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Voorwoord van de voorzitter 
Beste YMCA-ers, 

De Vereniging ontwikkelt zich op een goede manier. En daar ben ik trots op! 
 
Zo’n 8 jaar geleden ontdekten we dat er weinig binding en verbinding meer was tussen de mensen 
die in het bestuur van de Vereniging en de Stichting zaten en de mensen die de jeugdclubs  en 
-kampen draaiden. Op een mooie Sinterkerstavond van de Zomerfestivalleiding kwam dit ’s nachts 
ter sprake. Wij vonden dat dat anders zou moeten zijn en besloten hierover in gesprek te gaan met 
het Verenigingsbestuur.  
 
De bal begon te rollen. Op de jaarvergadering van 2012 bespraken we de toekomstvisie van YMCA 
Zutphen en hamerden erop dat alles valt en staat met kartrekkers. Dat was wat we misten vanuit het 
bestuur. De roep om verandering kreeg gehoor en in 2013 traden Henk-Jan, Ellen, Marjan en ik toe 
tot het verenigingsbestuur.  
 
Wij vinden nog steeds dat we het jeugdwerk zover mogelijk moeten laten besturen door de mensen 
die dit jeugdwerk doen. In het geval van onze Vereniging zijn dat vaak jonge mensen die zich inzetten 
voor de nog jongeren.  
Het Zomerfestival is een uniek evenement aan het einde van de zomervakantie dat 
basisschoolkinderen een fantastische speelweek geeft, maar ook een supermooie kampweek is voor 
begeleiders vanaf 13 jaar. Dat is onze kweekvijver. Als je de geborgen en welkome sfeer van het 
Zomerfestival hebt geproefd en beleefd wil je niet meer weg. Veel tieners blijven komen en worden 
later leidinggevende van de kinderbakclub, een weekendkamp, van de Meet & Greet en/ of leveren 
een bijdrage aan de organisatie van het Zomerfestival zelf.  De volgende stap is richting 
Verenigingsbestuur. En ook daar zien we nu dat er een nieuwe generatie komt die de 
verantwoordelijkheid kan en wil dragen vanuit de visie waarmee wij zijn begonnen.  
 
De clubs die we hebben draaien goed. De deelname van kinderen én vrijwilligers is enthousiast. 
Volgens mij kunnen we zo nog jaren door. Dank jullie wel voor jullie inzet. We maken elkaar ermee 
blij en ook ontzettend veel kinderen uit Zutphen en omstreken. 
 
 
Mark 
Vrijdag 30 maart 2018 
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YMCA zomerfestival 2017 
Kreezie Kermis 
 

Het is het jaar 2017 en de kermis is op het zomerfestival beland. 

Maar gaat deze wel door? Want er is stiekem meer aan de hand.  

De waarzegster spreekt een spreuk en de attracties komen tot leven.  

De kermisdirecteur en alle kinderen staan van angst te beven.  

De schoonheid van de waarzegster maakt alle mannen mak als kinderen. 

Wat moet er gebeuren? Wie kan deze ramp verhinderen? 

 

Samenspel en vrienden maken, want alleen red je het nooit. 

Door met elkaar een plan te smeden werd de kermis toch voltooid. 

De waarzegster die moest vluchten, ze kon het niet verduren. 

Nog nooit was er zo’n groot feest, het plezier kon uren duren. 

Maar lieve mensen niet getreurd, volgend jaar zijn we er weer. 

Ieder jaar in de zomervakantie, we staan er keer op keer.  

 

Ook dit jaar was het zomerfestival een groot succes. 220 kinderen hebben zich vier dagen 

lang vermaakt in de zon. Net zoals voorgaande jaren waren er meer aanmeldingen dan dat 

er plaatsen waren. Met spellen zoals levend stratego, vierkamp en het favoriete safarispel 

werden de dagen gevuld. Samen met deze spellen, het rode draad verhaal en onze lieftallig 

leiding is het zomerfestival weer tot een goed einde gebracht. 

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  

Tot volgend jaar! 

Namens de organisatie van het YMCA Zomerfestival, 

Onno, Hans, Aline, Joep, Anne Maaike, Tim, Eeke en Albart 

 

 

  

http://www.ymca-zutphen.nl/


 

Jaarverslag 2017, vereniging YMCA Zutphen 

Koningsdag 2017 
Ook dit jaar was de YMCA aanwezig tijdens koningsdag in Zutphen. Samen met Line Up Events, 

Pancake Saloon en Caffe Delizia verzorgden wij de kinderactiviteiten op de zaadmarkt. Op koningsdag 

pakt YMCA-Zutphen graag uit. Met veel vrijwilligers nemen wij al onze spellen en springkussens, die 

normaal op het zand van het zomerfestival te vinden zijn, mee naar de kasseien van de Zutphense 

binnenstad. Door regen was de opkomst helaas lager dan de voorgaande jaren, maar dit was in de 

hele stad het geval. Toen later in de middag de zon eindelijk door brak heeft iedereen alsnog een 

hele gezellige dag gehad. Onze activiteiten zijn een mooie manier voor de kinderen om even de 

energie kwijt te raken en zo de ouders wat welverdiende rust te geven! 

Groetjes van de koningsdag organisatie, 

Wilco, Simon, Tim en Albart 
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Kinderbakclub 2017 

  

  

  
Sinds  september 2016 wordt, na de oprichting ervan in 
januari door Kristian Kramp, de bakclub  door 23 wisselende vrijwilligers geregeld.  Met deze 
vrijwilligers kijken we per keer (elke maand, nu de eerste zondag) wie er allemaal kan en wat we dan 
gaan bakken. Dit gaat nog steeds erg goed, we hebben veel lol en er worden veel lekkere dingen 
gemaakt met de kinderen die komen.  
  
Dit (o.a. het beheren van de Whatsapp-groep) werd door Mark aangestuurd naast zijn rol als 
voorzitter van de (gehele) vereniging. Om Mark in zijn werk voor de YMCA iets te verlichten is er 
begin 2018 een bestuur rond de 'Kinderbakclub' geformeerd. Dit bestuur bestaat uit Mirthe Broer 
van Dijk, Eva Knol en Matthijs de Nooijer (de functies zijn niet zwart-op-wit maar kunnen gezien 
worden als Mirthe - voorzitter, Eva - Penningmeester en Matthijs - secretaris), mocht je een vraag, tip 
of iets dergelijks hebben trek gerust een van ons aan het jasje.  
  
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 een keer 21 kinderen gehad. Dit ligt 
wellicht aan het moment waarop de bakclub valt, bijvoorbeeld 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.   
  

  
Matthijs de Nooijer (secretaris 'Kinderbakclub')  
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Meet & Greet 2017 
Dit jaar zijn er weer verschillende Meet and Greets geweest. Het concept van de Meet and Greet is 

hetzelfde gebleven. Het concept is dat een groep jongeren tussen de 12 en 16 jaar op een avond in 

het weekend bijeen komt, om met elkaar te socialiseren. Het neven doel is dat we met Meet and 

Greet deze doelgroep betrokken en actief willen houden bij de YMCA.  

Elke keer heeft de Meet and Greet een bepaald thema. Dit jaar waren de thema’s bijvoorbeeld:  

- Het spookhuis (Halloween special) 

- Film avonden 

- Karaoke avond 

- Escape Room 

De Meet and Greets worden goed ontvangen door de deelnemers. De opkomst ligt meestal tussen 

de 10 en 15 kinderen. Er zijn ook genoeg 16+ vrijwilligers die de Meet and Greet willen begeleiden. 

Financieel maakt de Meet and Greet meestal winst. Deze winst wordt gebruikt voor grootse thema’s 

waarin flink veel geld gespendeerd word. Voorbeelden van zulke thema’s zijn het spookhuis en de 

escape room.  

De prognose voor de toekomst is dat de Meet and Greet een even groot succes blijft als nu. We 

hopen dat we nog grotere deelnemers aantallen kunnen realiseren door betere promotie, en vaker 

een ‘groot’ thema te hebben. Er is genoeg jonge aanwas, die in de toekomst de organisatie kan 

overnemen. Deze jonge leiding wordt nu ‘opgeleid’, opdat ze later met een vertrouwd gevoel de 

organisatie op zich kunnen nemen. 
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Kinderkamp 2017 
Ook dit jaar was er weer een kinderkamp voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het thema was 

onderwaterwereld en daarom is er erg veel waterplezier beleefd. Met spellen zoals crazy88, levend 

risk en een smokkelspel hebben we de dagen overleefd. Ook werd iedere dag natuurlijk afgesloten 

met chips, warme chocomelk en griezelige verhalen bij het kampvuur. Het was een ontzettend gaaf 

weekend en hopelijk voor de kinderen een onvergetelijke herinnering. Wellicht zien we iedereen 

terug voor het volgende kinderkamp van dit jaar, met als thema boer zoekt vrouw! 

Groetjes van de organisatie: 

Nicole, Eeke, Esther, Hanna, Lieke, Matthijs, Simon en Albart 
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Stichting 2017 
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt het bestuur gevormd door Bram Janssens (algemeen bestuurslid), Marjan 

Snijer (waarnemend secretaris), Erik Knopert (penningmeester) en Mark Wossink (voorzitter).  We 

hebben circa vier keer vergaderd en houden veelvuldig contact via de mail en app. 

Het bestuur heeft uitgesproken dat de stichting in dienst behoort te staan van de vereniging. We 

hebben daarom het gesprek geopend met het verenigingsbestuur en hen gevraagd naar hun visie op 

korte en lange termijn. Als stichtingsbestuur willen we de vereniging zo veel mogelijk faciliteren. 

Qua zomerkamphuisvesting hebben we gesproken met het bestuur van de HAMAC over nieuwbouw. 

De HAMAC heeft plannen en samen met leden van de vereniging is er een werkgroep samengesteld. 

De bestaande huisvesting op het terrein desintegreert in een hoog tempo. Om de gebouwen 

bouwkundig te beoordelen hebben we een bouwkundig onderzoek uit laten voeren. Uit dit 

onderzoek volgt dat de constructie van de grote keet niet langer veilig is. Ook is de slaapkeet niet 

langer geschikt om veilig te kunnen overnachten. De keuken takelt in hoog tempo af en is niet 

hygiënisch. Daarnaast hebben we te maken gehad met een breuk in de waterleiding en een defecte 

CV ketel. Wij hopen van harte dat we met de HAMAC afspraken kunnen maken over de nieuwbouw, 

zodat we op korte termijn afscheid kunnen nemen van de huidige huisvesting. 

Voor het zomerfestival worden tijdelijke oplossingen gezocht, zoals extra tenten. Verhuur van het 

kampterrein is gestaakt. 

De “hut”, zoals de jongeren het verenigingsgebouw aan de Emmerikseweg hebben gedoopt, is 

gedeeltelijk voorzien van een nieuw laagje verf. Ook de discokamer is opgeknapt, zodat de jongelui 

weer kan sjansen en dansen. 

We hebben besloten om deelverhuur van de “hut” te stoppen. De opbrengsten zijn minimaal, terwijl 

het de nodige tijd vergt om alles in goede banen te leiden.  

De laatste storm heeft schade toegebracht aan het dak. Dit is inmiddels hersteld. Ook eerdere 

waterschades zijn hersteld.  

Tot slot hebben we kennisgemaakt met onze buren van het hospice en onderhouden we de 

contacten met onze vaste huurders.  

 

Namens het bestuur, 

Mark Wossink 
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Financieel jaarverslag 2017 
 
Financieel overzicht van de YMCA in 2017 
 
Eerst maar even de cijfertjes over het afgelopen jaar: 
 

Hoeveel geld hadden we op 1 januari 2017: € 12.020 

  

Wat hebben we uitgegeven:  

  

Bestuur en verenigingskosten € 580 

Uitgaven voor verjaardagsfonds € 160 

kleine uitgave meet en greet en bakclub en pinksterkamp € 40 

  

Wat hebben we ontvangen?  

Subsidie € 1.150 

Opbrengst koningsdag € 460 

Kinderkamp € 60 

  

Toevoeging na opheffing van Cicadakoor € 1.200 

  

Hoeveel geld hebben we eind 2017: € 14.110 
 
Het geld van de vereniging is in 2017 dus toegenomen met ongeveer € 2.000. Daar zitten incidentele 
inkomsten bij van het Cicadakoor € 1.200.  
 
Als penningmeester kan ik zeggen dat het goed is gegaan met onze vereniging. We hebben meer geld 
binnengekregen dan dat eruit gegaan is. Het is niet alleen de vereniging die geld uitgeeft, natuurlijk 
zijn er ook de clubs die geld ontvangen en uitgeven. Daarom hieronder een kort financieel verslag van 
de clubs en activiteiten: 
 
Zomerfestival 
Het zomerfestival heeft in 2017 ongeveer € 4.000 aan deelnamegeld ontvangen. Er is in totaal iets 
meer uitgegeven, waardoor er een tekort was van € 400. Dat komt omdat er wat meer boodschappen 
voor de leiding is gekocht, en er was wat extra uitgeven voor het jubileum. Het Zomerfestival heeft 
ongeveer € 3.800 op de bank staan. Ze geven aan dat dat geen probleem hoeft te zijn, maar dat het 
wel goed is om te kijken naar extra inkomsten of wat minder uitgaven, zodat het zomerfestival 
financieel gezond blijft. 
 
Pinksterkamp voor de leiding 
De deelname kostte 15 euro voor het weekend. In totaal is er ca € 300 ontvangen, en dat waren ook 
ongeveer de kosten. 
 
Kinderkamp 
De kinderen betaalden € 25 per persoon voor een heel weekend. Er is iets minder uitgegeven, 
waardoor er ongeveer € 60 is overgebleven. 
 
Meet en greet. De deelnemers betalen € 2 euro per keer. De organisatie geeft aan dat ze daarmee uit 
kunnen komen, en dat er net zoveel wordt uitgegeven als er binnenkomt. 
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Bakclub: de deelnemers betalen € 2,50 per keer. Er zijn in 2017 ongeveer 8 bijeenkomsten geweest, 
en dat levert ongeveer € 200 op. Dat wordt vervolgens ook besteed aan de inkopen. 
 
Cicadakoor 
Na de opheffing van het Cicadakoor en het betalen van de laatste rekeningen, is door de leden van het 
Cicadakoor aangegeven hoe ze het overblijvend banksaldo willen besteden. Er zijn giften gedaan aan 
Kerk in Actie (€ 1.500) en aan de aanschaf van twee Shelterboxen (€ 1.500) en na aftrek van alle 
kosten is er € 1.200 gedoneerd aan de YMCA Zutphen voor het jeugdwerk.  
 
Stichting beheer YMCA Zutphen 
De penningmeester van de stichting beheert de financiën van de stichting. Hij heeft de onderstaande 
toelichting gegeven op de financiën van de stichting in 2017: 
 
De Stichting Beheer YMCA Zutphen/Warnsveld heeft in 2017 de renovatie van het YMCA-gebouw 
betaald en nieuwe tenten voor het kampterrein gekocht, inclusief de aanleg van tegelvloeren. Met 
name door deze uitgaven was het financieel resultaat van de stichting over 2017 EUR 7.000 negatief. 
De stichting heeft nog ruim voldoende geld om te zorgen voor huisvesting voor de YMCA voor vele 
jaren. 
 
Financiële ontwikkelingen 
 
Het algemene beeld is dat de clubs zich goed redden, en dat het ongeveer lukt om financieel 
zelfredzaam te zijn. Mocht het een keertje tegenvallen, dan heeft het zomerfestival maar ook de 
vereniging voldoende reserves om een tekort op te vangen.  
Het bestuur heeft ervoor gekozen om in 2018 geen subsidie meer van de gemeente te vragen. We 
hebben het niet nodig en vinden daarom dat we niet bij de gemeente hoeven aan te kloppen voor 
geld. We kunnen daarnaast ook steunen op de stichting voor het geval we iets nodig zouden hebben. 
We gingen ervan uit dat we met Koningsdag ongeveer voldoende geld binnen zouden krijgen. Helaas 
heeft de organisatie van Koningsdag in Zutphen besloten om te stoppen, en daardoor missen we een 
leuke activiteit, en een leuke inkomst voor onze vereniging. 
 
We kunnen zonder problemen zeker 15 jaar vooruit met het geld dat we nu nog hebben. Maar omdat 
we graag zelfvoorzienend willen zijn en blijven, zullen we in 2018 bekijken op welke wijze we wat extra 
geld binnen kunnen krijgen.  
2018 is waarschijnlijk het laatste jaar voor mij als penningmeester. Vanuit de enkele clubs is gevraagd 
om mee te kijken naar de administratie. Dat gaan we in 2018 doen, zodat de financiën goed op orde 
blijven, en daarna kan worden overgedragen aan de volgende penningmeester. 
 
Henk Jan Wossink 
 
 


