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Voorwoord van de voorzitter 
Voor u ligt het jaarverslag van YMCA-Zutphen. Terugkijkend op het afgelopen jaar besef ik me dat we 
veel meer activiteiten doen dan we in de jaren daarvoor van de grond kregen. Dat doet goed! 
 
Allereerst natuurlijk het Zomerfestival. Ook afgelopen jaar weer een daverend succes met het thema 
Olympische Spelen. Er waren meer dan 220 kinderen en in ieder geval 70 begeleiders aanwezig.  
 
Daarnaast de Bakclub. Kristian heeft halverwege het jaar wat meer afstand genomen, maar de 
vrijwilligersgroep heeft dit overgenomen en het lukt iedere maand een bakclub te draaien met 
voldoende kinderen én voldoende leiding. Zonder oudere begeleiders tekort te willen doen: hierbij zijn 
we trots op de actieve inzet van een aantal jonge vrijwilligers. Tof dat jullie dit steeds zo goed 
oppakken! 
 
De jeugd van de Meet en Greet van de afgelopen jaren neemt nu zelf het stokje over en organiseert 
nu bijeenkomsten voor de jongere tieners.  Fijn dat jullie dat doen!  
Deze zelfde jeugd neemt een aantal oudere jeugdigen op sleeptouw naar verschillende 
sporttoernooien. Basketballend, volleyballend en voetballend zijn we al naar vier toernooien geweest.  
 
Voor kinderen van 8-12 jaar was er dit jaar een Superheldenkamp. Mijn zoon deed mee als deelnemer 
en vond het super! Hij kijkt al uit naar het kamp van 2017. 
 
Ook de kinderactiviteiten van Koningsdag in Zutphen hebben we afgelopen jaar succesvol 
georganiseerd. Dank voor alle vrijwilligers die daar hun schouders onder hebben gezet. Dit jaar zijn we 
ook weer te vinden op de Zaadmarkt. We hopen hierbij weer op zoveel mogelijk hulp, dus graag! 
Schrijf je in via www.YMCA-Zutphen.nl/koningsdag.  
 
Het Cicadakoor gaf een aantal optredens. Helaas is besloten het koor te gaan stoppen. Hierover meer 
in hun verslag. 
 
Tenslotte heeft het Stichtingsbestuur eind december besloten als geheel te stoppen. Hierover is al 
geïnformeerd. We zijn dankbaar dat Mark Wossink, Erik Knopert en Bram Janssens het stokje 
overnemen en Marjan haar ondersteuning biedt waar dat nodig is.  
 
De termijn van Marike Wijers loopt af. Zij heeft besloten niet voor een nieuwe termijn te gaan. We 
bedanken haar voor de jarenlange inzet in het bestuur, maar nog veel meer voor de lange jaren inzet 
voor het Zutphense jeugdwerk bij de YMCA. Je hebt een geweldige bijdrage geleverd! 
 
Iedereen die zich bij YMCA Zutphen heeft ingezet als vrijwilliger heel erg bedankt. We zijn er blij mee 
en heel veel kinderen met ons! We hopen jou met jouw bijdrage dit jaar weer te zien! 
 
 
Mark Mieras 
Voorzitter YMCA Zutphen 

  

http://www.ymca-zutphen.nl/koningsdag
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YMCA zomerfestival 2016 
Ook dit jaar konden kinderen traditiegetrouw vier dagen lang genieten van het zomerfestival. 
Meer dan 220 kinderen waren welkom bij de olympische zomerspelen in Harfsen. In plaats 
van hutten konden de kinderen dit jaar dus een eigen olympisch dorp bouwen. In deze 
prachtige dorpen konden de kinderen de hele week ’s ochtends verzamelen en ’s middags 
hun lunch eten. De hele week stond in het teken van sport en competitie. Vier dagen lang 
hebben kinderen zich in de volle zon ingespannen. Tegelijkertijd werd met spanning gekeken 
naar het rode draad verhaal. Winnaars en topsporters werden in het rode draad verhaal 
afgewisseld met verliezers en valsspelers. Een geniepige trainer die roet in de medaille 
uitreiking wou gooien werd uiteindelijk op even geniepige wijze ontmaskerd door de dappere 
atleten. Op de laatste dag mochten uiteraard ook de ouders meedoen met de activiteiten. 
Het blijft mooi om te zien hoe op deze dag vaak de ouders nog fanatieker zijn dan hun 
kinderen. Het was weer een fantastisch zomerfestival en we hopen deze zomer weer zo veel 
mogelijk blije gezichten terug te zien! 
Onze dank gaat uit naar alle kinderen (en hun ouders), alle vrijwillige leiding, die een week 
vakantie opgeven om deze week met ons te beleven, maar ook de sponsors, die er elk jaar 
weer voor zorgen dat het Zomerfestival mogelijk is! 
Kijk voor meer informatie, foto’s, kampkrant en meer op  

www.ymca-zutphen.nl/zomerfestival2016/  
 
Tot volgend jaar! 
Namens de organisatie van het YMCA Zomerfestival, 
Onno, Hans, Aline, Joep, Anne Maaike, Tim en Albart 
 

  

http://www.ymca-zutphen.nl/zomerfestival2016/
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Cicadakoor 2016 
 
MUZIEKCOMMISSIE 
Wij zijn zeer verheugd dat de doelstellingen van 2016 weer zijn gerealiseerd. Uit de koorbundel van 
het nieuwe liedboek hebben we inmiddels al enkele liederen opgenomen in het repertoire. 
 
De muziekcommissie heeft in overleg met de dirigent de liederen uitgezocht voor: 

• 16 juli zomerconcert in de kerk in Almen 

•  5 november Oogstdienst Martinuskerk Warnsveld 

• 16 december Kerstconcert Martinuskerk Warnsveld met als gast:Hengelo gemengd. 
 
Reactie over de optredens: 
16 juli: Wij hebben een goed concert gegeven, de reacties van de gasten waren positief. Ook het 
pianospel / muzikaal intermezzo van Roel was weer geweldig.  
5 november: medewerking aan de oogstdienst, goede reacties gehad op het repertoire.   
16 december: De Kerst samenzang met als gastkoor gemengd koor uit Hengelo. Het programma 
hebben we zo afgestemd dat we 3 liederen met de koren samen hebben gezongen en enkele liederen 
met de koren en gasten samen. Dit alles onder leiding van de dirigent Laurens Schneider en pianist 
Roel Praas. Er was een goede opkomst.  
    
De muziekcommissie heeft 7 keer overleg gehad en heeft een enquête gehouden waar de koorleden 
konden aangeven welke liederen men uit het huidige repertoire wil en welke nieuwe liederen wens je. 
Deze uitslag hebben we meegenomen bij het uitzoeken van nieuw repertoire zoals: ‘Mag ik dan bij 
jou’ van Claudia de Brij.  
 
Muziekcommissieleden zijn:   taken: 
Laurens Schneider                           Dirigent  
Dorien Korevaar                     Voorraad beheer en uitdelen van het repertoire.  
Annemieke Mook                      Afgevaardigde bestuur, bestellen muziek. 
Karin Raaijman                         Kooropstelling /Zorgt dat er altijd 2 volledige muziekmappen 

op voorraad zijn en uitdelen muziek i.s.m. Dorien. 
Dirkje Wesselink                       Notulist / voorzitter, contactpersoon met het  
     gastkoor.  
  
SECRETARIS  
2016 ligt al weer achter ons, de tijd vliegt voorbij. 
Het afgelopen jaar hebben we enkele optredens gehad. We kwamen steeds goed beslagen ten ijs. 
Eens per maand kwam Roel en tijdens optredens was hij natuurlijk ook aanwezig. 
Een overzicht van optredens treffen jullie aan in het jaarverslag van de muziekcommissie. 
Om de verschillende commissie het gras niet voor de voeten weg te maaien ga ik verder niet op 
bijzonderheden op hun “vakgebied” in. 
De verzorging van het Lief en Leed was afgelopen jaar weer fantastisch. Hieruit blijkt maar weer, dat 
we sociaal gezien een hecht koor zijn. 
21 april 2016 hebben een tochtje met de boot vanuit De Aanleg in Almen over het Twentekanaal 
gemaakt, richting Lochem. Dit hebben we afgesloten met een buffet. Dat is een gezellige middag 
geworden. De barbecue mogen we niet vergeten, de weergoden waren ons gelukkig 
weer goed gezind.  
Om gezondheidsredenen hebben we het afgelopen jaar helaas weer afscheid moeten nemen van 
enkele leden. 
We hebben erg ons best gedaan nieuwe leden te werven, maar helaas is dit niet gelukt. 
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Wellicht hebben jullie het al meegekregen, maar op 22 maart 2017 is het Cicadakoor gestopt. 
We hebben de afgelopen jaren onze uiterste best gedaan nieuwe leden te werven, maar dit is ons 
helaas niet gelukt. Ons ledenaantal is nu zodanig dat we geen optredens meer kunnen verzorgen. 
 
Het is erg jammer. 
 
Elly Teunissen 

 
Kinderbakclub 2016 
 

 

Van 

januari tot september werd de bakclub geregeld door Kristian Kramp met soms een tweede begeleider 
of een invaller. Dit was altijd erg leuk, er werden dingen als pizza en gebak gebakken, en soms gingen 
ze naar de kinderboerderij verderop.  
Door school en de groeiende hoeveelheid werk dat de bakclub kost werd het te veel voor één iemand 
om te regelen. Dus sinds september wordt de bakclub door verschillende vrijwilligers geregeld. We 
hebben een appgroep aangemaakt met een stuk of vijftien vrijwilligers en kijken per keer wie er 
allemaal kan en wat we dan gaan bakken. Dit gaat erg goed, we hebben veel lol en er worden veel 
lekkere dingen gemaakt.  
We hebben al veel gemaakt, zoals; hartige taart, brownies, koekjes, etc. Het enige wat soms nog 
tegenvalt is het aantal deelnemers, er komen niet altijd evenveel kinderen. De ene keer komen er 
minder dan 10 kinderen, maar we hebben er ook wel een keer 21 kinderen gehad. Dit ligt ook aan of 
het in een vakantie, of in een schoolweek is.  
We hopen dat we zo lang mogelijk zo veel mogelijk kinderen enthousiast kunnen maken voor de 
bakclub en nog een heleboel leuke en lekkere dingen gaan bakken.  
 
Jerke Knopert 
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Meet & Greet 2016 
De meet & greet is een nieuw concept van de YMCA. Om de zoveel weken wordt er op een 

zaterdagavond iets georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Dit vindt altijd plaats in het 

YMCA-clubgebouw en wordt georganiseerd door jongeren boven de 18. Elke avond staat in een ander 

thema. Voorbeelden van thema’s dit jaar zijn: Halloween, Frozen en disco. De avond wordt altijd 

gevuld met een activiteit maar vooral met gezelligheid. Activiteiten zijn bijvoorbeeld film kijken of 

dansen. Daarnaast vermaken mensen zich ook door met elkaar te kletsen en een beetje te hangen. Wij 

vinden heel veel plezier in het organiseren van deze avonden en blijven het zeker nog lange tijd doen. 

We hopen dat de verbouwing van het clubgebouw nog meer jongeren naar de Meet & Greets zal 

krijgen. Dit jaar gaat de Meet and Greet dus volop door! 

Groetjes van de organisatie, 

Esther, Hanna, Kaj, Simon, Tim en Albart  

 

Kinderkamp 2016 
Superhelden trainingsweekend, dat was het thema van het kinderkamp 2016. Een weekend lang 
vermaakten we ons op het kampterrein, om uiteindelijk echte superhelden te worden. Na een paar 
spelletjes om kennis met elkaar te maken kenden de kinderen elkaar en de leiding al snel. Overdag 
deden we de Crazy 88; waarin de kinderen 88 opdrachten kregen om zo snel mogelijk uit te voeren. 
Daarnaast vermaakten we ons met een parcours over het kampterrein, een verkleedfeestje, 
ochtendgymnastiek, kurken schieten, een nachtspel en natuurlijk een kampvuur. Met af en toe een 
regenbuitje tussendoor hadden we ook nog tijd voor spelletjes als Uno en Superhelden van 
Wakkerdam. Met een kleine groep van 4 kinderen was dit een gezellig en geslaagd kamp. Echter 
hopen we komend kinderkamp (16 t/m 18 Juni 2017) op een grotere opkomst.  
 
 
 
P.S. Je kunt je al inschrijven op de site voor het 
aankomende kinderkamp 2017. Het thema is 
onderwaterwereld en dit belooft ook weer een 
succes te worden.  
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Stichting 2016  
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Stichting 2017 
 

Aanvulling vanuit het stichtingsbestuur 2017: 
 
Vanaf 1 januari 2017 is het oude bestuur opgestapt. Een laatste formele taak was het opstellen van de 
jaarstukken over 2016. De samenvatting van de jaarstukken zijn hierboven weergegeven. Vanaf 1 
januari neemt het nieuwe bestuur, bestaande uit Erik Knopert, Bram Janssens en Mark Wossink, het 
over. Het bestuur (2017) heeft kennisgenomen van de jaarstukken. De tekst zelf reflecteert de mening 
van het vorige bestuur. Het bestuur (2017) neemt dit niet voor haar rekening.  
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Financieel jaarverslag 2016 
De financiële verantwoording van YMCA Zutphen 
 
Na het succes van vorig jaar, wordt geprobeerd de jaarrekening ook dit keer weer zo simpel mogelijk 
weer te geven. Hieronder staat een samenvatting van de inkomsten en uitgaven van 2016: 
 

Hoeveel geld hadden we op 1 januari 2016: € 12.650 

  

Wat hebben we betaald:  

Doorbetaling subsidie naar zomerfestival (mbt 2015) € 1.000- 

Bestuur en verenigingskosten € 770- 

Organisatie van diverse activiteiten  € 130- 

Nog te ontvangen bedragen stichting YMCA € 130- 

  

Wat hebben we ontvangen:  

Subsidie gemeente Zutphen € 1.150 

Collectebus en opbrengst koningsdag en donaties € 250 

  

Hoeveel geld hebben we eind 2016: € 12.020 

 
De 600 euro die er in 2016 meer is uitgegeven, komt met name door de betaling van de subsidie aan 
het zomerfestival. Dit had betrekking op de laatste betaling van de subsidie van de Diaconie aan het 
zomerfestival. Maar omdat dit begin 2016 is overgemaakt aan het zomerfestival, komt dat nu in het 
jaarverslag. Verder zijn er eenmalige kosten gemaakt voor de statutenwijziging bij de notaris (450 
euro) en is de opbrengst van de deelname aan koningsdag wat lager geworden. Kortom, er zijn geen 
spannende ontwikkelingen, en het gaat goed met de vereniging. 
 
De geldzaken van de clubs 
 
Het zomerfestival heeft in 2016 een tekort van ongeveer 600 euro. Ze geven aan dat dit vooral komt 
omdat ze geen subsidie meer krijgen. Ook is er voor het zomerfestival een printer aangeschaft, dat is 
een goede, maar ook dure investering. Het zomerfestival heeft een plan gemaakt voor 2017 om beter 
uit te komen met het geld. We verwachten dat dat goed uit zal pakken. En als het nodig is, zal de 
vereniging het zomerfestival financieel ondersteunen. 
 
De vereniging heeft in 2016 een kleine bijdrage gedaan aan de bakclub, voor extra inkopen en 
bakspulletjes. Dat gaat om een paar tientjes, en is eigenlijk niet noemenswaardig. De bakclub redt zich 
wel aardig met de inkomsten die ze hebben. Ook de Meet & Greet draait op hun eigen inkomsten, en 
heeft geen ondersteuning nodig gehad van de vereniging. 
 
Het Cicadakoor heeft ongeveer 600 euro overgehouden in 2016. Begin 2017 is wegens het stoppen 
van het Cicadakoor door de leden besloten dat het geld van het Cicadakoor evenredig wordt verdeeld 
over Giro 555, de vluchtelingenactie van de Martinuskerk en de YMCA Zutphen. 
 
Henk Jan Wossink 


