
Voordracht bestuursleden 

 

Het huidige bestuur van Vereniging YMCA Nederland draagt twee personen voor voor een 

bestuursfunctie. Zij stellen zich verkiesbaar op het Ledencongres. We stellen ze hieronder kort 

voor. Hun volledige CV is door leden op te vragen via algemeensecretaris@ymca.nl 

- Irene Kuling wordt voorgedragen als voorzitter. 

Irene kent de YMCA goed vanuit haar betrokkenheid in o.a. 

YMCA Jongerenreizen en de afgelopen twee jaar in haar rol als 

vice-voorzitter. Irene is gepromoveerd en werkzaam als 

onderzoeker aan de Université catholique de Louvain (UCL) in 

Louvain-la-Neuve, België. We dragen haar voor als voorzitter 

omdat zij de afgelopen tijd heeft bewezen te beschikken over 

leiderschapskwaliteiten, duidelijk is, structuur kan bieden en 

weet wat er in de organisatie en achterban/jongeren leeft. We 

weten dat zij de YMCA leiding kan geven en de komende jaren 

handen en voeten kan geven aan de uitvoering van het 

meerjarenbeleidsplan. Zie ook haar profiel op LinkedIn. 

 

- Mieke Barenbrug wordt voorgedragen als vicevoorzitter 

Mieke is al jaren betrokken bij de YMCA. Zij is al sinds 1995 

vrijwilligster. Ze heeft zomerkamen geleid, is lid van het bestuur 

van YMCA Overijssel en als lid van de voormalige Commissie 

Internationale Contacten heeft zij veel connecties in het 

buitenland. Mieke is scherp, kan leiding geven en heeft een zeer 

breed netwerk bij de YMCA, zowel in binnen- als buitenland. In 

het dagelijks leven staat zij voor de klas als docent biologie. 

Als vicevoorzitter zal zij binnen de YMCA een verbindende 

factor zijn tussen het landelijk en de lokale afdelingen. 

Zie ook haar profiel op LinkedIn 

 

 

- Mieke Wiegeraad wordt voorgedragen als algemeen lid. 

Mieke kent de YMCA van buiten en heeft veel in het jeugdwerk 

gedaan bij diverse kerkelijke gemeenten, buitenschoolse 

opvang en kinderopvang. Ze is werkzaam als medewerker 

ondersteuner gemeenten met als specialisatie jeugdwerk bij de 

Protestantse Kerken in Nederland (PKN). Mieke heeft een breed 

netwerk opgebouwd aan contacten in  de jeugdhulpverlening,  

kinderpsychiatrie,  kinderopvang en bij  jeugdwerkorganisaties. 

Een bestuursfunctie binnen de YMCA is een nieuwe uitdaging 

om meer op strategisch niveau mee te denken op grote lijnen en 

beleid uit te werken samen met vrijwilligers en leden. 

Zie ook haar profiel op LinkedIn 

 

Namens het bestuur,  

Robèrt Feith, algemeen secretaris  
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