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Vereniging YMCA Nederland is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40478107. 

Het fiscaalnummer/RSIN is 26.90.068 

 

Missie 

YMCA Nederland biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuisvoelen en zich kunnen ontwikkelen. Door 

de gedreven inzet van medewerkers en vrijwilligers bezorgen wij elke doelgroep een leuke tijd. Samen 

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

manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor 

iedereen. 

Visie 

YMCA denkt vanuit de rode driehoek, die staat voor lichaam, verstand en geest. Hierbij gaan wij uit van de 

normen en waarden die aan het Evangelie zijn ontleend. YMCA staat voor transparantie en wil met 

iedereen in gesprek gaan over wat hem of haar beweegt. Als je maar in beweging komt, als je maar 

aanpakt. Hiermee willen wij jongeren steun bieden en stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling. 

 

Doel van de vereniging:  

1. De vereniging beoogt vanuit haar grondslag en vanuit Bijbelse waarden jongeren te stimuleren tot het 

dragen van verantwoordelijkheid, hen te leren omgaan met zingeving en hen het besef bij te brengen dat 

zij deel zijn van een wereldgemeenschap.  

2. De vereniging is een maatschappelijke, oecomenische, niet kerkelijk geboden vrijwilligersorganisatie 

voor jeugd- en jongerenwerk, die vanuit Bijbelse waarden wil werken met, voor en door jongeren.  

 

Speerpunten Vereniging YMCA Nederland 2011-2016: 

De Vereniging YMCA Nederland richt zich op: 

- Kinderen met een Hulpvraag: activiteiten voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben 

- Lokaal Jeugdwerk: support van Lokale YMCA’s en projecten 

- Internationalisering: uitwisseling en training 

- Leiderschap: leiderschapstraining en support op maatschappelijke initiatieven en innovatie 



Concrete doelen en activiteiten  

1. Support van Lokaal Jeugdwerk: faciliteren van ondersteuning op lokale initiatieven en in het 

sterker maken van een lokaal netwerk; ondersteuning van 250 lokale YMCA clubs 

2. Internationale trainingen m.b.v. Erasmus+ en internationale netwerk van YMCA Europe en World 

Alliance of YMCA’s 

3. Pedagogische visie van de YMCA breder uitdragen bij leden, vrijwilligers en deelnemers 

4. Training van jongeren: Masterclass YMCA Nederlands, Change Agents World Alliance 

5. Support van initiatieven door jongeren in kader van innovaties  

 

Vanuit de Vereniging YMCA Nederland wordt daartoe aandacht gegeven aan: 

- Ondersteuning Vrijwilligers 

- Training en Coaching 

- Marketing en Communicatie 

- Vrijwilligersbeleid en vrijwilligersactiviteiten 

- Gezamenlijke momenten waar leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden elkaar kunnen 

ontmoeten (Impact Day) 

- Ondersteuning bij aanvragen van fondsen 

 

Deze doelen worden jaarlijks concreet vertaald in activiteitenplannen. Jaarlijks zal daarbij een thematisch 

onderwerp in het activiteitenplan centraal staan. 


