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Het project
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Geslaagd Europees Congres
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Kampeercentrum Leusden
in de as gelegd
Op 8 oktober heeft een grote brand het centrale
gebouw op het kampterrein van de YMCA in
Leusden totaal verwoest. Al direct hierna is
begonnen met het bekijken van de mogelijkheden
voor de toekomst.

In the Picture
Bea Hermans kreeg de ‘nulde’ YIP Award voor het
project ‘Verontrustende signalen bij kinderen’. Het
doel van dit project is dat signalen van kindermis
handeling (vroegtijdig) kunnen worden gesignaleerd
en bespreekbaar kunnen worden gemaakt binnen
een organisatie, zodat de betreffende kinderen
geholpen kunnen worden.

Afscheid van Nautilus
Na 40 jaar is er noodgedwongen een einde ge
komen aan de bedrijfsactiviteiten van Nautilus,
de water- en wintersporttak van YMCA.
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Colofon en Column
Nieuws en Personalia
Kampeercentrum Leusden in de as gelegd
In the Picture: Bea Hermans, project ‘Verontrustende signalen bij kinderen’
Afscheid van Nautilus
Y en de Maatschappij: YMCA Zuid-West
Fotoreportage: Geslaagd Europees Congres

Het laatste nieuws: www.ymca.nl/actueel
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colofon

Inclusief is een gratis uitgave voor leden
en vrijwilligers van YMCA Nederland en
verschijnt twee maal per jaar.
Redactieadres:
Soestdijkerweg 10B
3734 MH DEN DOLDER
telefoon 035-6668700
telefax 035-6668688
inclusief@ymca.nl
www.ymca.nl
Eindredactie voor dit nummer:
Tekstbureau Bijdetekst,
Renske Houweling
www.bijdetekst.nl
Vormgeving en drukwerk:
Bade creatieve communicatie, Baarn
www.bade.nl
Inclusief verschijnt in april en december.
De eerstvolgende kopijdatum is 1 maart.
Daarnaast verschijnt regelmatig de
digitale nieuwsbrief @clusief. Je kunt
je voor de nieuwsbrief aanmelden via
www.ymca.nl/nieuwsbrief. Overig nieuws
lees je op www.ymca.nl/actueel.
Kopij:
We verwelkomen bijdragen uit alle
geledingen van de YMCA. Omvang bij
voorkeur maximaal 250 woorden. Als dit
in verband met de ruimte noodzakelijk
is, behoudt de redactie zich het recht
voor artikelen in te korten. Graag
digitale foto’s bijleveren, minimaal
500 kb. Je kunt je kopij sturen naar
inclusief@ymca.nl.

Column

Brand in Leusden
Zaterdag 8 oktober. M’n dag zit propvol. Als ik tussendoor
even thuiskom, zit mijn dochter Camille onthutst op de
bank met haar laptop op schoot te staren naar een bericht
via Nu.nl en RTV Utrecht.
‘Weet je dat Leusden in brand staat’, zegt ze zonder me
verder te groeten. Het dringt eerst niet tot me door.
Leusden in brand? Nou komen er sinds mijn dochter
Amande verkering heeft met een heuse brandweerman
wel meer van die verhalen binnen. Pas in tweede instantie
dringt het tot me door dat het hier om de kamplocatie
van de YMCA gaat. Camille heeft er een paar jaar op
CreaThea-kamp gezeten en wilde er volgend jaar weer
heen. Misschien wel als kampstaf, vertelde ze pasgeleden.
De tranen staan bijna in haar ogen. Het is een emotie die
ik de dagen erna meer voorbij zal zien komen.
Leusden is niet zomaar iets. De brand heeft het hart van
veel YMCA’ers geraakt. Op het landelijke secretariaat
stromen de reacties binnen. Dan pas realiseer je hoeveel
mensen door de jaren heen actief bij
Leusden betrokken waren. Zowel staf als
deelnemers. Mario was niet zomaar een
beheerder/coördinator, maar het leek
wel of een deel van een erfgoed in zijn
handen lag.
Sjack Visser vertelt via de telefoon
de stand van zaken. Niets meer te
redden was er. Binnen een half uur lag
het gebouw waar mensen zulke goede
herinneringen aan hadden in de as.
Met alle tenten, matrassen en andere
inventaris, want de week ervoor was alles
opgeruimd.
In de loop van het weekend en daarna
neemt de bewondering toe. Over hoe een
team van mensen gelijk in actie komt.
Werner van Katwijk
Perspectieven schept. Terwijl diverse
voorzitter
mensen hun hulp aanbieden, is Sjack met zijn team bezig
alles op een rij te zetten. Verzekeringen, pachters, banken,
experts... alles wordt binnen een dag gemobiliseerd. Het is
de ‘grootste uitdaging van de YMCA ooit om Leusden weer
aan de praat te krijgen’, schrijft een YMCA’er uit het land.
In Katwijk wil men direct al mensen en materiaal de kant
van Leusden opsturen. Want een ding is voor hen duidelijk:
niet bij de pakken neerzitten – samen de schouders er
onder – het YMCA-kamp in Leusden moet als een Phoenix
uit de as herrijzen.
Lees verder over de brand in Leusden op pagina 6.
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nieuws en personalia

Personalia
Spelden van Verdienste

Zilveren speld :
Jan Wim Ruysink (YMCA Zutphen-Warnsveld)
Anja Ezendam (CJV Enter en lid Commissie Internationale Contacten)
Sjef Schoofs (Cruquiushoeve)
Gouden speld:
Annie Wassink-Ibbenhorst
Wim Wolters (YMCA Zutphen-Warnsveld)
Geboren
13 maart 2011: Nicky Bongers, dochter van Paul en Margrethe
17 april 2011: Berend-jan Pepijn, zoon van Pieter en Saïdja uit
Hoogeveen
31 mei 2011: Stein ter Horst, zoon van Gonneke Groenen en Sanne ter
Horst, broertje van Lian en Yfke uit Nijmegen
20 juni 2011: Thijs Romijn van Leersum (roepnaam Romijn),
zoon van Valentijn en Leonie uit Deventer
23 augustus 2011: David Johannes van Helden (roepnaam David),
zoon van Jantineke en René uit Baarn
4 september 2011: Sophie van Londen, dochter van Mathijs en
Annemarie, zusje van Nathan
10 september 2011: Julian Mikai Petrus Baak (roepnaam Julian),
zoon van Linda uit Den Haag
31 oktober 2011: Jurre Hendrik Herman Balster (roepnaam Jurre),
zoon van Annie van der Velden en Martijn Balster uit Den Haag
Getrouwd
11 augustus 2011: Lotte en Sascha uit Utrecht
Overleden
28 april 2011: Alberta Clasina Quispel-Tonsbeek (ere-lid CJV)
19 mei 2011: Pieternella Caljé (Pippe) (zie ook In Memoria)
6 juli 2011: Dirk ten Brug (Dick) (zie ook In Memoria)
21 juli 2011: Johannes Albertus Erkelens (oud-medewerker)
12 oktober 2011: Johanna Pol-Polder (persoonlijk lid)

Nieuw contactpersoon

Jubilerende verenigingen
125 jaar CJV Wij Bouwen Op, Cruquiushoeve
125 jaar CJV Vlaardingen
150 jaar YMCA Zutphen-Warnsveld

In Memoria
Op 19 mei overleed mej. Pippe Caljé. Vanuit een
pastorie in Zwolle werd zij hoofd Huishouding van de
Ernst Sillem Hoeve. In de zeventiger jaren was zij een
rots in de branding. Zij zorgde voor een goed thuis
voor de intern wonende medewerkers. Na de weeken
den waarin YMCA'ers en anderen zich uitleefden, to
verde zij het huis weer om tot een oord voor zakelijke
conferenties. Na haar Hoeve-jaren werkte zij in een
bejaardenhuis in Zwolle. De laatste levensjaren deelde
zij met Dick ten Brug. Hij overleed kort na haar.

Joost Vlasblom is na acht jaar bij YMCA Vakanties gestopt. Hij is nu
werkzaam bij YMCA Zuid-West. De vervanger van Joost en de nieuwe vaste
kracht op het hoofdkantoor is Jolanda Postma. Vrijwilligers van YMCA
Vakanties kunnen nu bij haar terecht met vragen die ze voorheen aan Joost
zouden stellen. Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@ymca.nl.

Dick ten Brug behoorde tot de generatie vrijgestel
den. De actieve vrijwilliger in Hellendoorn kon in de
zestiger jaren zijn beroep maken van het werken voor
de YMCA. Hij werd beroepskracht in de provincie
Overijssel. Onvermoeibaar bezocht hij de verenigin
gen. Hij benadrukte in de samenwerking met het ge
reformeerde jeugdwerk in de Olde Vechte het belang
van het grondvlak.’s Zomers was hij te vinden in het
kamp Hulshorst.

Meer over de werkzaamheden van YMCA Zuid-West lees je op pagina 9.

Herman Docter

YMCA Vakanties
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Inclusief-redacteur en YMCA-medewerker Jantineke van
Helden en haar man René hebben een zoontje gekregen.
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Nieuw kampsoort
YMCA Vakanties:
experiment geslaagd
De afgelopen zomer heeft de buitensporttak van
YMCA Vakanties geëxperimenteerd met een nieuw
kampsoort. In eerdere jaren werden de deelnemers
die naar de Ardennen wilden ingedeeld in drie
kampen, één leeftijdsgroep per kampweek. Dit jaar
hebben we elke kampweek voor elke leeftijdsgroep
aan kunnen bieden. Dit trok meer deelnemers en
maakte de kampen interessanter. Het was voor elk
stafteam flink wennen, maar over het algemeen
kunnen we concluderen dat deze nieuwe kampsoort
goed bevallen is!

Gouden Speld
voor Annie Wassink

Op haar tachtigste verjaardag ontving erebestuurder Annie WassinkIbbenhorst de Gouden Speld van de YMCA. De Nederlandse YMCA zou
er Anno Domini 2011 anders uitzien zonder haar inbreng de afgelopen
decennia als vice-voorzitter, leider van het zomerwerk in Lage Vuursche,
motor achter de uitbouw van de Ernst Sillem Hoeve en ambassadeur bij
de media en de politiek. Cees Purmer, voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van de Ernst Sillem Hoeve, mocht de speld uitreiken.
Herman Docter

Thijs Hollander

Evaluatie vakanties 2011

Recordpoging
basketballen
In de vorige Inclusief heb je kunnen lezen over de
recordpoging basketballen: vijf miljoen mensen over
de hele wereld schieten in een uur allemaal op een
basket. De datum waarop dit evenement plaats gaat
vinden is inmiddels gewijzigd: kijk voor de actuele
informatie op www.ymca.int/newsroom/latest-news/
get-involved-get-connected-you-are-part-of-some
thing-bigger en klik daar op YMCA_World_Chal
lenge_-_.pdf. In de volgende Inclusief vertellen we
je meer over het evenement en hoe ook jij mee kunt
doen!

In 2011 zijn 1283 deelnemers op vakantie geweest met YMCA
Vakanties, Y Camps of Eenoudervakanties. Dit jaar wilden we graag een
inzicht hebben per vakantie, en daarom hebben we per vakantiesoort en
-week apart geëvalueerd. Dit gaf ons inzage in de vakantie als geheel,
maar ook in het programma, de staf en de locatie.
YMCA Vakanties scoort een 8.5 gemiddeld, waarvan een 8.6 voor de
staf. In het geval van de Y Camps was dit iets lager, namelijk een 8.4
voor de vakantie in totaal en een 8.3 voor de staf. Eenoudervakanties
kreeg een 8.1 voor de gehele vakantie en een 7.7 voor de staf. Terugkij
kend op afgelopen zomer kunnen we concluderen dat we erg tevreden
zijn en zeker ook zeer trots op alle vrijwilligers die het mogelijk hebben
gemaakt om topvakanties te organiseren.
Janette van Kalkeren

YIP Award 2011:
YMCA Inspires People
Tijdens het ledencongres van YMCA Nederland is de ‘nulde’
YIP Award uitgereikt aan Bea Hermans. Deze uitreiking is een
voorproefje van de prijs die dit jaar is ingesteld voor de leukste,
gekste, origineelste en in ieder geval meest inspirerende YMCAactiviteit, -groep of -vrijwilliger. Komend voorjaar wordt de eerste
echte YIP Award uitgereikt aan één van de door jullie genomi
neerden. Wie de genomineerden zijn? Zie www.ymca.nl/yip.

Nog niets/ niemand genomineerd? Dat kan nog tot en met
31 december via dezelfde link.
Werner Beldman
Waarom Bea Hermans deze ‘nulde’ YIP Award kreeg,
lees je op pagina 7.
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Extra nieuws

Foto: Robert Feith
Foto: Wybren Vlietstra

Foto: Frank Snijders

Zaterdag 8 oktober heeft er een brand gewoed op het YMCA-kampeercentrum in
Leusden, met als gevolg dat de kampschuur inclusief inventaris (tenten, matrassen
etc.) volledig in de as is gelegd. De kampeerterreinen zelf zijn onbeschadigd
gebleven. Momenteel loopt er een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Op basis
van een voorlopige conclusie is brandstichting uitgesloten. De rest van het onderzoek
duurt nog voort.

Kampeercentrum Leusden
in de as gelegd
De komende tijd zullen overleggen
plaatsvinden met verschillende par
tijen, waaronder de verzekering, maar
ook de landgoedbeheerder en de ge
meente Leusden. In deze gesprekken
wordt gekeken naar hoe we op korte
termijn verder kunnen gaan met het
kampeercentrum komende zomer,
maar ook naar de mogelijkheden voor
de langere termijn. Er zal gekeken
worden naar de mogelijkheden voor
nieuwbouw, maar ook naar tenten
kampen met noodgebouwen (keuken
en sanitair). Dit proces zal enige tijd
in beslag gaan nemen.

6
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We hebben vele hartverwarmende
reacties en initiatieven gehad, varië
rend van het inzamelen van geld tot
het helpen bij de bouw. Uiteraard
maken we graag gebruik van de
initiatieven, maar zolang niet bekend
is wat er gaat gebeuren, kunnen we
nog niets doen. Pas wanneer duide
lijk is hoe we verder gaan, kunnen we
een plan maken en hierbij zullen we
ongetwijfeld gebruik maken van alle
aangeboden hulp.
Zodra er meer bekend is, zullen we
iedereen verder informeren. Tot die

tijd is het even afwachten. Dank voor
al jullie steun en reacties, die doen
ons allemaal goed!
Namens de medewerkers van YMCA
Nederland,
Cees Bremmer –
algemeen secretaris

in the picture

Bea Hermans

Het project ‘Verontrustende
signalen bij kinderen’
De eerste echte YIP Award wordt in het voorjaar van 2012
uitgereikt. Bea Hermans werd met het project ‘Verontrustende
signalen bij kinderen’ op het ledencongres in juni 2011 echter
al uitgeroepen tot winnaar van de ‘nulde’ YIP (YMCA Inspires
People) Award. Hieronder lees je meer over Bea en dit bijzondere
project, waarin het kind voorop staat.
Bea is 47 jaar. Ze ging naar de
Sociale Academie en is, met tus
senpozen, nu al 28 jaar verbonden
aan de YMCA. Ooit is ze begonnen
als stagiaire. Binnen de YMCA vindt
ze het leuk om trainingen te geven
en natuuractiviteiten met kinderen te
doen, bijvoorbeeld vleermuizentocht
of uilenballen pluizen. Bea was 5 jaar
bestuurslid van YMCA Noord-Oost;
ze is daar afgelopen jaar mee gestopt.
Bea maakt deel uit van de trainers
groep van de YMCA, die het landelijk
jeugdwerk ondersteunt.
‘Verontrustende signalen’ is één van
de vele trainingen die wordt gegeven.
Hiervoor werd Bea gevraagd. Hoewel
ze er eerst over na moest denken om
dat het best wel een heftig onderwerp
is en je er veel kennis voor moet heb
ben, is ze de uitdaging aangegaan.
Wat houdt het project ‘Verontrustende
signalen’ in?
In 2008 stelde de provincie
Overijssel subsidies ter beschikking
voor beroepskrachten binnen de
kinderopvang en het basisonderwijs
om kindermishandeling vroegtijdig te
signaleren en daadwerkelijk iets te
gaan doen met de signalen. De invoe
ring van de Aanpak Kindermishande
ling, resulteerde in vele inspirerende
werkwijzen, samenwerkingsafspraken,
plannen en instrumenten. Vanuit dit
oorspronkelijke project is een vertaal
slag gemaakt naar vrijwilligers binnen
de YMCA, Scouting en sportvereni
gingen. Als YMCA kregen we regel
matig reacties van vrijwilligers over
verontrustende signalen van kinderen
binnen hun jeugdwerk. Men wist niet
goed wat ze hiermee moesten en
konden. Een goed aanknopingspunt

dus. In 2010 heeft een projectgroep
bestaande uit mensen vanuit de GGD,
Scouting en YMCA de oorspronkelijke
training herschreven voor vrijwilligers.
En sinds 2011 geven we ook daadwer
kelijk de training aan onze vrijwilligers.
Het uitgangspunt van het project is
dat het kind voorop staat, met als
doel het bespreekbaar maken van
kindsignalen binnen een organisatie
en de verantwoordelijkheid nemen
al dan niet wat met de signalen van
kindermishandeling te doen. Anders
gezegd: het nemen van de pedagogi
sche verantwoordelijkheid. Door het
bespreekbaar maken van kindsignalen
binnen een organisatie, worden ver
schillende mensen en disciplines ver
antwoordelijk gemaakt voor het welzijn
en een gezonde ontwikkeling van het
kind. Het komt vaak voor dat individu
ele vrijwilligers binnen het jeugdwerk
niet weten hoe en met wie ze over de
signalen kunnen praten of wat ze met
de signalen moeten doen. Ook komt
het vaak voor dat men de signalen
niet bespreekbaar durft te maken uit
angst voor bijvoorbeeld onzekerheid,
onduidelijkheid of het schaden van de
samenwerkingsrelatie. In deze situatie
is en blijft het kind de dupe.
Hoe bieden jullie de training aan?
De training wordt op verschillende
niveaus van plaatselijke groepen gebo
den. Het basisdeel wordt gegeven aan
de vrijwilligers die regelmatig werken
met kinderen, maar ook aan coördina
toren, jeugdouderlingen en jeugdwer
kers. Vervolgens is er een verdiepings
deel dat specifiek gegeven wordt aan
de coördinatoren, jeugdouderlingen of
jeugdwerkers waarin er meer aandacht
besteed wordt aan vervolgstappen

bij verontrustende signalen. Zo krijgt
elk lid een aandeel in de verantwoor
delijkheid en kunnen er protocollen
gemaakt worden. Binnen de YMCA
hebben we ook protocollen gemaakt
die als voorbeeld voor groepen kun
nen dienen. Lidgroepen en organi
saties kunnen dit protocol naast hun
eigen organisatie leggen en een eigen
protocolstructuur maken. Dit met als
doel het signaleren van (kind)signalen
en het bespreken ervan.

Uitreiking ‘nulde’
YIP Award
(l.: Roeland
Tameling,
r.: Bea Hermans)

Merk je al effect?
Wij als trainers kunnen de mensen
bouwstenen geven, maar het gebouw
moeten ze zelf bouwen. Ik hoop dan
ook dat het project veel bekendheid
krijgt en daarmee kindermishandeling
(vroegtijdig) gesignaleerd wordt.
Alie van der Werf
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Extra nieuws

Afscheid van Nautilus
Op www.nautilus.nl staat sinds
kort dit bericht te lezen:
Per 1 november 2011 zijn alle
activiteiten van YMCA Nautilus
beëindigd. Alle klanten van de
afgelopen 40 jaar bedanken
wij hartelijk voor schitterende
avonturen op en rond het water
en in de sneeuw!
Menigeen zal van het afscheid van
Nautilus opkijken en dit ingrijpende
nieuws niet hebben verwacht. Een
kleine 200 vrijwilligers, leveranciers
en andere directbetrokkenen zijn
per brief over de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten geïnformeerd.
De meest directbetrokkenen zijn
daarvoor al mondeling geïnfor
meerd. Wat heeft ertoe geleid dat
de Nautilus-tak van YMCA heeft
moeten stoppen?
Per 1 november jongstleden is zeil
school Nautilus met alle activiteiten

8
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gestopt. Het besluit om te stoppen
was een zware. Al enkele jaren ging
het financieel niet goed met Nauti
lus en was er afnemende belangstel
ling voor de watersportactiviteiten
die geboden werden. De vele po
gingen om het tij te keren, hebben
helaas niet geholpen. Het was niet
langer verantwoord om verder te
gaan. Behalve deze financiële, was
er ook een andere oorzaak.
Nautilus was sinds 2008 in gesprek
met twee partijen: de gemeente
Maasdriel en een projectontwikke
laar. Deze hadden aangegeven dat
Nautilus op een belangrijke plek ligt
voor het realiseren van de plannen
‘Ruimte voor Maasdriel’. Nautilus is
daarom gevraagd vrijwillig mee te
werken aan een verhuizing. Door de
economische crisis is de project
ontwikkeling enorm vertraagd en
is er geen alternatieve locatie voor
Nautilus gekomen.
Deze twee punten boden Nautilus

geen andere mogelijkheid dan te
moeten stoppen.
Nautilus is alle vrijwilligers, instruc
teurs, deelnemers en relaties heel
dankbaar voor alle inzet en betrok
kenheid en neemt met pijn in het
hart afscheid van de mooie jaren.

YMCA Nautilus was het water
sportcentrum in Kerkdriel. In
het voor- en najaar werden er
watersportcursussen gegeven
zoals zeilen in een Valk, Opti
mist of Topaz, surfen, wake
boarden en duiken. 's Zomers
waren er watersportkampen en
door het jaar heen konden be
drijven er terecht voor sportieve
evenementen. In de winter
waren er wintersportreizen naar
de Oostenrijkse sneeuw.

y en de maatschappij

eens ondersteuning had ontvangen
bij een training voor jeugdleiders
en vervolgens de YMCA vroeg om
de startactiviteit voor jongeren, een
gps-tocht, te organiseren. Veel is
mogelijk, want Bureau Zuid-West
kan door het grote netwerk van de
YMCA een totaalpakket aan onder
steuning bieden.

YMCA Zuid-West
en jongerenwerk
Ongeveer een jaar geleden is het werk van YMCA-bureau ZuidWest weer opgestart. Deze taak wordt uitgevoerd door Joost
Vlasblom en Erik Wijnveen. Amarja Peppelman sprak met Erik
Wijnveen over het werk dat zij hebben verricht en hun plannen.
De start
Doel van Bureau Zuid-West is on
dersteuning te bieden aan plaatse
lijke jeugdwerkverenigingen. Omdat
Bureau Zuid-West enige tijd niet ac
tief was geweest, zijn Joost en Erik
begonnen met contacten herstellen
en nieuwe contacten leggen.
Veel clubs hebben gelijksoortige
hulpvragen: er zijn weinig vrijwil
ligers, het ledenaantal loopt terug of
de activiteiten kunnen aanspreken
der. Alle clubs zijn heel enthousiast
over het jongerenwerk. Hier bieden
Joost en Erik een aanvulling. Dit
doen zij door te praten met de clubs
en ze na te laten denken over hun
beleid, over de invulling van de club
en over de meerwaarde van het
jongerenwerk. Wat maakt jongeren
werk van de YMCA anders dan een
voetbaltraining? Wil je wel elke week
club? Blijven we knutselen en bos
spelen doen of kunnen we met mu
ziek- en dansprojecten gaan werken

en de jongeren zo meer uitdagen?
Willen we evangeliseren of laten we
de jongeren nadenken over wat zij
voor een ander kunnen betekenen?
Erik vertelt dat hij het liefst hulp
biedt op het moment dat een
tendens zich inzet. Als het goed
gaat met een club komen de leden
en vrijwilligers vanzelf, want op een
varend schip is het makkelijk instap
pen, aldus Erik. Gaat het minder,
dan kan het bureau hulp bieden.
Dat doet het het liefst vanaf het
moment dat de tendens zichtbaar
wordt. Als er al geen vrijwilligers of
leden meer zijn, moet er veel meer
werk verzet worden.
Succesverhaal
Na een jaar ziet Erik al resultaat van
zijn werkzaamheden. Hij is bij veel
groepen geweest en die groepen
weten de YMCA steeds beter te
vinden als zij een nieuwe vraag
hebben. Zo was er een kerk die al

Een bekend gezicht
Bureau Zuid-West verricht goed
werk. Een aantal plannen is al gere
aliseerd. Daarom vroeg ik Erik hoe
hij zijn taak in de toekomst hoopt
in te vullen. Een van de uitdagingen
die hij voor zichzelf en de YMCA
ziet, is de YMCA een bekend gezicht
te geven. We zijn het er allen over
eens dat de YMCA meer biedt dan
een leuke activiteit of een aange
naam kamp. Maar hoe leg je dat
kort en duidelijk uit? Erik hoopt in
samenspraak met vele YMCA'ers
die meerwaarde duidelijk te kunnen
gaan verwoorden. In de Verenigde
Staten wordt bijvoorbeeld de slogan
‘Building strong kids, strong fami
lies, strong community’ gebruikt.
Zoiets zou ook in Nederland denk
baar zijn. Uiteraard moet dit geen
lege huls worden, maar een invulling
krijgen waar wij allen achter staan
en waarin wij de YMCA herkennen.
Is de visie duidelijk, dan kunnen we
binnen de YMCA beter uitleggen wat
onze activiteiten de moeite waard
maakt.
Amarja Peppelman

Meer weten? Mail naar Erik of Joost:
erik@ymca.nl / joost@ymca.nl

Erik Wijnveen
Voordat Erik Wijnveen aan zijn
taak bij Bureau Zuid-West be
gon, was hij al bekend met de
YMCA. In zijn jeugd zat hij bij
een plaatselijke CJV-groep en
vanaf 2000 was hij actief bij
de buitensportvakanties van
YMCA. Via de vakanties, waar
hij steeds meer geïnteresseerd
raakte in groepsprocessen en
hoe je deze kunt bijsturen,
werd hij steeds actiever. Hij
volgde onder andere trainin
gen bij YMCA Works.
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Fotoreportage

Geslaagd Europees
Congres
De Ernst Sillem Hoeve (ESH) stond begin juni 2011 meer dan een week in het teken van het
internationale karakter van de YMCA. In de week van Hemelvaartsdag vond voor het eerst sinds
1996 op de ESH weer een Jaarvergadering van YMCA Europa plaats. Het Congres verliep in een
uitstekende sfeer, geholpen door het zonovergoten weer, en dankzij de voortreffelijke hulp van vele
vrijwilligers van binnen en buiten de Commissie Internationale Contacten (CIC). Ook door de zeer
behulpzame staf van de ESH kon de organisatie vrijwel vlekkeloos verlopen.
Meer dan 120 YMCA'ers uit Europa, maar ook uit
Canada en de Verenigde Staten woonden deze Alge
mene Vergadering 2011 (ofwel General Assembly 2011)
bij. Bijzonder aan deze Jaarvergadering was dat de
nieuwe Europese algemeen secretaris, de Spanjaard
Juan Simoes, er zijn debuut beleefde en zijn maiden
speech hield. Ook werd de nieuwe strategie 2011-2016
voor YMCA Europa vastgesteld. Hierbij citeerde Simoes
de evangelist Mattheus: 'Als je geloof zoveel kracht
heeft als een mosterdzaadje, kun je tegen een berg
zeggen 'ga van hier naar daar' en hij zal gaan.’
De voorzitter van het Christelijke Sociaal Congres,
Herman Kaiser – in het dagelijks leven burgemeester
van Doetinchem – was één van de gastsprekers. Bij
de opening van deze General Assembly 2011 spraken
onder meer loco-burgemeester Jacqueline Verbeek van
'gast-gemeente' Zeist, YMCA-voorzitter Werner van
Katwijk en Peter Possner, voorzitter van YMCA Europa.
De deelnemers gingen tijdens de week onder andere op
excursie naar de Zaanse Schans, deden onder leiding
van Pieter Schoe mee aan een outdoor-activiteit en
maakten een fietstocht naar het YMCA-kampeercentrum
in Leusden. (In verband met de brand daar op 8 okto
ber jl. zijn er vele internationale reacties gekomen op
het gebeurde, zoals van Tom Valentine, vice-president
van YMCA USA: Dear YMCA of Netherlands friends,
I am sorry to hear the terrible news about the fire in
Camp Leusden. You and your YMCA are in our hearts
and prayers. I have very vivid memories of the beautiful
building and the importance of the camp in young
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people's lives. Please let us know if we can help in any
way. We are thinking of you. Sincerely, Tom Valentine,
Vice President, International Group YMCA of the USA'.)
Aan de culturele 'Hollandse avond' werkten onder andere
CJV Jonathan uit Zeist met een fraaie muzikale bijdrage
mee en de stepdance-groep So Double You uit Houten.
De vele schriftelijke en e-mailbedankjes die de
organisatie na afloop bereikten, spreken boekdelen.
Zo hebben naast het congres zelf, ook de staf, keuken
en koks van de ESH grote indruk gemaakt.

Nederlandse YMCA’ers
binnen YMCA Europe
Diverse Nederlandse YMCA’ers vervullen bestuur
lijke rollen binnen YMCA Europa, zoals penning
meester Ed Eggink. Mieke Barenbrug is lid van
het algemeen bestuur (Executive Committee),
Marloes Meijer leidt de Christian Orientation
Group, een commissie die onder meer de dagelijk
se vieringen voorbereidt. Ilona Dielis maakt deel
uit van de Nomination Committee, een commissie
die de goede procedures bij verkiezingen bewaakt.
Cees Bremmer, algemeen secretaris, is voorzit
ter van de Partner Group Armenie en is eveneens
actief in de Christian Orientation Group.

Strategisch plan YMCA Europe
2011-2016

Herman Kaiser

Het strategisch plan constateert dat YMCA Europa is uitgegroeid tot
een betekenisvol gemeenschappelijk platform voor meer dan veertig
nationale YMCA’s. Het aantal aangesloten YMCA’s is de laatste 20
jaar, sinds de val van het communisme, verdubbeld en de gerichte
aandacht voor het (her)oprichten van YMCA’s in de voormalige
Sovjet Republiek en andere communistische landen heeft zijn
vruchten afgeworpen. Om eenzijdigheden te voorkomen is gerichte
aandacht voor de ‘oude YMCA’s’ in West- en Zuid-Europa evenzeer
nodig. Het nieuwe strategisch plan 2011-2016 onderstreept sterk de
waarde en betekenis van een helder missiebesef - de missie moet
sturend zijn voor de activiteiten! - en van relevante programma’s en
activiteiten. Accent krijgen met name programma’s die raken aan
een gezonde levensstijl, aan internationale solidariteit en aan de
multiculturele dialoog vanuit inclusieve christelijke waarden. Zonder
een zelfredzame, organisatorisch en financieel gezonde YMCA is dit
alles niet mogelijk. Daarom is er ook veel aandacht voor zaken als
een goede bestuurlijke infrastructuur, fondsenwerving en het genere
ren van eigen middelen.

Juan Simoes

Tekst: Cees Bremmer - algemeen secretaris
Foto’s: Dynand Heiner (m.u.v. de foto van
de fietstocht; die is van Gokhan Yuceerim)
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Solidariteitsactie:
YMCA School, Indonesië

Voor de renovatie
In 2011 en 2012 gaan we samen met enkele Aziatische YMCA’s een
partnership aan met de YMCA in Indonesië. YMCA Nederland onder
steunt de renovatie en reorganisatie van de YMCA School in Surabaya,
Indonesië. Met de Kampactie van afgelopen zomer is al zo’n € 2500,opgehaald voor Indonesië! De entree, twee kleuterlokalen en de voorge
vel van één gebouw zijn al aangepakt. Ondanks de gestarte verbouwing
blijft de toekomst onzeker. Deze school verdient daarom meer steun
dan ooit! Doe daarom ook mee aan de actie:
Word een vituele leerling van de YMCA School in Surabaya en neem
plaats in de virtuele schoolbanken!
Je kunt de activiteiten rondom de renovatie en reorganisatie sponsoren
door een 'virtuele' leerling van de school te worden! Voor € 3,50 per
maand kun je leerling worden. Je krijgt in ruil voor je bijdrage een be
wijs van inschrijving en regelmatig een brief of e-mail over de activitei
ten op de school. Aan het eind van het schooljaar krijg je een diploma.
Kijk op www.ymca.nl/indonesie voor meer informatie of neem contact
op met YMCA Nederland, 035-6668700.

Na de renovatie

Sponsorformulier
Vul in, knip uit en stuur op naar YMCA Nederland, Soestdijkerweg 10B, 3734 MH Den Dolder.
Je kunt je ook aanmelden via www.ymca.nl/indonesie.
JA, ik help mee om de YMCA School van Surabaya weer op te bouwen!
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik word een sponsorleerling van de YMCA School voor € 35,-. Ik ontvang een bewijs van inschrijving, de nieuwsbrief en een diploma.
Ik machtig YMCA Nederland om 10 maal € 3,50 per maand van mijn rekening af te schrijven.
Ik machtig YMCA Nederland om eenmalig het bedrag van € 35,- van mijn rekening af te schrijven.
Mijn rekeningnummer: _____________________________________________________________________________________________________________________
Ten name van: ___________________________________________________________ Te:_____________________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Ik word een sponsorleerling van de YMCA School. Ik deel hierbij mijn gegevens en stort eenmalig € 35,- op rekening 37.52.29.752
van YMCA Nederland o.v.v. Surabaya. Ik ontvang een bewijs van inschrijving, de nieuwsbrief en een diploma.
Ik doe een eenmalige gift van € …... en stort dit bedrag op rekening 37.52.29.752 van YMCA Nederland o.v.v. Surabaya.
Ik deel mijn gegevens en stel geen prijs op een bewijs van inschrijving en een diploma.

