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Voorwoord
Lieve YMCA’ers,

Wat een jaar was het weer. Zeker een jaar om niet te vergeten, al zouden we dat misschien liever wel
willen. Wie had er nog gedacht dat we weer in zo’n lockdown zouden zitten nu, ik in ieder geval niet.
Maar gelukkig zijn er toch ook altijd hoogtepuntjes in een jaar, ook voor de YMCA en hopelijk heb jij
die met ons mogen ervaren! Voor iedereen die dit jaar betrokken was bij onze vereniging als
vrijwilliger en zich heeft ingezet voor het jeugdwerk in het prachtige Zutphen, bedankt!! We
waarderen jullie echt enorm en hopen jullie volgend jaar weer terug te zien!

In de jaarverslagen lees je terug over onze activiteiten van dit jaar. We trappen af met het geslaagde
Zomerfestival, mét een leidingweekend van tevoren en gewoon weer ouderwets slapen op het
kampterrein voor de 18+’ers. Zo leek corona toch even ver weg en was het oud en vertrouwd:) Ofja
toch net wat anders, met een vernieuwd kampterrein. Lees vooral verder als je wilt weten hoe dat
was! Ook hebben we nog heel wat kidsclubs, meet en greets en andere activiteiten kunnen
organiseren tussen de maatregelen door, waarover je leest van onze enthousiaste leiding! Daarnaast
praat Bram ons, als nieuwe voorzitter, bij over het doen en laten van de stichting afgelopen jaar en
horen we van Jerke weer over onze financiën.

Dit jaar was ons doel om nog zo veel mogelijk te organiseren voor de kinderen en jongeren in
Zutphen en omgeving en ik denk dat we dat erg goed hebben gedaan! Onze gebruikelijke activiteiten
zijn veelal gewoon doorgegaan, met wat aanpassingen hier en daar. We hebben ons veerkrachtig
getoond ondanks de tegenslagen met betrekking tot corona en daar mogen we hartstikke trots op
zijn! Hopelijk kunnen we komend jaar van extra veel gezelligheid genieten door lekker met elkaar te
zijn en kunnen we ook weer wat activiteiten buiten het clubgebouw oppakken, zoals een
voetbaltoernooi met andere YMCA’s of een uitje met alle vrijwilligers!

Als laatste heb ik nog een bestuurlijk nieuwtje voor jullie. Helaas heeft onze Tim besloten te stoppen
met het bestuur. We willen hem bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en hopen hem zeker nog
wel terug te zien in de vereniging:) Gelukkig hebben we nieuwe mensen gevonden die ons bestuur
komen versterken: Wietse en Annelijn! Hopelijk kunnen we hun nieuwe, frisse energie gaan
gebruiken voor gave activiteiten dit jaar! Op naar een mooi nieuw YMCA jaar met een hoop
gezelligheid!

Tot volgend jaar!

Veel liefs namens het hele bestuur,

Hanna
Voorzitter YMCA Zutphen
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YMCA Zomerfestival 2021 – Piraten

Met het zomerfestival in 2021 stonden we weer voor nieuwe uitdagingen. Nog steeds hadden we te
maken met Corona, maar gelukkig kon het zomerfestival doorgaan. Daarnaast waren onze gebouwen
gesloopt en was het terrein aangepast. Een extra tent voor het materiaal en koken in het Peppelhome
waren hiervoor de oplossing. Ook was de nieuwe kampvuurkuil verplaatst naar een andere plek op
het terrein, waardoor het soms nog lastig was om deze in het donker te vinden.

Ook dit jaar organiseerden we een leidingweekend voorafgaand aan het zomerfestival. Met alle
leiding een kamp waarin we nog de laatste voorbereidingen konden doen voor het zomerfestival,
maar ook met z’n allen op het kampterrein konden blijven slapen. Om de leiding beter voor te
bereiden op het zomerfestival, werden er dit jaar voor het eerst twee workshops gegeven. De sfeer
zat er goed in en we konden elkaar goed leren kennen met leuke spelen en met een gezellig
kampvuurtje in de avond.

Met veel enthousiasme begonnen we dan ook aan het zomerfestival, en mochten we weer bijna 250
kinderen ontvangen! Het terrein was omgetoverd in het Piraten thema. Naast de imposante poort
van een piratenschip, waren er o.a. ook piraten, een papegaai, kapitein Blauwbaard en een
zeemeerman te bekennen. Natuurlijk stonden hutten bouwen, levend stratego en meerkamp weer op
het programma. Daarnaast vond er dit jaar een echte ‘knutselmiddag’ plaats. Van oceaan in een fles
met babyolie en veel glitters, tot het maken van een schatkaart en armbandjes knopen: het kon
allemaal. Verder mocht ook het Safarispel niet ontbreken. Er werden veel spelletjes gedaan en mooie
piraten tuintjes gemaakt. Zoals gebruikelijk, eindigde dit in een gigantisch watergevecht. Met dit jaar
zelfs een buikschuifbaan over een motorcrossbult.

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.
Wij hebben al onwijs veel zin in het volgende zomerfestival, tot volgend jaar!

Namens de organisatie van het YMCA Zomerfestival,
Eva, Wesley, Jerke, Marleen, Nicole, Siewerd en Esther
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Zomerfestivalclub 2019

Het is voor de organisatie van de kidsclub een uitdaging geweest om activiteiten te organiseren in
coronatijd. Gelukkig was iedereen gemotiveerd om er ondanks alles iets van te maken. Een greep uit
de activiteiten van dit jaar waren de vossenjacht en de terugkomst van een oude klassieker: de
bakclub. Ook is er een activiteit georganiseerd voor de toekomstige kinderen van het Zomerfestival:
een speciale sintclub van 4-7 jaar! Het was een succes en hopelijk kunnen we dit komend jaar weer
vaker doen!

Liefs, namens alle leiding,
Judith
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Meet en greet

Het afgelopen jaar zijn er meerdere Meet en Greets geweest. Deze avonden zijn de uitgelezen kans
voor jongeren om samen iets leuks te doen en voor YMCA Zutphen om jongeren te enthousiasmeren
voor de andere activiteiten. De kinderen die komend jaar voor het eerst als hulpleiding bij het
zomerfestival mogen helpen zijn toegevoegd aan de Whatsappgroep en blijven zo verbonden met de
rest van de YMCA. De Whatsappgroep kent ongeveer 80 deelnemers en bestaat uit de doelgroep en
volwassenen die zich af en toe inzetten als begeleider. Doordat er een grote groep aan begeleiders is,
lukt het altijd om genoeg bezetting te regelen waardoor het vele handen licht werk maken.

Het aantal aanmeldingen verschilt wel sterk per avond. Het sneller promoten van de avond heeft
hierbij niet echt een verschil gemaakt, maar voor de avond zelf maakt het gelukkig ook niet uit
hoeveel jongeren er komen. We hopen dat het aantal langzaamaan weer aantrekt en dat jongeren
ook vrienden van buiten YMCA mee zullen nemen.

Wat betreft de planning is het plan om elke maand een Meet en Greet te organiseren gebleven. De
datum hiervoor wordt door een aantal begeleiders geprikt en daarna bekend gemaakt in de
Whatsappgroep. Wij ervaren dit als laagdrempelig voor de jongeren en overzichtelijk voor onszelf.

Al met al blijft de Meet en Greet een leuke activiteit voor de jongeren om samen in De Hut iets leuks
te doen of gewoon gezellig te kletsen. De reacties zijn telkens erg positief en we hopen ook komend
jaar weer leuke en gezellige activiteiten te organiseren!
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18+ avond

Gelukkig was het dit jaar mogelijk om tussen de lockdowns door een paar keer gezellig bij elkaar te
komen als 18-plussers van de YMCA. Zelfs toen de fysieke opkomsten weer aan de ketting werden
gelegd is het onze creatieve leden gelukt om een paar leuke activiteiten de organiseren.

In het begin van het jaar was de lockdown nog volop van kracht en was er van een fysieke activiteit
helaas nog geen sprake, wel is er een online speciaalbiercafé georganiseerd om zo toch nog een
beetje gezelligheid met elkaar te delen. De lijst met biertjes werd van tevoren opgesteld en iedereen
kon zelf zijn drankjes halen om ze vervolgens samen op te drinken via zoom.

Halleluja! Na maanden van afwezigheid was daar eindelijk weer een echte activiteit, nog wel buiten
maar dat maakt het niet minder leuk. Op 27 juni zijn we met een hele groep gaan steppen op de
Veluwe en de inschrijving was binnen no-time vol. Niet gek als je kijkt naar hoe lang we dit gemist
hebben. Bij terugkomst heeft een klein groepje nog samen voetbal gekeken.

De volgende activiteit kwam pas weer met het zomerfestival. Na een hele week op het festivalterrein
geslapen te hebben is er nog even gezellig nageborreld in de Hut. Na een week zomerfestival en ook
nog een avondje borrelen was iedereen doodmoe.

De volgende twee activiteiten konden ook in de Hut plaatsvinden. Op 4 september en 20 november
zijn er een paar gezellige borrels georganiseerd. Voor 20 november hebben Merel en Iris zelfs een
heel levend ganzenbord-achtig spel in elkaar geknutseld.

Helaas komen aan alle goede dingen een einde. Zo ook het fysiek bijeenkomen in de Hut. De tweede
lockdown was officieel van kracht en we konden de deuren weer sluiten. We zijn niet bij de pakken
neer gaan zitten en er is nog een heerlijke online kookavond georganiseerd op 17 december.

Ondanks de lockdowns hebben we als 18-plussers dit jaar dus weer genoeg kunnen doen. Ons
gezellige groepje blijft gestaag groeien met momenteel 42 deelnemers aan de groepsapp. Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer uitbreiden en mooie activiteiten organiseren!
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Stichting beheer YMCA Zutphen Warnsveld - 2021

Per 1 januari heb ik de voorzittershamer van Mark Wossink mogen overnemen en hebben wij van
behalve Mark ook afscheid genomen van Marjan Snijer als ondersteuner van ons bestuur. Samen met
Erik Knopert (penningmeester), Hanna Knol en Tim Woertman zet ik het werk van onze voorgangers
voort.

Het doel van de stichting is om de vereniging YMCA Zutphen te faciliteren in haar activiteiten. Dit
doen wij door het beheren van het financieel vermogen, het onderhouden van ons clubgebouw en
het generen van inkomsten door het verhuren van de kantoorruimtes naast ons clubgebouw. Dit is al
jaren een stabiele factor en ook afgelopen jaar loopt alles naar behoren. Wij hebben vaste huurders
en zijn financieel gezond. Het laatste grote onderhoud aan het gebouw bestond uit het up-to-date
maken van de brandveiligheid. Alle blusmiddelen zijn onderhouden of vervangen en er zijn nieuwe
nooduitgangbordjes opgehangen.

Een andere verantwoordelijkheid die wij als stichting hebben is het faciliteren van het kampterrein.
De laatste jaren is hier veel om te doen geweest. Alles begon met de wens voor nieuwe gebouwen.
Uiteindelijk belandden wij in een meerjarentraject van veel overleg, discussies en lastige afwegingen.
Blijven wij in Harfsen of gaan wij op zoek naar een andere locatie? Willen wij nieuwe gebouwen of
zijn wij tevreden met minder? Wat mag dit allemaal kosten? Wat zijn de randvoorwaarden? Na
meerdere overleggen met de HAMAC, de buurtbewoners, gemeente, Zomerfestival en het
verenigingsbestuur was het 19 februari zover: een nieuw huurcontract is getekend. Kort en simpel
samengevat hebben wij een overeenkomst kunnen sluiten voor de duur van 5 jaar die eigenlijk ieder
jaar automatisch verlengd wordt. Wij hebben geen eigen gebouwen meer maar mogen gebruik
maken van de gebouwen van de HAMAC. Slapen doen wij vanaf dit jaar in tenten. Ondertussen
hebben wij ook een nieuwe kampvuurkuil aangelegd omdat de oude moest wijken voor de nieuwe
opslagloods van de HAMAC. Al met al zijn wij dik tevreden want wij zitten daar voorlopig voor de
komende jaren op ons vertrouwde plekje. Mede door de inzet van Mark en Marjan zijn wij tot dit
mooie einde gekomen. Mark en Marjan dank daarvoor!

Komend jaar zal in het teken staan van het onderhouden van de lopende zaken zoals onderhoud en
verhuur. Wij gaan ons verdiepen in het eventueel verduurzamen van het gebouw en Erik is bezig met
de gemeente om in kaart te brengen waar onze kadastrale grenzen liggen van het clubgebouw. Klinkt
allemaal saai, maar hierdoor kunnen we wellicht de nodige kosten besparen op energie en het
tuinonderhoud. Dan blijft er meer geld over voor leuke dingen.

Rest mij om jullie allemaal een goed jaar te wensen en wij zien elkaar weer snel in de grote zandbak
in Harfsen!

Groetjes namens het hele bestuur,

Bram Janssens

Voorzitter Stichting beheer YMCA Zutphen Warnsveld
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Financieel jaarverslag YMCA-Zutphen 2021
Financiën in 2021
2021 was wederom een jaar dat anders was dan andere, uiteraard speelde corona hierin een rol,
maar ook hadden we te maken met een kampterrein dat onderhevig was aan veranderingen. Dit alles
had ook effect op de financiën dit jaar.

Zomerfestival
Het viel dit jaar met de coronamaatregelen gelukkig mee, waardoor het Zomerfestival, en het
leidingweekend vooraf, in volle kleuren en geuren hebben kunnen plaatsvinden. Echter is het
kampterrein in verbouwing en waren er dit jaar niet de gebouwen die we gewend waren. Hierdoor
zijn er een stuk meer uitgaven geweest rondom het huren van extra tenten en het aanschaffen van
verloren materiaal. Ook zijn er dit jaar iets minder inkomsten vanuit de aanmeldingen
binnengekomen dan begroot. Al met al heeft het Zomerfestival dit jaar een verlies gedraaid van
ongeveer 450 euro.

Clubs en activiteiten
Ook al was er nog sprake van coronamaatregelen hebben er gelukkig toch een boel fysieke
activiteiten kunnen plaatsvinden. De clubs zoals de Meet en Greet, Kidsclub en de 18+ avond hebben
weer ongeveer quitte gespeeld, en er is een klein bedrag geïnvesteerd in een sportieve activiteit; het
steppen op de Veluwe. In totaal is er zo’n 100 euro uitgegeven aan de clubs en activiteiten.

Clubactie Rabobank
Bij de clubactie van de Rabobank hebben wij dit jaar helaas een financiële tegenvaller gehad.
Normaliter stond er een minimaal bedrag dat iedere deelnemende club zou ontvangen. Dit jaar was
dat echter niet het geval. Hierdoor hebben wij een kleiner bedrag ontvangen dan we gewend waren
van voorgaande jaren. Volgend jaar moeten we met zijn allen dus actiever stemmen en promoten!

Samenvatting
Al met al heeft de vereniging dit jaar ongeveer 1040 euro verlies gedraaid, wat voornamelijk
voortkomt uit de gemiste inkomsten vanuit het Zomerfestival, veroorzaakt door het overgangsjaar
omtrent de verbouwing, en de gemiste inkomsten van de Rabobank Clubactie. Naar verwachtingen is
dit geen trend maar de unieke situatie van dit jaar, en zal het Zomerfestival in de komende jaren weer
als vanouds een kleine winst draaien die weer geïnvesteerd kan worden in de activiteiten door het
jaar heen. Mocht dit anders blijken dan zal er weer gezocht worden naar andere inkomsten.

Hieronder vindt u nog een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van 2021:
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Hoeveel geld hadden we op 1-12-2020: € 19.452
Wat hebben we uitgegeven:  
  
Bestuur en verenigingskosten € 508
YMCA lidmaatschap en jubilarissen € 115
Uitgaven clubs en activiteiten € 111
Verlies Zomerfestival € 451
  
Totaal uitgaven € 1.185
  
Wat hebben we ontvangen?  
  
Subsidie Rabobank € 145
  
Totaal inkomsten € 145
  
  
Hoeveel geld hebben we per 1-12-2021: € 18.412

Hopelijk heb ik zo de financiën van 2021 helder kunnen overbrengen.

Groeten, Jerke
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