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Voorwoord van de voorzitter
Beste YMCA’ers,
In 2019 gaan we verder met een nieuwe voorzitter, secretaris én penningmeester; aangevuld met
bestuursleden die vorig jaar zijn toegetreden tot het bestuur. Dit is wat we onze leden gaan
voorstellen in de algemene ledenvergadering. Hierbij vragen we de leden om Hanna Knol als nieuwe
voorzitter, Jerke Knopert als penningmeester en Erica Nap als secretaris te bevestigen.
Zo blijft het jeugdwerk in de handen van de jeugdwerkers en kunnen we met vertrouwen doorgaan
met de activiteiten die we voor de jeugd organiseren.
Het afgelopen jaar hebben we met een groot verenigingsbestuur gekeken naar hoe we als club de
toekomst ingaan. We hebben de juiste poppetjes op de juiste plek gezet, bestuurstaken besproken en
rustig laten overgaan waar dat al kon. Het is een belangrijk proces waar we samen hebben besproken
en gekozen hoe we de verantwoordelijkheid gaan dragen. Op de achtergrond kijkt het oude dagelijks
bestuur mee en kan als hulpbron worden ingeroepen en om advies worden gevraagd. Het is in het
verlengde van hoe we werken sinds september.
In dit jaarverslag van 2018 vinden jullie de verslagen van het Zomerfestival, de Kinder(bak)club, de
Meet&Greet en een verslag van de Stichting Beheer. Het Zomerfestival is ook dit jaar weer gegroeid
(totaal 255 kinderen!) en behoudt zijn topkwaliteit. Het was weer superleuk met en door de 75
begeleiders!
Mijn medebestuursleden Ellen van Agtmaal, Henk Jan Wossink en Bram Janssens wil ik erg bedanken
voor de afgelopen jaren. Samen met de andere bestuursleden hebben we volgens mij goed en hard
gewerkt aan de ontwikkeling van YMCA Zutphen. Ik ben trots op vele dingen die we sinds 2012 bereikt
hebben en hoop jullie nog vaak, ook bij YMCA-gelegenheden, te zien.
Het nieuwe bestuur wens ik heel veel succes, drive en plezier toe de komende tijd bij YMCA Zutphen.
Ontwikkel de vereniging vanuit je passie en zoek naar de mensen waarmee je dit deelt. Houd de
vereniging levend en maak heel veel kinderen, jongeren, je vrienden en jezelf blij.
Mark Mieras
Voorzitter YMCA Zutphen
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YMCA Zomerfestival 2018 – Sjakie en de Chocoladefabriek
Ook dit jaar is het jaarlijkse Zomerfestival gevierd. Traditiegetrouw werd de crossbaan in Harfsen vier
dagen lang omgetoverd tot een magisch kinderkamp! Sjakie en de chocoladefabriek was deze zomer
het thema. Een Koekjesmaker in de tent, het huisje van Willy Wonka op de heuvel en een prachtige
poort die de ingang was voor de legendarische chocoladefabriek.
Het verhaal dit jaar vertelde over Sjakie, die officieel de touwtjes in handen kreeg van de fabriek en
het stokje overnam van Willy Wonka. Trammelant roerde het kampterrein toen Oempaloempa’s, de
werknemers van Willy, hun baan verloren aan een splinternieuwe koekjesmaker. Deze nam niet alleen
banen in, maar maakte ook nog eens hele vieze koekjes! Door de defecte machine konden de koekjes
orders niet meer vervuld worden en gemoederen liepen hoog op. Uiteindelijk werd duidelijk dat de
koekjesmaker gesaboteerd was door Veruca Peper. Zij wou zelf graag de fabriek overnemen door
Sjakie te laten falen. Ze bekende schuld en won vertrouwen terug door officieel ook een
Oempaloempa te worden.
Vier dagen lang hebben ongeveer 255 kinderen zich vermaakt op het kampterrein. De dagen werden
gevuld met de vele spellen, waar iedereen zijn energie kwijt kon, het rode draad verhaal, waar veel
gelachen werd en vrije tijd, waarin de kinderen zich vermaken met het speelgoed op het kampterrein.
Het was een drukke en erg gezellige week en iedereen heeft erg genoten!
Wij willen graag alle kinderen, hun ouders, alle vrijwillige leiding en onze sponsoren bedanken voor
het elk jaar mogelijk maken van de fantastische week! We zijn ontzettend blij met alle hulp en hebben
zelf ook een ontzettend gezellige week beleefd.
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, Eeke, Kaj, Jerke, Joep, Tim, Bram, Hans, Wieke en Albart
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Kinderbakclub 2018
Afgelopen jaar hebben er wat veranderingen plaatsgevonden rondom de opzet van de voormalige
kinderbakclub. We hebben besloten om het te veranderen naar een kinderclub, waardoor er niet altijd
gebakken hoeft te worden, maar er ook ruimte komt voor andere activiteiten zoals een filmmiddag,
spelletjes spelen of met z’n allen naar de kinderboerderij!
De kinderclub was op het begin van het jaar nog 1 keer per maand, maar ook dit is veranderd sinds het
nieuwe schooljaar. Een aantal keer is besloten om de kinderclub niet door te laten gaan vanwege een
vanwege opkomst. Tijdens de meivakantie werd een filmmiddag juist weer goed bezocht door 12
kinderen! We hebben hier in het nieuwe schooljaar op ingespeeld door de kinderclub vanaf nu alleen
in de vakanties plaats te laten vinden.
Mirthe, Eva en Matthijs zijn nog steeds het bestuur van de kinder(bak)club en ze worden vanaf nu
aangestuurd door de nieuwe bestuursverantwoordelijke voor de activiteiten, Lieke Wiggers.
We zijn met de kinder(bak)club soms nog wat zoekende in wat wel en wat niet aansluiting vind bij de
doelgroep. Komend jaar willen we diverse activiteiten aanbieden in de vakanties, zoals bijvoorbeeld
een kinderdisco. We willen kijken of we door het enthousiasmeren van onze vrijwilligers en door een
sterkere promotie, de kinder(bak)club weer bekender kunnen maken onder onze doelgroep, kinderen
van 4 t/m 12.
De financiële situatie van de kinder(bak)club is zeer gezond. We maken nog altijd winst op onze
activiteiten. Als er onvoorziene kosten komen, kunnen deze dus makkelijke worden opgevangen en
voor eventuele investeringen is altijd ruimte.
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Meet en Greet
Elke maand wordt er een zogeheten ‘Meet en Greet’ georganiseerd voor jongeren van 13 t/m 16 jaar,
voor een groot gedeelte de hulpleiding van het zomerfestival. Hier kunnen de jongeren ’s avonds
bijeenkomen en gezellig met elkaar kletsen. Zo blijft ook deze groep betrokken bij de YMCA.
De Meet en Greet heeft iedere keer een bepaald thema zoals Just Dance, Levend Risk, Challenges Cup
of gewoon gezellig een film kijken met iedereen. De begeleiding en de jongeren zijn zeer enthousiast!
De Meet en Greet wordt goed bezocht door de hulpleiding. Meestal zijn er tussen de 10 en de 15
deelnemers en ook de begeleiding is altijd geregeld. We willen komend jaar de oudste deelnemers van
16, soms net 17 jaar, meer betrekken bij het organiseren van activiteiten, zodat zij later gemakkelijk de
begeleiding over kunnen nemen van de begeleiding van nu. We hebben dit al een keer uitgeprobeerd
en we staan hier positief in.
Ook het financiële plaatje is gezond. We maken winst op de activiteiten en dat kan gebruikt worden
voor een groter thema van de Meet en Greet, maar ook voor bijvoorbeeld het spel ‘Weerwolven van
Wakkerdam’, wat zeer populair is onder deze leeftijdscategorie.
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18+ activiteit
Dit jaar is er uit eigen initiatief van de leden spontaan een nieuwe activiteit bijgekomen. Deze is ook
erg succesvol gebleken, steeds kwamen er wel rond de 10 en 15 mensen in de leeftijdscategorie 18+.
Tijdens deze 18+ activiteiten wordt er een gezellige avond georganiseerd voor mensen in deze
leeftijd waar we gezellig bij elkaar zitten en onder het genot van een hapje en een drankje spelletjes
spelen zoals ‘de jongens tegen de meisjes’ of ’30 seconds’. Deze activiteit wordt ongeveer 1 keer per
kwartaal georganiseerd en voor komend jaar staat de eerste al op de planning in februari of maart en
deze zal georganiseerd worden door de gebroeders Knopert.
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Pinksterkamp 2018
De vogeltjes beginnen weer te fluiten, de dagen duren langer, de temperaturen stijgen. Tijd om uit
onze winterslaap te komen en gehoor te geven aan onze kampkriebels. Een nieuw seizoen staat voor
de deur. Tijd om de boel klaar te gaan maken. Met een gezellige club mensen betreden we na een
stop van bijna 9 maanden ons kampterrein. Het is altijd de vraag hoe je de gebouwen en materialen
aantreft na een lange rustperiode in het bos. De keuken is gelukkig ongedierte vrij en de overige
gebouwen ook dit jaar. We kunnen beginnen met poetsen, blad ruimen en de slaaptenten opzetten.
We moeten nog even een dagje wachten op de nieuwe partytent. Het vorige exemplaar is het jaar
daarvoor gebruikt als huisje van de familie muis. Gelukkig wordt de nieuwe mooi op tijd geleverd
zodat we deze ook op kunnen zetten en in ieder geval altijd droog kunnen zitten tijdens de kampen.
Na een dag hard zwoegen is het tijd voor ontspanning bij het kampvuur en tijd voor een spelletje. Het
seizoen is geopend!
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Stichting 2018
Een woord van de stichtingsvoorzitter.
YMCA is een organisatie van, voor en door jongeren. We zijn dan ook blij verrast dat de oudgedienden
in het verenigingsbestuur de stokjes overdragen aan een nieuwe, jongere lichting. Dat deze lichting vol
enthousiasme en Begeisterung aan de slag wil, blijkt wel uit een verzoek - in september - om een tekst
voor het jaarverslag in te leveren.
Hela, het boekjaar loopt tot 31 december! We kunnen niets toelichten als we niet weten wat er nog
gebeurt. Vol angst bedacht ik me: Zijn we nu al oude zeuren aan het worden? Dat we de nieuwe jonge
honden moeten leren te besturen? Een jaarverslag opstellen voordat het jaar voorbij is? Je kunt de
huid pas verkopen als de beer geschoten is.
Maar die angst is geheel onterecht. De kracht van YMCA zit juist in de jeugd. Het verenigingsgebouw
heet tegenwoordig incourant: De Hut. Externe huurders hebben plaatsgemaakt voor een
tafeltennistafel en eigentijdse graffiti kleurt de muren. De bakclub, Meet & Greet en talloze andere
initiatieven zijn ontstaan en maken dankbaar gebruik van de faciliteiten. In een paar jaar tijd lijkt het
alsof het gebouw van de jeugd is. En zo zou het moeten zijn. Blijf De Hut gebruiken voor jullie
activiteiten. Organiseer activiteiten, deel de kennis en maak nog meer gebruik van het gebouw en de
faciliteiten. En vergeet ons niet uit te nodigen voor een Meet & Greet.
Wat doen we als stichting? De stichting heeft als taak om het vastgoed en de financiën van YMCA
Zutphen / Warnsveld te beheren. We hebben de volgende bijzonderheden te melden:
De stichting heeft voor De Hut een onderhoudsplan opgesteld. Uit dit plan volgt welk onderhoud
noodzakelijk is om het gebouw in goede staat te houden. Hierdoor hebben wij meer grip op
toekomstige uitgaven en kunnen we gericht begroten. Uit het onderzoek volgt ook dat er een aantal
zaken vervangen moeten worden. Daar gaan we werk van maken.
Ook zijn we in gesprek met de HAMAC. HAMAC is eigenaar van het kampterrein in Harfsen. YMCA
huurt dit kampterrein voor de maanden juni, juli en augustus voor haar kampen. De gebouwen op het
kampterrein zijn in slechte tot zeer slechte staat. Het goede nieuws is dat we met de HAMAC in
gesprek zijn over vervangende nieuwbouw. We willen één gebouw neerzetten waar HAMAC én YMCA
gebruik van mogen maken. HAMAC tussen september en mei, YMCA in de zomermaanden.
In 2019 gaan de gesprekken door en kunnen we hopelijk een datum prikken voor de opening. Deze
opening vindt niet voor de zomer van 2020 plaats, dus wacht nog even met het ophangen van de
slingers.
Oud bestuur: bedankt voor jullie energie en inzet.
Nieuw bestuur: heel veel succes in 2019!
Meesterlijke groet,
Mark Wossink
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Financieel jaarverslag 2018
Eind 2018 heeft de vereniging ongeveer 13.500 euro. Dat is iets minder dan eind 2017 en komt met
name doordat we geen subsidie krijgen en we hebben helaas geen activiteit gehad met Koningsdag.
Het bestuur heeft plannen om voor 2019 wat extra inkomsten te krijgen en daarmee blijven we ook
de komende jaren zeker een financieel gezonde vereniging.
Omdat we het jaarverslag al in januari willen laten zien, zijn de inkomsten en uitgaven tot 1
december 2018 verwerkt in de jaarrekening. Dat ziet er als volgt uit:
Hoeveel geld hadden we op 1 januari 2018:
Wat hebben we uitgegeven:

€ 14.110

Bestuur en verenigingskosten
YMCA lidmaatschap en jubilarissen
Kleine uitgaven meet en greet en bakclub en pinksterkamp

€ 518
€ 249
€ 176

Wat hebben we ontvangen?
Subsidie Rabobank
Correctie voorgaande jaren van de stichting YMCA

€ 343
€ 131

Hoeveel geld hebben we per 1-12-2018

€ 13.641

Dan de financiën van de diverse clubs.
De clubs redden zichzelf net als voorgaande jaren goed. De Meet en Greet heeft de uitgaven kunnen
betalen van de inkomsten. Door de Kinderbakclub wordt een overzicht bijgehouden van de
inkomsten en uitgaven en ook daar worden de uitgaven betaald door de inkomsten. Dat gaat
financieel dus goed, en mocht er een keer wat extra nodig zijn, dan kan de vereniging de clubs
daarbij helpen.
Ook het zomerfestival loopt financieel gezien goed. Zij hebben dit jaar iets meer geld binnengekregen
dan gedacht, en daardoor zelfs winst gemaakt. Dit zou eventueel weer kunnen worden gebruikt voor
materialen voor komende jaren. Ook voor het zomerfestival geldt dat wanneer er iets extra’s nodig
zou zijn, de vereniging kan helpen. Echter is dit waarschijnlijk niet nodig.
Tot slot
Dit het laatste financiële verslag van mij als penningmeester van de YMCA. Het is gelukt om de
financiën op 1 a-viertje te krijgen, en daarmee is die missie volbracht. Ik heb het leuk gevonden om
dit voor de vereniging te doen, en wens Jerke en het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid bij het
beheren van het geld van de vereniging.
Vriendelijke groet,
Henk Jan
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