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Inleiding 
 

De YMCA staat voor ‘Empowering Youth’: jongeren steun bieden en stimuleren tot persoonlijke 

ontwikkeling. Zij doet dit met aandacht voor de totale mens, gesymboliseerd in de drie zijden van de 

rode driehoek: lichaam, verstand en geest. Vanuit de normen en waarden die aan het evangelie 

ontleend zijn gaat de YMCA met jongeren in gesprek over wat hen beweegt en zet zij hen aan tot 

actie.  

 

De YMCA in Nederland is een jongerenorganisatie. Daarbij richt zij zich op jongeren tussen de 6 en 30 

jaar oud en biedt het aan hen een plek waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Dankzij 

de enthousiaste inzet van jongeren zelf, vrijwilligers en medewerkers zorgt de YMCA dat jongeren 

gestimuleerd worden tot het dragen van verantwoordelijkheid, hen te leren omgaan met zingeving 

en hen het besef bijbrengen dat zij onderdeel uitmaken van een wereldgemeenschap. Veel jongeren 

leren verantwoordelijkheid te nemen. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is 

de kerngedachte van de YMCA in Nederland. Dat beweegt de YMCA. Zo biedt de YMCA een bijdrage 

aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen. 

 

In dit jaarplan laten de medewerkers kort en bondig zien waar in 2018 aan gewerkt wordt. Een aantal 

activiteiten loopt door vanuit de voorafgaande jaren, andere activiteiten zijn nieuw. In dit jaarplan 

wordt kort en bondig weergegeven waar de organisatie haar energie op richt. Op deze wijze willen 

we jullie, leden en vrijwilligers, nog meer informeren.  

 

In het jaar 2018 bestaat de YMCA 165 jaar. Vanaf 1853 starten er lokaal, regionaal en nationaal 

activiteiten die jongeren stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid, die jongeren leren 

omgaan met zingeving en die jongeren het besef bijbrengt dat ze onderdeel uitmaken van een 

wereldgemeenschap. Anno 2018 zijn de activiteiten daar nog steeds op gericht.  

 

Namens de beroepskrachten en de besturen, 

 

Robèrt Feith 

Algemeen Secretaris YMCA Nederland 
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1. YMCA Jeugdwerk 
 

1.1 Introductie 

  
Op vele plekken in Nederland zijn er lokale YMCA’s actief. Van groot (diverse activiteiten voor 300 

deelnemers per week) tot klein (1 activiteit per week met 15 deelnemers). Daarnaast zijn er grotere 

en kleinere activiteiten die ondersteund worden door jeugdwerkers en jeugdwerkadviseurs. Doel van 

al deze inzet van beroepskrachten is om de organisatie(s) te versterken en kinderen een veilige plek 

bieden. Daarbij is ook oog voor het versterken van de binding tussen de organisaties: dat helpt in het 

versterken van de eigen organisatie. 

 

1.2 Doelen Jeugdwerk 2018 
 

• Versterken van de binding tussen de lokale afdelingen 

o Jongeren, vrijwilligers en organisaties wisselen kennis en ervaringen uit onder 

begeleiding van een jeugdwerkconsulent of binnen een samenwerkingsverband van 

diverse lokale afdelingen. 

o Vrijwilligers uit verschillende afdelingen volgen en organiseren gezamenlijk 

trainingen. 

o Afdelingen organiseren gezamenlijk activiteiten en voeren deze tezamen uit zoals 

bovenlokale activiteiten als sportevenementen en Sur5al. 

 

• Groepen sterker maken 

o YMCA-groepen ervaren de coachende werkwijze als inspirerend en 

enthousiasmerend. Hiervoor wordt de methode ‘Sterk Jeugdwerk’ gecontinueerd bij 

de huidige groepen en toegepast bij groepen die hier nog niet mee werken. 

 

• YMCA als sterk merk 

o Groepen weten waar de YMCA voor staat door het consequent hanteren van de 

zeven ingrediënten voor Sterk Jeugdwerk. 

o In de samenleving is de YMCA meer zichtbaar door gebruik van het YMCA-

beeldmerk op vlaggen, posters en tafelbanners. 

 

• Trainingshuis als uitgangspunt voor ontwikkeling van vrijwilligers 

o Het aanbod van de trainingen binnen de gehele YMCA wordt op elkaar afgestemd 

o De organisatie is duidelijk over wat van een vrijwilliger wordt verwacht wanneer 

hij/zij in de YMCA actief is. 

o Er is een duidelijke ontwikkelingslijn met carrièremogelijkheden (van basiscursus 

naar masterclass). 

 

• Vergroten netwerk 

o De YMCA heeft een duidelijk beleid over welke media voor welke doelgroep wordt 

ingezet en op welke wijze zij met haar doelgroepen communiceert 
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o De huisstijl wordt consequent gehanteerd waardoor de YMCA meer en beter bekend 

wordt bij sponsoren en fondsen. 

 

• Jongeren ontmoeten elkaar 

o De YMCA heeft inzicht in de redenen van jongeren om elkaar ook fysiek te 

ontmoeten zodat het aanbod in de toekomst nog beter is afgestemd. 

 

1.3 Projectbureau 
 

Binnen de YMCA worden er allerlei projecten geschreven, aangevraagd en uitgevoerd. Veel van deze 

aanvragen worden gedaan door YMCA Jeugdwerk. In 2018 wordt onderzocht hoe deze 

projectactiviteiten beter ingebed kunnen worden binnen de gehele YMCA. Dit heeft voordelen voor 

het inzetten van personeel voor zowel projecten als voor het jeugdwerk. 

 

• Projectbureau verder uitwerken in doelstellingen, opbrengsten en inbedding in organisatie. 

• Aanvragen nieuwe projecten, en nieuwe projecten ontwikkelen 

• Projectbureau is ondersteunend voor de regio’s in aanvragen bij fondsen en 

subsidieaanvragen. 
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2. Y Camps 
 

2.1 Introductie 
 

Y Camps geeft middels de organisatie en uitvoering van (zomer)kampen invulling aan de 

vrijetijdsbesteding van kinderen met een hulpvraag én invulling aan de ontwikkeling van 

jongvolwassen vrijwilligers. Y Camps biedt een plek waar kinderen en jongeren zich kunnen 

ontwikkelen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken. Een vakantie is een uitgelezen plek om 

nieuwe dingen uit te proberen en de wereld te verkennen. 

 

2.2 Doelen Y Camps 2018 
 

• Het aanbod van kampen binnen Y Camps is zeer divers maar niet altijd rendabel. Om dit 

beter te reguleren worden de volgende subdoelen gesteld: 

o Afstoten van kampen die buiten de doelgroep van Y Camps vallen en een financieel 

negatief resultaat hebben (criteria: leeftijd en zorgbehoeften). 

o Bij het opzetten van een nieuw kamp wordt (door de partnerorganisatie) onderzoek 

gedaan naar de haalbaarheid zodat een groter risico bij de partnerorganisatie ligt. 

 

• Consolideren aantal deelnemers en hoge bezettingsgraad 

o Gemiddelde bezettingsgraad van 98% binnen de doelgroep Vluchtelingen. 

o Gemiddelde bezettingsgraad van 87% binnen de overige doelgroepen. 

o 668 deelnemers in 2018. 

 

• Klanttevredenheid, kwaliteit en klantretentie gaan omhoog 

o Vrijwilligers weten van alle deelnemers of zij eerder hebben deelgenomen en of er 

toen bijzonderheden zijn geweest. 

o De klanttevredenheid is minimaal 8,5.  

o 45% van de deelnemers in 2017 boekt opnieuw in 2018. 

o In 2018 hebben medewerkers van Y Camps alle klachten afgehandeld volgens 

protocol. 

 

• Meer aandacht voor vrijwilligers 

o Vrijwilligers ervaren de hoofdstafpositie als aantrekkelijk 

o Minimaal 30% van alle nieuwe vrijwilligers is man 

o Alle werknemers hebben toegang tot informatie over vrijwilligers 

o De tevredenheid van vrijwilligers na een kamp over de opleidingsweekenden is 

verhoogd van een 6,8 naar een 7,5 

o Het organiseren van het Reünie-weekend wordt structureel belegd bij 1 groep 

 

 

  



7 

• Pedagogische visie Y Camps en uitgangspunten kwaliteit worden door de vrijwilligers 

toegepast 

o Alle hoofdstaven kennen de pedagogische principes van Y Camps en passen deze toe 

tijdens de dag- en kampevaluaties 

o Het veiligheidsbewustzijn van vrijwilligers is verhoogd 

o Op het medicatieformulier wordt eenduidige weergegeven welke medicijnen 

wanneer zijn verstrekt zodat er geen fouten met medicijnverstrekking worden 

gemaakt  

 

• Hoger bedrag vanuit fondsenwerving 

o Werven van €10.000, waarvan 10% wordt bijgedragen door diaconieën 

o Door middel van fondsenwerving wordt in seizoen 2018 voor Y Kids minimaal de 

tegemoetkoming van kinderen uit arme gezinnen en de overheadkosten gedekt 

 

• Er is helderheid over de positie van Y Camps binnen de YMCA 

o In 2018 is helderheid over de inbedding van Y Camps binnen de YMCA-organisatie. 

Uitgangspunt hierbij is dat het ideële werk van Y Camps beter aansluit op andere 

ideële entiteiten. 

o Door schaalvergroting met andere onderdelen kunnen krachten worden gebundeld. 

Groei van het aantal deelnemers zal pas kunnen plaatsvinden, wanneer de capaciteit 

van de beroepskrachten wordt vergroot.  

o Door schaalvergroting, maar met behoud van kwaliteit, kan Y Camps vakanties voor 

iedereen toegankelijk maken.  
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3. Internationaal 
 

3.1 Introductie 
 

De International Committee (IC) heeft als doel jongeren in contact te brengen met andere YMCA’s en 

andere culturen. Op die manier ontmoeten jongeren andere jongeren over de grenzen en beseffen 

ze dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. De IC monitort de internationale activiteiten binnen 

de pijler internationalisering en denkt na over de visie en strategie binnen de pijler. Tevens stelt zij 

zowel op korte termijn als op lange termijn het internationale beleid en de bijbehorende begrotingen 

op en is ze verantwoordelijk voor het verzorgen van afvaardigingen naar internationale 

bijeenkomsten van YMCA Europe (YE) en World Alliance of YMCAs (WAY). Ambitie van de commissie 

is om een verbindende en coördinerende factor van haar vier onderliggende werkgroepen 

Jongerenreizen, Student Exchange Program, Solidariteit en Uitwisselingen te zijn. Ten eerste om de 

communicatie binnen de pijler te verbeteren, maar ook om één missie en visie na te streven. Om 

deze strategie uit te voeren en de bijeenkomst te faciliteren, voert de commissie een eigen 

begroting, vallend binnen de begroting van Vereniging YMCA Nederland.  

 

3.2 Doelen Internationaal 2018 
 

Internationale commissie: 

• De International Committee als overkoepelend comité heeft voor 2018 zichzelf  de volgende 

doelen gesteld: het intensiveren van het netwerk binnen YE en actief op zoek gaan naar 

nieuwe kansen en mogelijkheden voor YMCA Nederland. Hierbij heeft zij de volgende 

subdoelen geformuleerd: 

o Verbeteren, coördineren en versterken van interne communicatie van partijen 

binnen de pijler internationalisering. De verschillende partijen weten hierdoor beter 

wie wat doet, welke netwerken en contacten er al liggen en waar ze elkaar in kunnen 

ondersteunen. 

o Verbeteren, coördineren en versterken van externe communicatie: van binnen pijler 

naar andere pijlers en naar externen waaronder internationale partners, YE en WAY 

door het regelmatig bezoeken van activiteiten binnen YMCA Nederland, YMCA 

Europa en de Wereldbond. 

Jongerenreizen: 

• De werkgroep Jongerenreizen biedt groepsreizen naar Europese bestemmingen waarbij ook 

een bezoek wordt gebracht aan een lokale YMCA om te leren over de cultuur en gebruiken 

van het betreffende land.  

Voor 2018 stelt deze werkgroep de volgende doelen: 

o Meer dan zeventig deelnemers 

o Zes of meer reizen vinden doorgang. 

o Deelnemers waarderen de reis hoger dan een vier op schaal van één tot vijf. 

o Inwerken van nieuwe werkgroepleden 

o Goed functionerende nieuwe structuur 
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Student Exchange Program: 

• Het Student Exchange Program (SEP) biedt stageplaatsen aan bij buitenlandse YMCA’s 

waarbij jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en waarbij kennisoverdracht mogelijk wordt 

gemaakt. Hierbij zijn de volgende subdoelen geformuleerd: 

o Onderzoek naar wensen en mogelijkheden binnen de markt van buitenlandse stages. 

o Kostendekkend plan opstellen met betrekking tot doorstart SEP in 2019. 

o Opstarten werkgroep per 1 januari 2019 indien SEP een doorstart maakt. 

o SEP deelnemers betrekken bij YMCA Nederland tijdens het verblijf en na terugkomst 

door ze in te zetten als ambassadeurs van het SEP en het opzetten van een 

dakpanconstructie waarbij net teruggekomen studenten, nieuwe studenten coachen 

en helpen met de voorbereiding. 

Solidariteit: 

• De Solidariteitsactie heeft als doel geld ophalen voor en kennis overbrengen op een YMCA 

ergens op de wereld die hulp nodig heeft waarbij het belangrijk is een sociale bewustwording 

te creëren. Hierbij zijn de volgende subdoelen van belang: 

o Langetermijnplan opstellen voor de solidariteitsactie, met daarbij het zoeken naar 

een nieuw doel voor de periode 2020-2021 en hiervoor een eventuele 

samenwerkingspartner zoeken. 

o Betrokken medewerker/vrijwilliger YMCA Nederland voor het financiële gedeelte van 

de activiteiten die de resultaten kan bijhouden, hierover kan communiceren op de 

website en in sociale media en de werkgroep ondersteunt. 

o In samenwerking met de Masterclass het inzamelbedrag vergroten en effectiever 

gebruik maken van fondsen en het organiseren van inzamelingsacties tijdens YMCA-

evenementen. 

o   

Uitwisselingen: 

• De werkgroep Uitwisselingen zorgt voor het verbreden van de grenzen voor jongeren en hen 

helpen zich te ontwikkelen in een internationale context. Dat doet ze door het leggen van 

contacten met internationale YMCA’s met als doel het realiseren van de uitwisselen tussen 

lokale groepen (local-to-local), internationale bijeenkomsten, de ondersteuning van de 

Change Agents en het verzorgen van internationale trainingen en commissies. Hierbij zijn de 

volgende subdoelen van belang: 

o Opbouwen internationaal netwerk Europa door deelname aan internationale 

evenementen door enkele deelnemers vanuit YMCA Nederland. De keuze voor het 

evenement en de deelnemers ligt bij de IC, met goedkeuring van het HB. 

o Steun bieden aan lokale groepen die opzoek zijn naar een uitwisselingspartner. 

o Bijhouden van een bestand van uitwisselingen 

o Gebruik maken van Erasmusplus mogelijkheden en subsidies vanuit Brussel. 

o Opbouwen van een netwerk binnen de lokale afdelingen van YMCA Nederland. 
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4. YMCA Nederland 
 

4.1 Introductie 
 

YMCA Nederland is de koepelorganisatie waarin een aantal overkoepelde zaken worden geregeld ten 

dienste van de hiervoor genoemde pijlers. 

 

4.2 Doelen YMCA Nederland 2018 
 

• Systemen actueel maken en toekomstbestendig zijn om de juiste manier van werken 

voor haar beroepskrachten en in het verlengde daarvan voor haar vrijwilligers mogelijk te 

maken. In de digitale en onlinewereld gaat heden ten dage veel van het werk via de 

computer. De YMCA wil minimaal de komende vijf jaar up-to-date zijn. Dat wil zij doen door 

de volgende stappen te zetten: 

o Inrichten werkomgeving voor documentbeheer en kantoorsoftware 

o Inrichten van toekomstbestendig CRM-systeem 

o Inrichten van toekomstbestendig websitebeheer 

o Inrichten van toekomstbestendige telefooncentrale 

 

• Sociale Veiligheid naar hoger niveau 

o Verder uitrollen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen de gelederen van YMCA 

Nederland 

 

• Organisatie inrichten en adviseren afdelingen en lokale groepen omtrent Nieuwe Europese 

Wetgeving (AVG) met betrekking tot privacy 

o CRM systeem up to date 

o Beleid maken en vastleggen 

o Aanstellen functionaris  

 

• Om tot een heldere en eenduidige communicatiebeleid binnen én buiten de organisatie te 

komen is er een communicatieplan opgesteld dat bestaat uit vier fasen: 

o Communiceer interne cultuur (alle neuzen dezelfde kant op) 

o Brand Strategie (wie ben ik en wat doe ik) 

o PR en media (social media) 

o Fondsenwerving (campagnes) 

 

 


