
Notulen Informatiedag 25 november 2017 

Aanwezig: Marion van den Akker, Hans Bakker, Willem Bandstra, Werner Beldman, Aat Brobbel, 

Herman Docter, Annie Eggink, Ed Eggink, Roelof Evers, Inge Evers, Robert Feith, Mirjam Gorter, 

Jantineke van Helden, Janette van Kalkeren, Minke Kroon, Irene Kuling, Mark Van Leersum, Froukje 

Meijer, Matthias Ouwejan, Valerie Pronk, Nicky van Rossum, Jelle Smit, Roeland Tameling, Ilona 

Veldhuis, Mariëlle Verwoerd, Kees Verwoerd, Lodewijk de Vries, Hetteke Wapenaar, Folkert Nijboer, 

Peter Klein, Pia Klein.  

Afwezig met berichtgeving: Arie Aalberts, Mieke Barenbrug, Miriam Bierhaus, Elise Kollen, Robert 

Nijssen, A. Wassink-Ibbenhorst, Gerard Tosserams, Lucas de Graaf, Jaap den Braber, Justin van 

Genderen, Tess van de Wal, Petra van den Brink, Henk van der Werf, Lianne Koster, Wim Wolters, 

Anja Ezendam, Cees Bremmer, H. Koornneef, Celine Groothausen, Martin Vosjan, Hans Brokaar, Jos 

Goedknegt, Judith Witmer, Claudia Goedknegt, Elco Heemskerk, Bram Janssens, J Smit, Ariska 

Holland, Jan Tanja, Bert-Jan Velten, Loek Struick, Ria Klaver-Buterowe, Maarten Pronk, Trudy Kuitert, 

Patrisja Mintjes, Marijke Schouten, Bart Schot, Nicky Kramer, Hans Tuit, Rob Wouters, Wilma 

Tijdeman, Dennis Elshof, Hans Verhoog 

1. Welkom 

Irene heet de aanwezigen welkom. 

Peter vertelt over zijn ziekte en dat hij in pauzestand is. Hij haalt een bijbeltekst van Mozes aan 

waarin Mozes vraagt om bijstand. 

Robert krijgt het woord en licht de jaarplannen 2018 toe. Doelen zijn geïnformeerd worden over wat 

er in de organisatie plaatsvindt en stappen zetten om vanuit eenzelfde missie en visie te werken.  

Als introductie naar elkaar kijken we naar een filmpje van Michael Bublé die een 15-jarige jongen uit 

het publiek een podium geeft om zijn talent te tonen. We praten in kleine groepjes over onze eigen 

ervaringen met podium krijgen en podium bieden. 

Daarna legt Robert de doelstellingen per afdeling uit, Jeugdwerk, Vakantiewerk, Internationaal en 

Vereniging. Zie het bijgevoegde document “Jaarplan 2018”. 

Er worden naar aanleiding van Robèrts presentatie verschillende vragen gesteld die na de pauze 

worden behandeld: 

- Hetteke Wapenaar: wat wordt er nu gedaan omtrent de vluchtelingenproblematiek?  

o Binnen Jeugdwerk actief op een aantal ACZ’s, activiteiten zijn nu even gestopt ivm 

sluiting ACZ’s. Nu gesprekken met oa Save the Childeren voor nieuwe projecten. 

Binnen internationaal geen aparte werkgroep maar via Europa wel samenwerking  

- Ed Eggink: Waar is het Projectbureau gesitueerd en werkt dit voor de gehele YMCA?  

o Er wordt momenteel gezocht waar dit goed te plaatsen is. Op dit moment werkt het 

Projectbureau vanuit Zwolle. Sommige projecten zijn nu nog apart, voor anderen 

projecten wordt gezocht naar samenwerking. Ook is het nog zoeken of het 

Projectbureau commercieel of ideëel gaan werken. 

- Hans Bakker: Staat de informatie over het Trainershuis op de website?  

o Ja, die informatie staat wel op site van Jeugdwerk. Aan het begin van het 

jeugdwerkseizoen 2017-2018 is er een brochure uitgegeven en daarin staat ook een 

schema hoe het Trainershuis precies gaat werken. De website moet nog aangevuld 



worden en de informatie moet ook nog op de website van YMCA Nederland 

geplaatst worden. 

- Kees Verwoerd: Zijn er nog normale kinderen binnen de YMCA?  

o Jazeker, 85% van de kinderen gaat het goed mee. Naar buiten zijn er nog wel slagen 

te maken om dit helder te krijgen. Bestuur heeft bewust gekozen voor kampwerk 

voor kinderen met een hulpvraag. Lokaal jeugd- en vakantiewerk valt niet direct 

onder het hoofdbestuur. Er wordt gewerkt aan het aanhalen van de banden met het 

lokale werk. 

- Peter Klein: hoe is de samenwerking met het Europese kantoor in Brussel?  

o Er is momenteel nog geen directe samenwerking, sterker nog: er wordt nog gezocht 

naar de kinderschoenen waar de samenwerking in kan gaan staan. 

- Ed Eggink: Is Y Camps met die 668 deelnemers waar in 2018 op gemikt wordt dan 

kostendekkend?  

o Nee, nog niet. Daarvoor is groei naar minimaal 1.000 deelnemers nodig, maar daar is 

geen capaciteit voor bij de vrijwilligers en beroepskrachten. Het is ook de vraag nu 

nog of die wens voor kostendekkend zijn er ook is of dat het best geld mag kosten. 

- Herman Docter: Wat is Y Kids?  

o Een van de doelgroepen van Y Camps. Y Kids heeft specifiek fondsenwerving nodig 

omdat daar geen samenwerkingspartner voor is. 

- Hoe is de samenwerking met Denemarken?  

o Er worden nu voornamelijk nog afspraken gemaakt over samenwerking. Hopelijk is er 

in juni een definitief plan voor samenwerking. 

- Hoe is de situatie met betrekking tot de solidariteitsactie voor Vietnam? 

o De situatie met Vietnam is ingewikkeld. De AS en het bestuur van Vietnam zitten niet 

op 1 lijn. Het geld dat is ingezameld voor de Love School is even geparkeerd tot er 

meer duidelijkheid is. We wachten af tot in elk geval maart 2018. 

- Roeland Tameling: hoe zijn de KPI’s die met name in het plan van Y Camps genoemd worden 

gekoppeld aan de doelen?  

o Dan moet nog helderder beschreven worden, maar staat ook voor een groot deel in 

de werkplannen. 

- Hans Bakker: Waar blijft Fun2Stay, komen die ooit nog weer terug?  

o Er is overleg met Mario om weer samen op te trekken in de trainingen van de 

vrijwilligers. De Vereniging richt zich nog even niet op Fun2Stay, maar blijft wel in 

contact. In januari is er een gezamenlijke midwinterborrel van Fun2Stay, Y Camps en 

Jongerenreizen als eerste aanzet tot samenwerking. 

Jelle licht de begroting 2018 toe.  

Irene vertelt hoe het nu staat met het meerjarenbeleidsplan welke in juni is gestart. Er ligt nu een 

concept welke aan het eind van de dag wordt meegegeven aan de aanwezigen en beschikbaar wordt 

gesteld aan de leden en clubs. Er wordt feedback gevraagd en in januari/februari volgt waarschijnlijk 

nog inspraak.  

Er zijn een drietal presentaties vanuit het land: 

- Willem Bandstra roept namens de YIP-commissie op projecten of personen te nomineren 

voor de YIP Award 2018. Aanmelden kan via info@ymca.nl, in de loop van 2018 krijgen zij 

een eigen website en dito e-mailadres. 

- Valérie Pronk licht de plannen van YMCA Scheveningen toe om een zorgcoöperatie te gaan 

starten en een maatjesproject genaamd PartOne in samenwerking met YMCA Schotland 

mailto:info@ymca.nl


- Matthias Ouwejan vertelt over zijn werk als Change Agent en roept de aanwezigen op zich 

enthousiast te maken voor het Y Festival 2019 in Londen. 

Om 16:35 sluit Irene de bijeenkomst. 


