatie van activiteiten, maar ook tijdens activiteiten zelf zijn we bewust bezig met de wereld om ons heen;

vrijwilligers en betrokkenen;
te verwerven;

Duurzaamheid

gedeeld in de organisatie;
Actief bedanken en in het zonnetje zetten van vrijwilligers.

Toekomstbeeld

Jeugd en jongeren zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Door het informeel en non-formeel leren

organisatie

van de YMCA worden jongeren uitgedaagd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld om
hen heen. Onze jeugdwerkadviseurs ondersteunen de lokale groepen met activiteitenaanbod, fondsenwerving,
netwerk en trainingen. Bij nieuwe wet- en regelgeving worden lokale groepen goed ondersteunt. Lokale groepen
weten goed wat er speelt doordat er een goed overzicht is van de beschikbare fondsen, trainingen en activiteiten.
Bovendien kunnen zij een beroep doen op ondersteuning bij (grotere) vrijwilligersinitiatieven.

Aanpak
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➜
➜
➜
➜

Goed overzicht maken van de lokale groepen en hun activiteitenaanbod;
Goed overzicht van actieve en passieve leden;
Overzichtelijk en toegankelijk trainingsaanbod op alle niveaus beschikbaar stellen;
Goede infrastructuur opzetten om informatie en kennis te delen.
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Strategie: hoe bereiken we dit?

Verleg je

grenzen

2.3 Verleg je grenzen
Doel: de YMCA is een internationale organisatie en daarmee

Om dit doel te bereiken gaan we onze jeugd en jongeren meer

is de organisatie letterlijk een toegangspoort tot

betrekken bij (inter)nationale activiteiten en kampen. Dit gaan

beleidsmakers, de wereld, andere culturen en YMCA’s.

we doen door een actieve communicatie naar onze leden over

We willen jongeren, individueel, als groep en via lokale 		

het (inter)nationale werk en mogelijkheden en het (helpen)

clubs de kans bieden om aan (inter)nationale

organiseren en ontwikkelen van (inter)nationale initiatieven.

activiteiten deel te nemen.
Ten slotte willen we ook landelijk grenzen verleggen door
aansluiting te zoeken bij politieke ontwikkelingen en
Nederlandse organisaties.

Kernwaarden
➜
➜
➜
➜
➜

Gebruik maken en onderhouden van (Europese) netwerken;

➜

Jongeren in Nederland en in Europa kunnen gezamenlijk hun grenzen verkennen en verleggen en

➜

Door wereldburgerschap en kennis van andere culturen dragen we bij aan een stabiele wereld.

Vitaliteit

➜

YMCA Nederland maakt gebruik van de Europese subsidiegelden ten gunste van lokale groepen en jongeren.

Duurzaamheid

➜
➜

We bouwen aan langdurige partnerschappen, landelijk en internationaal;

Samen

Gelijkwaardigheid

Jongeren kansen bieden binnen het netwerk van YMCA om (inter)nationale ervaringen op te doen;
Wij bieden ruimte om internationale groepen te ontvangen;
Naast fysieke ontmoetingen proberen we ook digitaal verbinding te leggen met andere nationaliteiten;
Aansluiten bij regionaal of landelijk politiek beleid en banden aanhalen met organisaties als de NJR en het NJI.

andere culturen leren kennen;

We letten bij (inter)nationale reizen op groene keuzes.

Toekomstbeeld

De YMCA weet de juiste Europese subsidies te vinden voor haar doelstellingen en maakt daarbij gebruik van

organisatie

een groot netwerk aan (inter)nationale partners. Internationale activiteiten worden voor lokale groepen en
vrijwilligers duidelijk in beeld gebracht, zodat zij gebruik kunnen maken van het aanbod en kunnen leren van
andere YMCA’s en organisaties. Er zijn volop mogelijkheden om aan uitwisselingen vanuit lokaal op (inter)nationaal
niveau mee te doen. Zo kunnen jeugd en jongeren zich bij ons ontwikkelen tot echte wereldburgers.
Landelijk zijn er partnerschappen met (jongeren)organisaties en wordt er goed ingespeeld op politiek beleid,
waardoor we steeds beter herkend worden.

Aanpak
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➜
➜
➜

Het goed in beeld brengen van (inter)nationale activiteiten voor lokale groepen en vrijwilligers;
Netwerk vormen en onderhouden binnen Nederland, Europa en wereldwijd;
Inzicht creëren in en actieve werving van subsidies.
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Adres

YMCA Nederland
Soestdijkerweg 10b
3734 MH Den Dolder
Tel:

035 6668 700

E-mail:

info@ymca.nl

Website: www.ymca.nl

