
 

 

Notulen Ledencongres 2017 Vereniging YMCA Nederland 

“Your voice, our vote” 

Datum: zaterdag 24 juni 2017 

Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder 

Aanwezig:  

Willem Bandstra, Werner Beldman, Valerie Pronk, Roeland Tameling, Robert Nijssen, 

Robèrt Feith, Pé Wapenaar, Onno Adding, Nicky van Rossum, Mirjam Gorter, Miriam 

Bierhaus, Mieke Barenbrug, Matthijs de Nooijer, Matthias Ouwejan, Marloes Meijer, Mark 

van Leersum, Mark Mieras, Marion van den Akker, Maria Verwoerd, Lucie Visch, Lodewijk 

de Vries,  Kelly Woertman, Kees Verwoerd, Judith Witmer, Jolanda van Schie, Jelle Smit, 

Jantineke van Helden, Jantine de Graaf, Janette van Kalkeren, Irene Kuling, Inge Bussink, 

Ilona Veldhuis, Hetteke Wapenaar, Harrie Vos, Hans Bakker, Gerard Tosserams, Froukje 

Meijer, Erika de Weerd, Ed Eggink, Daniëlle Borger, Cees Bremmer, Bram Janssens, Arie 

Aalberts, Annie Eggink, Alex Huften, Aat Brobbel, A. Wassink-Ibbenhorst,  Bianca Kas, 

Werner van Katwijk, Sandra Taal, Peter Klein, Folkert Nijboer, Janike Pel 

Afwezig met kennisgeving: Ties Elzenga, A.C. Griffioen, Herman Docter, Dynand Heiner, 

Henk Zomer, Janny Hein, Joost Vlasblom, J. Sonneveld, Lucas de Graaf, H.J. van ter Meij, 

Maarten van Bergen, Monique van Schayk, N. Roos, Wim Wolters, E. Brat-van Zuylen, 

Albert Jan Stam, Henk van der Werf, Hans Brokaar, Frans Zegers, Simone Labee, Leanne 

Hekman, Henk Korpershoek 

(de persoonlijk leden zijn ondersteept). 

1. Opening en welkom (10:04) 

Irene Kuling opent de vergadering en stelt de overige bestuursleden voor. Irene stelt ook 

Marloes Meijer voor, die vandaag dagvoorzitter is. Dit zodat het bestuur niet met een 

dubbele pet in de vergadering zit en zich in eventuele discussies kan mengen.  

Bijzonder is dat voorzitter Peter Klein is er toch, ondanks ziekte. Irene dankt de leden voor 

steun en hulp na het ziek worden van Peter. Peter krijgt het woord en dankt de vereniging 

voor alle medeleven en steun die hij ervaart. Hij haalt twee teksten aan die voor hem van 

grote betekenis zijn geweest om door een heel moeilijke en zware periode heen te komen. 

Psalm 16:5 ‘Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in uw handen’ 

Filippenzen 3:6-7 ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem 

in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Jezus Christus bewaren.’ 

Irene geeft het woord aan Marloes. Marloes stelt zichzelf voor. Zij is werkzaam als predikant 

te Spijkenisse en voormalig bestuurslid YMCA Nederland. 

2. Mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. Marloes doet een nadere kennismaking met alle aanwezigen. 

We spelen ‘Out of the Box. Iedereen gaat zitten zodat ze elkaar zien en Marloes vraagt hen 

op te staan die: meer dan een uur hebben gereisd, boven de 70 zijn, onder de 20, onder de 

30 enz. echt zin heeft in vandaag, het afgelopen jaar direct met de jeugd heeft gewerkt, met 

vluchtelingen heeft gewerkt, in het bezit is van een VOG, ouddeelnemer is, wel eens heeft 

gezegd ‘dat hebben we al eens geprobeerd’, met iemand die hij/zij van de YMCA kent en 

nog steeds samen is.  

 



 

 

Afmeldingen 

Zie de namen hierboven.  

In Memoriam 

Marloes leest de namen voor van hen die afgelopen jaar zijn overleden, voor zover ons 

bekend. 

 Kaj Klom, Zoetermeer 

 Gerard de Voogd, Rijswijk 

 Martin Meyer, Hilversum 

 Bram Buis, Scheveningen 

 Dhr. A.A. de Vaal, Alblasserdam 

 Mw. Eggink-Van der Roest, Deventer 

 Mw. J. Speelman-Boon, Eibergen 

Marloes steekt voor elk van hen een kaars aan en leest tot slot het gedicht “Alleen de liefde 

kent hun stem…” 

Alleen de liefde kent hun stem 

 heeft toegang tot hun naam 

En zij alleen bewaart de zin 

geheim van hun bestaan 

Toen zij hen riep, toen droeg ze hen 

haar armen om hen heen 

geduldig, zorgzaam, sterk en trouw 

door heel het leven heen 

 

Alleen de liefde kent de weg 

en kleurt de toekomst licht 

Zij tekent hen ten voeten uit 

in vrede hun gezicht 

Zij riep hen, droeg hen 

daarheen waar het begon 

haar armen veilig om hen heen 

  



 

 

Voorbij de horizon. 

YIP Award 

Werner Beldman krijgt het woord. Hij legt kort uit wat de YIP inhoudt en er volgt applaus voor 

de zeven projecten die niet tot de finale zijn doorgedrongen (Be part Kampen, Jongerenreis 

Bergen-Belsen, Simone Labee met de Solidariteitsactie, Masterclass-organisatoren, 

Zomerkamp Niet omdat het moet van Y Camps en de Diabetesvereniging,Tri-axY). 

Er worden filmpjes vertoond van de drie finalisten die daarna nog even mogen vertellen 

waarom zij de award verdienen. Vrijwilligers van ‘t Stokperdje (Escaperoom) vertellen hun 

verhaal via een Skyper-verbinding. Voorzitter Mark Mieras van YMCA Zutphen 

(Zomerfestival) is live aanwezig. De Skypeverbinding met YMCA Ypenburg (o.a. 

Tandemweekend) komt helaas niet tot stand. 

Inventarisatie rondvraag – nog niets 

Notulen 2016 

Pagina 1: Werner Beldman is met een D. 

Punt 6: Pé Wapenaar merkt op dat er in de notulen staat dat YSB in gesprek is met bestuur 

– hoe is de stand van zaken? Gerard Tosserams (penningmeester) geeft als antwoord dat 

het gesprek nog gaande is. Het plan is om YSB niet meer het George Williams Fonds te 

laten zijn maar onder Vereniging te laten vallen. Er wordt nog gekeken hoe dat vorm 

gegeven wordt. Pé vraagt wanneer dat is afgerond. Gerard zegt dat er op het Ledencongres 

2018 een duidelijk voorstel volgt. 

Punt 14: Pé Wapenaar merkt op dat Alex Huften toelichting zou geven op dit congres. Alex 

geeft aan dat dit op de agenda staat onder het punt Financiën.  

Notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. 

Jaarverslag 2016 

Robèrt Feith laat een gedrukte versie Jaarverslag zien. Hij stelt zich voor als Algemeen 

Secretaris en laat zien dat hij speciaal hiervoor een T-shirt heeft aangetrokken met de tekst 

“I’m a General Secretary. Of course I’m crazy, who else would take this job?”. 

Robèrt haalt enkele voorbeelden uit het verslag aan waar afgelopen jaar aan gewerkt is. Een 

integraal verslag van zijn toespraak is als bijlage toegevoegd. 

Applaus voor aanwezige beroepskrachten en stagiaires, bestuursleden en medewerkers 

maar zeker ook voor alle al dan niet aanwezige vrijwilligers. 

Ed: verslag is opgesteld door veel betrokkenen, blz 8 ‘partnerschap YMCA Denemarken 

contractueel voor enkele jaren’. Welke standpunten heeft het bestuur en wat is de stand van 

zaken. Janette van Kalkeren (voorzitter International Committee): er is nog niks vastgelegd, 

wel vele samenwerkingen. Het gesprek duurt wat langer dan gepland. Eerst met bestuur 

overleggen voor er een contract komt. Op het Ledencongres 2018 wordt er meer gezegd. Ed 

geeft aan dat wat hem betreft vooral het plaatselijk jeugdwerk benadrukt moet worden, 

bijvoorbeeld de samenwerking tussen Escamp en Esbjerg. 

Pé Wapenaar mist meer uitleg van bestuur over Y2018 en wat daar in 2016 daadwerkelijk is 

gedaan. De voorzitter projectgroep is wederom niet aanwezig.  

Irene Kuling antwoordt: de werkgroep heeft verslag gedaan aan het hoofdbestuur. Dit 

onderwerp komt na de koffiepauze op de agenda terug. 



 

 

Ed Eggink vraagt of het jaarverslag nog formeel vastgesteld moet worden? Marloes 

antwoordt dat dit niet hoeft. 

11:05 koffiepauze 

Bestuursverslag (11:30) 

Irene legt uit dat er niet zozeer een bestuursverslag ligt als wel een bestuursupdate. 

Oppakken vanuit de basis voor een goede fundering. Geen verslaglegging maar vertellen 

waar het bestuur mee bezig is. 

Er is een aantal thema’s opgepakt. Irene licht ze nader toe. 

- Sociale veiligheid o.l.v. Ilona. De VOG is per 1 juni 2017 verplicht gesteld voor 

bovenlokale vrijwilligers. In de toekomst wordt dit verder uitgerold naar andere 

takken. Er is nu een heldere klachtenprocedure en we zijn aangesloten bij de 

Commissie Tuchtrecht. Er wordt gewerkt aan het opstellen centrale gedragscode. 

- Er is een werkgroep opgestart rondom organisatiestructuur en verschillende 

juridische entiteiten. Wie heeft waar zeggenschap over, dit alles onder leiding van 

Gerard. 

- Onder leiding van Irene is er een werkgroep ledenstructuur gemaakt. Wie zijn er lid 

en wie zouden er lid moeten zijn van YMCA Nederland? Wie heeft er zeggenschap? 

- HRM en personeelsbeleid o.l.v. Miriam. 

- Meerjarenbeleidsplan (MJB) met duidelijke structuur voor komende 4 jaar o.l.v. Nicky. 

3 tot 5 speerpunten. 2016 was overgangsjaar met wisseling van helft van het bestuur. 

Irene licht de meerjarenplanning aan de hand van een tijdlijn en tijdspad toe. 

Mark Mieras: waarom niet beginnen in de zomer van 2017? In november kan al planning 

voor 2018 gemaakt worden. Irene: dit jaar is er ook een bijeenkomst gepland voor de 

planning van 2018. Een MJB kost meer tijd om een koers te bepalen. Het ledencongres moet 

het MJB goedkeuren. 

Ed Eggink: onderscheid maken tussen een meerjarenbeleidsplan en een jaarlijks 

uitvoeringsprogramma. Irene licht toe dat de wens voor nu ideeën zijn voor het MJB en niet 

met concrete ideeën voor nu direct. Ed zegt dat er al een MJB bestaat met de 4 speerpunten 

(kinderen met een hulpvraag, internationalisering, leiderschap en jeugdwerk). Deze punten 

bieden houvast en hoeven niet opnieuw bedacht.  

Jolanda van Schie mist een internationale dimensie in het MJB. Worden plannen, ideeën en 

input van YMCA Europe en de World Alliance of YMCA’s hierin ook meegenomen? Irene 

antwoord dat we dat er wel bij hebben liggen, maar YE en WAY hebben geen zeggenschap 

dus worden niet gehoord. De inspiratie wordt wel meegenomen. Ed Eggink geeft aan dat 

YMCA Europe zich momenteel vooral richt op vluchtelingen en werkloze jongeren. Neem dit 

mee. 

Werner van Katwijk geeft mee dat het bestuur ook het vermogen uit de voorgaande jaren 

vast moet houden. 

Inspiratieworkshop: “Kijken naar de toekomst” 

Judith Witmer stelt zichzelf voor en legt de workshop uit. Er zijn zes tafels met stellingen 

waarop in groepjes gereageerd kan worden. De bedoeling is dat er informeel en niet 

standvastig wordt gebrainstormd. Focus ook op lange termijn. De feedback wordt nog 

vandaag teruggekoppeld aan het bestuur. 

 



 

 

12:45 Lunch 

We zingen het bondslied en houden een moment stilte. 

13:30 Workshops 

 Sterk jeugdwerk 

 VOG en Tuchtrecht 

 Fondsenwerving 

 5-minutenspelletjes 

15:03 Financiën 

Jelle Smit licht toe dat de accountantsverklaring is afgegeven onder voorbehoud van 

instemming door het Congres. 

2016 is financieel positief afgesloten. Uitdaging is en blijft evenwicht tussen zekere 

inkomsten en lasten en daarnaast genereren van voldoende inkomsten voor activiteiten. 

Mark Mieras vraagt waarom sommige posten zoveel hoger zijn dan begroot? Jelle: Begroting 

en tijdspad bijten elkaar soms, er zijn diverse posten hoger uitgevallen dan begroot maar aan 

het eind van de rit is er een positief saldo. Bestuur doet haar best scherpt te begroten. 

Janette van Kalkeren vraagt waarom in de jaarrekening nog de term “CIC” wordt gebruikt. 

Jelle geeft toe dat dit voor 2017 inderdaad aangepast moet wordeb naar International 

Committee. 

Robert Nijssen vraagt of er wel verbinding is tussen het bestuur en de uitvoerende takken. 

Alex geeft aan dat die er zeker is. 

Ed Eggink vraagt om verduidelijking, waarom staat er in de jaarrekening ook een begroting? 

Daar mogen wij toch niet over stemmen? Jelle antwoordt dat dit van de accountant allebei in 

het document moet. 

De jaarrekening wordt goedgekeurd en er wordt middels stemming door alle 22 

stemgerechtigde leden décharge verleend. Applaus voor de penningmeester. 

Toelichting exploitaties 

Alex licht het werk van de exploitaties onder de Stichting Vermogensbeheer (SVB) nader toe. 

Vrijwel alle exploitaties hebben afgelopen jaar een stijging in de omzet weten te realiseren en 

het boekjaar positief kunnen afsluiten. De Ernst Sillem Hoeve heeft extra waardering 

gekregen door te groeien naar een 4 sterrenhotel en een waardering van 5 vergaderhamers 

voor de conferentiezalen. Dit zorgt er tegelijkertijd ook voor dat er extra stappen gezet 

moeten worden. De verbouwing van het restaurant en de keuken is uitgesteld naar 2018. Er 

ligt een uitdaging voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. 

De landgoedeigenaren van de Hoorneboeg hebben het landgoed een nieuwe bestemming 

gegeven en de YMCA moet daar vertrekken. 2017 is het laatste jaar. 

Binnen nu en 4 jaar zal het Kampeercentrum Leusden moeten vertrekken van de huidige 

plek in Leusden naar het recreatiegebied Henschotermeer wegens de herontwikkeling van 

het landgoed. Ruim 400 zomerkampdeelnemers in 2016. 1,5 mln omzet. € 177.000 resultaat. 

Y Camps is de enige exploitatie waar nu nog geld bij moet, maar al veel minder dan 6 jaar 

geleden. Er komt veel geld uit fondsen binnen.  



 

 

De organisatie is wat dat betreft gezond, alles is eigendom van de SVB. 

Annie Eggink vraagt of er een vervanging komt voor de Hoorneboeg. Ja, dat is wel de wens. 

Kees Verwoerd wil weten hoe het staat met het hostel van de YMCA? Dit is een idee van 

YMCA Scheveningen. Er is nog geen concreet verzoek aan SVB gedaan maar dit wordt 

binnenkort wel verwacht. 

Jolanda van Schie vraagt zich af wat er met het vakantiehuis in Blaricum is gebeurd. Dit is al 

anderhalf jaar weg, het pand is verkocht. 

Cees Bremmer vraagt of de exploitatie van de ESH door kan gaan tijdens de verbouwing van 

het restaurant. Ja, het is mogelijk drie weken dicht te gaan. Datzelfde wordt gehoopt voor het 

kampeercentrum Leusden maar daar moet nog een plan voor komen.  

Ed Eggink wil graag weten wat er gaat gebeuren met het gebouw in Leusden? Het pand is 

na herbouw voor 50% door de YMCA betaald en voor 50% uit verzekeringsgeld. Het 

landgoed moet het pand overnemen en financieren. Het kost dus wel wat geld om aan de 

rand van het Henschotermeer nieuwbouw te realiseren.  

Annie Eggink maakt zich zorgen over de risico aan de rand van het water bij het 

Henschotermeer. Er moet nog goed worden nagedacht hoe dat risico in te perken. 

Alex ontvangt applaus voor zijn heldere uiteenzetting. 

Introductie mascotte 

Jantineke van Helden introduceert Sjors, de Nederlandse leeuw, die komende tijd langs 

diverse projecten in Nederland gaat om het werk in beeld te brengen. 

Uitreiking YIP Award 

De prijs gaat dit jaar naar het Zomerfestival Zutphen. Voorzitter Peter Klein reikt de award uit 

aan Onno Adding, vrijwilliger van het festival en aanwezig op het congres. 

Rondvraag 

Kees Verwoerd vraagt wat er in 2018 in Londen gaat gebeuren. Robèrt zegt dat er niet in 

2018 maar in 2019 het 175-jarig bestaan van YMCA gevierd wordt met een Europees 

Festival en dat vindt plaats in Londen. Dat is na 5 jaar in plaats van de gebruikelijke 4 jaar en 

ook exact 30 jaar na val van Berlijnse Muur. De regie ligt bij YMCA Europe en verdere 

informatie volgt. Er komt ook een opvolging van de Impact day en wel in september tijdens 

het Y Festival. Deze datum valt dicht bij de verjaardag van YMCA Nederkand. Het is een 

samenwerking van kampeercentrum Leusden, Y Camps, Jongerenreizen en lokaal 

jeugdwerk. 

Robèrt geeft aan dat de Solidariteitsactie Vietnam dit jaar afloopt. Er zullen 3 klaslokalen 

worden gerealiseerd. Komende week volgt besluit wat het nieuwe project wordt, wellicht Wit-

Rusland.  

Bedanken en afsluiten 

De medewerkers aan deze dag worden naar voren geroepen en krijgen een cadeautje. Irene 

bedankt Marloes voor haar dagvoorzitterschap met een bos bloemen. 

Irene sluit de vergadering om 16:02.   

 


