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Voorwoord 
 

Lieve YMCA’ers, 

Zoals je onderhand al vaak genoeg hebt gehoord, was het ook voor de YMCA een bewogen jaar dat 

in het teken stond van het welbekende coronavirus. Het was erg zoeken hoe wij onze activiteiten 

konden organiseren met en voor jullie, binnen de geldende coronamaatregelen, die ook bijna iedere 

week anders waren. Allereerst willen we iedereen die als leiding of deelnemer aanwezig was bij onze 

activiteiten erg bedanken: samen hebben we er desondanks de omstandigheden een mooi YMCA 

jaar van gemaakt! 

In de jaarverslagen vind je updates over onze jaarlijkse activiteiten. Met als hoogtepunt, zoals ieder 

jaar, het Zomerfestival. In mei hadden we nog niet kunnen dromen dat er überhaupt een 

Zomerfestival kon plaatsvinden. Toch hebben we in augustus dankzij de volle inzet van ons allemaal 

gewoon een corona-proof festival neergezet en blije kinderen (en leiding:)) zien rondlopen op het 

kampterrein! Dit tot de verbazing van onszelf, de ouders en de kindjes. Hier kunnen we dan ook erg 

trots op zijn! Verder lees je de jaarverslagen van onze vaste activiteiten: de Zomerfestivalclub 

(voorheen kinderclub), de Meet&Greet en de 18+ avond. De stichting mag ook niet vergeten worden 

en hier zal Mark een update geven van de stand van zaken.  

Vorig jaar hebben wij aangegeven de groep van 17/18 jaar meer te willen betrekken in de 

vereniging. Dit had enige noodzaak, want de zogeheten ‘oude garde’ had vorig jaar aangegeven te 

stoppen met het Zomerfestival en andere activiteiten. Ik ben dan ook heel blij dat ik jullie kan 

mededelen dat we deze trend dit jaar ook echt door kunnen zetten in het verenigingsbestuur! Vanaf 

januari zullen Joonas en Reinier met ons mee komen besturen, superleuk! Ook bij het organiseren 

van activiteiten zijn er steeds meer jongeren van 17/18 jaar die zich inzetten, heel erg fijn!  

Afgelopen jaar hebben wij in ieder geval bewezen, ondanks de extra uitdagingen betreffende het 

coronavirus, dat de 18+ leiding dit uitstekend kan opvangen, ook zonder de ‘oude garde’. Dit biedt 

perspectief voor de toekomst en geeft een frisse wind door de vereniging: wij zijn immers een 

vereniging, voor en door jeugd.  

Hopelijk vertrekt corona volgend jaar met de noorderzon, en kunnen wij weer op een ‘normale’ 

manier met z’n allen toffe activiteiten neerzetten. Ik heb nu al zin in een nieuw jaar, met nieuwe 

vrijwilligers en bovenal nieuwe herinneringen.  

Tot volgend jaar! 

Veel liefs namens het hele bestuur,  

 

Hanna 

Voorzitter YMCA Zutphen 
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YMCA Zomerfestival 2020 – De magische Koe 

2020, wat een uitdagend jaar… 

Niet alleen waren er grote wisselingen in de hoofdleiding en was de ‘oude lui’ er niet meer bij met al 

hun kennis en ervaring, ook hadden we te maken met de Corona pandemie. 

In april kwam het verdrietige nieuws dat het zomerfestival niet door zou gaan. Maar er veranderde 

veel in die tijd en in juli konden we bekend maken dat er toch een zomerfestival zou komen! 

We moesten ons houden aan nieuwe protocollen en dit maakte dat niet alles mogelijk was zoals we 

gewend waren. Verder waren er nog veel last-minute voorbereidingen. 

Zo was het idee van het allereerste leidingweekend ontstaan. Voorafgaand aan het zomerfestival 

een kamp met alleen de leiding waarin we nog veel voorbereidingen konden doen voor het 

zomerfestival, maar ook met z’n allen op het kampterrein konden blijven slapen. Een fantastische 

sfeer, veel leuke spelen, kampvuur en als hoogtepunt een heuse modeshow waren het resultaat. 

Het zomerfestival zelf? Dat liep op rolletjes! 

Meerkamp, levend stratego, hutten bouwen en natuurlijk het Safarispel maakten ook dit 

zomerfestival tot een groot succes! Ook deed de beroemde/beruchte ‘knutsel middag’ wederom zijn 

entree in het zomerfestival. Met een lange rij van enthousiaste meisjes voor de knutsel tot gevolg. 

In het thema ‘Asterix en Obelix en de magische koe’ waanden we ons voor een week in het 

Romeinse tijdperk. Samen met de kinderen werd er, door middel van spelletjes, gewerkt aan een 

toverdrank om de Romeinen te verslaan en de koe te bevrijden. Met een rookmachine en veel 

spektakel (gelukkig hebben we de foto’s nog) slaagt Panoramix erin om de magische toverdrank te 

maken. 

Wij willen graag alle kinderen, hun ouders en/of verzorgers, alle vrijwillige leiding en onze sponsors 

bedanken voor het jaarlijks mogelijk maken van deze fantastische week! We zijn ontzettend blij met 

alle hulp en hebben zelf ook een ontzettend gezellige week beleefd.  

Kijk voor meer informatie, foto’s de kampkrant en meer op Facebook en de site. 

Tot volgend jaar!  

Namens de organisatie van het YMCA Zomerfestival, 

Eeke, Eva, Wesley, Jerke, Tim, Albart, Marleen en Esther 
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Zomerfestivalclub 2020 

Afgelopen jaar is zoals jullie allemaal weten corona ontstaan. Maar dat heeft ons natuurlijk 

niet tegengehouden om leuke activiteiten te doen met de kinderen. Voor de mensen die 

nog niet weten wat de kidsclub is, hier even een korte uitleg: de kidsclub is in het 

clubgebouw in Zutphen. Daar doen we activiteiten met kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. 

Dit vindt elke schoolvakantie plaats. Dit jaar heeft plaatsgevonden: een filmmiddag; levend 

ganzenbord; knutselmiddag en meerkamp. 

De kidsclub is een commissie geworden dus dat betekent dat iedereen die meedoet een 

steentje kan en mag bijdragen. Als je nu denkt “dat lijkt mij super leuk!” wij zijn altijd op 

zoek naar vrijwilligers. Dus mocht je interesse hebben kun je een appje of e-mail sturen naar 

Mirthe Broer van Dijk 

Tel: 0683718948 

E-mail: ms_broervandijk@hotmail.com 
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Meet and Greet 

Het is voor de YMCA belangrijk dat er ieder jaar genoeg vrijwilligers willen helpen bij het 

Zomerfestival, omdat je anders geen Zomerfestival kan organiseren. Om de jongeren van 13-16 

tijdens het jaar ook betrokken te houden, worden er ‘Meet en Greets’ georganiseerd. De 

deelnemers hebben een gezellige avond met een leuk spel en leren elkaar zo beter kennen. Veel 

mensen nemen ook vrienden mee en zo raken er nog meer mensen betrokken bij de YMCA. Iedere 

maand wordt er door de leiding een leuk spel bedacht zoals een fotospeurtocht of het 

weerwolvenspel.  

De Meet en Greet wordt door en voor elkaar georganiseerd; de deelnemers hebben soms zelf ook 

een idee voor een nieuw spel en dan kan je dat zelf uitvoeren. 

Dit jaar was het  lastiger om meet en greets te organiseren, omdat fysiek contact door corona wordt 

beperkt. We hebben als leiding ons best gedaan om nieuwe spellen te bedenken die mensen thuis 

kunnen spelen. Een voorbeeld hiervan is de individuele crazy 88. Je moet dan 88 gekke opdrachten 

in een korte tijd uitvoeren. Iedereen maakte filmpjes van de opdrachten en die werden gepost op de 

Instagram pagina. 

Het is als nieuwe leiding soms wel lastig om aan alle corona regels te houden, maar je kan altijd aan 

de oudere leiding vragen wat wel en niet handig is.  

Er is ook veel doorstroming binnen de Meet en Greet; er zijn weer nieuwe jongeren van 13 bij 

gekomen en de mensen van 17 gaan nu de Meet en Greet organiseren. Dit jaar heeft de nieuwe 

leiding ook zelf het initiatief genomen om een nieuw Meet en Greet te plannen in plaats van 

afwachten wat de oudere leiding zegt. Dit is een goed teken, want op deze manier kan de Meet en 

Greet nog lang doorgaan! 

Liefs van Judith 
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18+ avond 
Er zijn dit jaar 2 activiteiten gehouden voor de 18-plussers van de YMCA. Op 18 januari was er een 

avond waar het tv-programma ‘Wie is de Mol?’ is gekeken. Er is van te voren door Jerke een 

betaalverzoek gestuurd. Zo kon er goed worden bijgehouden wie deelneemt en betaald heeft. Van 

de entree wordt eten en drinken gehaald. Daarna kwam het coronavirus en was het erg zoekende 

binnen de maatregelen wat er georganiseerd kon worden. Al begin november is er initiatief 

genomen om een online pubquiz te organiseren. Hierdoor zijn er veel aanmeldingen gekomen, wel 

25! Gelukkig kon de activiteit gewoon doorgaan ondanks de lockdown. Er wordt elk jaar gevraagd of 

er weer nieuwe 18-plussers zijn. Op die manier blijft de groep ook groeien. In december 2020 

bestaat de Whatsapp groep uit maar liefst 40 deelnemers. 
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Overige activiteiten 
Doeboek 

Door het alom bekende virus was er een lange periode waarin wij niet in staat waren om fysieke 

activiteiten te faciliteren. Wij waren niet de enige YMCA in Nederland die dat niet kon, daarom had 

YMCA Nederland een alternatief bedacht; het Doeboek. Dit doeboek is door ons besteld, en via een 

interesselijst hebben wij deze Doeboeken verspreid naar allemaal kinderen in Zutphen en 

omstreken. Het boek bevatte van allerlei verschillende dingen, zoals een kleurplaat en verhaaltjes. 

Het viel erg in de smaak, en we zijn blij dat we toch nog met de hulp van YMCA Nederland iets 

konden betekenen voor de kinderen in deze nare periode.   
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Stichting 
Voor de stichting begon 2020 met een bestuursoverleg in februari, toen Corona nog vooral iets ver-

van-ons-bed was. Little did we know...  

Ondanks alle teleurstellingen over alles wat even niet meer mag hebben wij, maar vooral jullie - alle 

vrijwilligers - ook dit jaar weer een spetterend zomerfestival georganiseerd. Keurig tussen de eerste 

en tweede golf door hebben jullie vele kinderen een leuke tijd bezorgd.  

Maar bezorgd waren wij als stichting toch ook wel. Wat als het zomerfestival een superspreader 

wordt? Wat als we de regels (onbedoeld) overtreden? Gelukkig zijn we er goed doorheen gekomen 

en daarom vanuit het bestuur van de stichting een hartelijke dankjewel richting alle vrijwilligers.  

Achter de schermen heeft de stichting zich vooral gebogen over het verblijf op het kampterrein in 

Harfsen. Zoals jullie weten, loopt eind 2021 ons huurcontract af. Samen met de vereniging hebben 

we jaren besloten dat het goed zou zijn om ons verblijf op de crossbaan zo lang mogelijk te 

verlengen. We zitten er goed, hebben alle ruimte voor onze activiteiten en kunnen goed overweg 

met onze buren.  

We zijn dan ook blij om jullie te informeren over de volgende fase: Nog zeker tot en met het 

zomerfestival van 2025 huren wij het kampterrein van de motorcrossers van HAMAC. Dit is goed 

nieuws voor alle kinderen (en hun ouders) en onze vrijwilligers! 

Maar er verandert nog meer:  

in overleg met het bestuur van HAMAC hebben we afgesproken dat wij afstand doen van onze 

gebouwen. Deze gebouwen zijn tientallen jaren geleden neergezet en zijn aan het einde van hun 

levensduur. HAMAC wil deze gebouwen slopen en vervangen door een nieuwe loods - waar wij ook 

onze spullen kunnen opslaan. Het toiletgebouw blijft nog even staan, voor onze kantine maken we 

gebruik van het clubgebouw van HAMAC. In de toekomst wil HAMAC hun clubgebouw vernieuwen - 

waar wij ook gebruik van mogen maken.  

Het kampterrein mag gedurende zes weken per jaar worden gebruik voor kampen. Dit betekent dat 

we jullie deze ruimte willen geven om het kampterrein nog intensiever in te zetten voor jeugd- en 

jongerenwerk.  

Kortom: na een jaar vol teleurstellingen, angst, beperkingen en de gevolgen van een vreselijk virus is 

er alle reden om opgewekt te kijken naar de toekomst. Laten we van 2021 een jaar maken met 

talloze kampen, spelletjesavonden en andere activiteiten. 

 

Het bestuur, 

Mark Wossink 

Marjan Snijer 

Erik Knopert 

Bram Janssens 

Hanna Knol 
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Financieel jaarverslag YMCA Zutphen 2020 

Hervormingen Financiën YMCA Zutphen 

Het afgelopen jaar zijn we er achter gekomen dat door de manier waarop de financiën binnen de 

YMCA geregeld zijn, de jaarrekening een vertekend beeld geeft, en de winsten binnen de vereniging 

minder inzichtelijk zijn dan gewenst. Zo had het zomerfestival een afzonderlijke lopende rekening 

waarbinnen die winsten bleven hangen. Ook de andere clubs hebben hun eigen geldkistje 

waarbinnen winsten/verliezen worden behaald, echter gaat dat om veel kleinere bedragen. Hierom 

hebben wij besloten om de financiën van de volledige vereniging weer centraal te regelen. 

In het kort 

Oude situatie 

-          Gesplitste rekeningen 

-          Moeilijk inzicht in omzet 

-          Vertekend beeld jaarrekening 

-          Winsten blijven bij één club en kunnen moeilijk worden ingezet 

Nieuwe situatie 

-          Gezamenlijke spaarrekening 

-          Iedere club eigen lopende rekening die ieder jaar wordt gelijkgesteld met de begroting voor 
het volgende jaar 

-          Kloppende jaarrekening 

-          Overmatige winsten in te zetten binnen de vereniging 

 

 
 

 

 

 



 
 

                                                        Jaarverslag YMCA Zutphen 2020 

Financiën in 2020 

2020 was een gek jaar, waardoor de financiën ook anders uitvallen dan gewoonlijk. Doordat we dit 

jaar minder activiteiten hebben kunnen draaien zijn er ook minder uitgaven geweest. 

De clubs: 

De Zomerfestivalclub en Meet en Greet hebben zoals gebruikelijk financieel geen problemen 

ondervonden. 

Het Zomerfestival heeft dit jaar weer winst gemaakt, een stuk meer dan begroot omdat er door 

corona een boel uitgaven weg vielen (denk aan boodschappen etc.). 

Al met al heeft de vereniging dit jaar ongeveer €1030 winst gemaakt. Komende jaren zal worden 

gekeken naar hoe we deze winsten het beste kunnen inzetten voor het jeugdwerk van YMCA 

Zutphen. 

Hieronder een samenvatting van de inkomsten en uitgaven: 

 

 

Groetjes, 

Jerke 


