
 

Secretariaat: Oude Zutphenseweg 6, 6964 CG, info@ymca-zutphen.nl 

 
 

Algemene ledenvergadering YMCA Zutphen 
Zondag 13 januari 2019 

 

 
Agenda  

1. Opening en welkom 
Aanwezig: Mark Mieras, Hanna Knol, Lieke Wiggers, Onno Adding, Joep Heuvelink, Albart 
Knopert, Erik Knopert, Bram Janssens, Jeanet Peperkamp, Marike Wijers, Marjan Snijer, Eva 
Knol, Judith Knol, Hans van der Zwart, Mirthe Broer van Dijk, Saar Lentstra, Merel Duinveld, 
Wieke Berger, Matthijs de Nooijer, Jasper Mieras, Bastiaan van der Brink, Tim Woertman, 
Erica Nap, Ellen van Agtmaal, Jerke Knopert, Esther Baars, Nicole Heuvelink, Simon Arends, 
Veerle Wilborts. 
Afwezig met kennisgeving: Wesley Visser, Wim Wolters, Henk Mulder, Hans Heuvelink. 
 

2. Mededelingen  
Wim Wolters is erg blij dat er een nieuw bestuur is die het jeugdwerk wil voorzetten.  
 

3. Jaarverslag 2018 
Zomerfestival (Onno Adding): Afgelopen jaar zijn we gegroeid naar 260 kinderen. In 2017 
waren dit nog 230 kinderen. Het was een groot succes met 60 vrijwilligers. Er zijn veel 
ontwikkelingen op het kampterrein door een nieuw gebouw. 
 
Meet en Greet (Hanna Knol): Het gaat heel erg goed. Meestal zijn er wel 10 jongeren. 
Afgelopen keer waren er deelnemers van de Meet en Greet die de Meet en Greet hebben 
georganiseerd.  
 
Kinderclub (Mirthe Broer van Dijk): De naam is veranderd van kinderbakclub naar kinderclub. 
De ene keer zijn er 15-17 kinderen en de volgende keer 3-5. Het ligt heel erg aan wat voor 
activiteit er wordt gedaan. Het wordt vanaf dit jaar iedere vakantie gedaan in plaats van elke 
maand. Het bakken is gestopt want er waren niet voldoende kinderen voor een maandelijkse 
bakactiviteit.  
 
Koningsdag (Mark Mieras): De Koningsdagorganisatie van Zutphen is gestopt. Er waren 
communicatieve problemen tussen de organisatie en de kroegen in Zutphen. YMCA Zutphen 
heeft toen besloten om geen activiteit te doen in 2018 omdat er dan heel veel zelf geregeld 
moet worden. We missen dan wel 500 euro aan inkomsten, hier wordt een nieuw plan voor 
gemaakt door het nieuwe bestuur.  
 
Stichting (Bram Janssens): Afgelopen maand zijn wij als stichting samen met Onno en Tim 
naar de Hamac geweest. Hier is overleg geweest met de buurt. Zij waren bang dat er heel 
veel kampen georganiseerd gaan worden. De bewoners worden op de hoogte gehouden van 
de plannen. Er worden een x aantal keer kampen of andere activiteiten georganiseerd en 
deze worden vastgelegd. 
Namens het Zomerfestival wordt er rekening gehouden met de bouw. Het nieuwe gebouw 
moet voorzien zijn van een goede keuken, een kampvuurkuil, een gezamenlijk ruimte etc.  
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Met de gemeente zijn er gesprekken. Bij het overleg was ook één iemand van de gemeente. 
Zolang er niet veel klachten vanuit de buurt komen, vindt de gemeente veel goed. We mogen 
alleen niet afwijken van de hoeveelheid activiteiten momenteel. De verwachting is dat het 
nog wel twee jaar duurt voordat de nieuwe gebouwen staan. Mocht er wel iets gebeuren qua 
gebouwen, dan moet er overlegd worden binnen de YMCA. De intentie is dat de YMCA daar 
gewoon mag blijven. De Hamac kijkt vaak 5 jaar vooruit omdat dit met het bestuur te maken 
heeft. De relatie met de Hamac is erg verbeterd. Mark vind het fijn dat in deze relatie zoveel 
geïnvesteerd wordt.  
 
Er zijn verder geen vragen over het jaarverslag. 
 

4. Kascontrolecommissie 
Henk Jan Wossink: Het gaat goed met de vereniging. We hebben geen koningsdag, dus daar 
missen we wat inkomsten. Er is veel geld. Dit is gecontroleerd door de kascommissie.  
Kascontrolecommissie bestaat uit Jeanet Peperkamp en Nicole Heuvelink. 
Jeanet Peperkamp: Het is stabiel gebleven maar iets minder. Het zag er netjes uit. Het is goed 
dat de clubs op zichzelf draaien.  
 
Jerke: Wie zou de volgende kascontrole willen doen?  
Het mag geen bestuurslid zijn en diegene moet volgend jaar 16+ zijn. Nicole en Judith willen 
volgend jaar de kascontrole doen. De kascontrole is volgend jaar weer vlak voor de ALV. 
Simon is reserve. 
 

5. Bestuurswisselingen 
Mark Mieras: Afgelopen jaar was er een groot bestuur. De rollen van het nieuwe bestuur 
werden steeds vaster. Vorig jaar is er tijdens de ALV besproken dat Tim misschien voorzitter 
worden. Wij hebben er voor gekozen dat Hanna dit zal worden. Jerke zal penningmeester 
worden en Erica secretaris. Graag willen we jullie toestemming hiervoor. Er wordt 
goedkeuring gevraagd of dit in één keer kan.  
De stemming gaat om het dagelijks bestuur en wordt gedaan met een applaus. Deze 
benoeming is toegezegd. 
Mark wenst het nieuwe bestuur veel succes met het jeugdwerk. 
Het woord wordt aan Hanna overgedragen. Bij het toetreden van het nieuwe bestuur hoort 
het aftreden van het oude bestuur en daar is een bedankje voor meegenomen.  
 

6. Vooruitblik 2019  
Hanna Knol: Wij zijn nu een nieuw, jong, fris bestuur. Wij zijn erg gemotiveerd voor het 
jeugdwerk. We willen graag het werk van het oude bestuur voortzetten door de clubs voort te 
zetten. We willen meer activiteiten gaan doen en de kidsclub vergroten.  
Tim: In London wordt een heel groot festival georganiseerd omdat YMCA internationaal 175 
jaar bestaat. We willen kijken of we met YMCA Zutphen hier met zoveel mogelijk mensen 
heen kunnen gaan. YMCA Nederland heeft hier heel veel acties voor opgezet. De inkomsten 
van deze acties kunnen dan een financiële bijdrage leveren. Het is 4-8 augustus en erg gericht 
op jongeren.  
 

7. WVTTK  
Geen.  
 

8. Rondvraag  
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Mark wil graag het oude bestuur nog bedanken. De vereniging hebben we goed kunnen 
helpen en er zijn veel hervormingen geweest. Er hebben veel mensen een bijdrage aan 
geleverd. Het is soms ook wel moeilijk geweest, maar we hebben nu een gezonde vereniging.  
 
Hanna: Kort benoemen wat de andere functies van het nieuwe bestuur zijn:  
Lieke is activiteiten commissaris: Dit bestaat uit het begeleiden van activiteiten, dus als er 
mensen vragen hebben of een goed idee voor een nieuwe activiteit, kan je naar Lieke. 
Albart is van de communicatie en social media. Als je foto’s hebt kan je deze naar Albart 
sturen. De communicatie verloopt via meerdere kanalen zoals de site, Facebook en 
Instagram. 
Tim: Ik regel alle externe zaken en sponsoring.  
Heel veel succes (Bram). Jullie zijn het afgelopen jaar heel erg gegroeid. Meningen verschillen 
altijd, maar het komt vast goed.  
 

9. Sluiting 
Hanna sluit de vergadering om 13:30.  

Opmerking 

Na overleg binnen het bestuur wordt de volgende opmerking toegevoegd aan de notulen: In de 

notulen van april 2018 staat genoemd dat Kaj de Vries is toegetreden tot het bestuur. Het bestuur 

heeft in overleg met Kaj besloten dat hij zich zal terugtrekken als bestuurslid van de vereniging. Hij zal 

zich wel blijven inzetten voor de stichting met het beheer van het gebouw.  




